АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ

32

ИЗДАТЕЛ НА ПОРЕДИЦАТА
„АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ“
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„АРХИВИ“

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„АРХИВИ“

ДЪРЖАВЕН АРХИВ –
ГАБРОВО

ПЪТЕВОДИТЕЛ
ПО ФОНДОВЕТЕ НА
ДЪРЖАВЕН АРХИВ –
ГАБРОВО
(1944–2014 г.)

Габрово, 2016

Съставители на пътеводителя:
Луша Колева, Стефка Василева
Рецензент:
Светлана Стоянова

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ГАБРОВО 1944–2014 г.

ПРЕДГОВОР
С Указ на Президиума на Народното събрание за новото административно деление на територията на НРБ (ДВ, брой 7 от 1959 г.) на 1 ян. 1959 г.
се създава Габровски окръг на територията на Габровска, Севлиевска, Дряновска и Тревненска околии. На 1 окт. с.г. се създава Окръжен държавен архив – Габрово като структурно поделение на Окръжно управление на МВР.
До неговото създаване документите на региона се съхраняват в Окръжен
държавен архив – Велико Търново.
През 1961 г. Окръжен държавен архив – Габрово преминава на подчинение на Окръжен народен съвет – Габрово, а през 1992 г. – на ГУА при МС.
Съгласно Устройствения правилник на ГУА при МС от 2000 г. се преобразува в Териториална дирекция „Държавен архив“ – Габрово. С приемане на
Закона за Националния архивен фонд през 2007 г. ГУА при МС се преобразува в Държавна агенция „Архиви“ и съгласно Устройствения ѝ правилник
от с.г. Териториална дирекция „Държавен архив“ – Габрово се преименува на Териториален държавен архив – Габрово. С изменение на Закона за
Националния архивен фонд през 2010 г. структурата на Държавна агенция
„Архиви“ включва централни и регионални държавни архиви. Държавен архив – Габрово става отдел „Териториален архив“ – Габрово към Регионална
дирекция „Архиви“ – Велико Търново. С новия Устройствен правилник на
Държавна агенция „Архиви“ от 27 ян. 2012 г. се преименува на отдел „Държавен архив“ – Габрово към Дирекция „Регионален държавен архив“ – Велико Търново.
Обект на дейността на регионалните държавни архиви са определените
за постоянно запазване документи на областните администрации, на общините на територията на съответния регион, на териториалните структури на
държавните органи и на други държавни и общински институции, намиращи
се на територията на региона, на органи и организации с местно значение,
както и документалното наследство на значими личности от местно значение.
Държавен архив – Габрово осъществява на територията на Област
Габрово следните функции: подбор, комплектуване и обработване на документи; научно-методическо ръководство и контрол на организацията на работата с документите, тяхното опазване и използване в учрежденските архиви на държавните и общинските институции и опазването на документите в
деловодните служби; експертна помощ при изработването на номенклатури
на делата и ведомствени списъци на документи със срокове за съхранение
в държавните и общинските институции; регистриране, водене на отчет на
документите и поддържане на съответната част от Регистъра на Националния архивен фонд; създаване на научно-справочен апарат към съхраняваните
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документи и поддържане на съответната част от автоматизираната информационна система на архивите; осигуряване на достъп и предоставяне на документите за използване; опазване, реставриране, консервиране и създаване
на застрахователен фонд на документите. Попълва и поддържа с актуална
информация за фондовата наличност на Архива Информационната система
на държавните архиви (ИСДА). Изгражда дигитален архив, като част дигиталния архив на Държавна агенция „Архиви“, участва в обогатяването на
информацията в административния сайт на Агенцията.
Към 30 юни 2014 г. в Архива се съхраняват общо 2472 фонда с 2481,34
л.м., от които 854 фонда са с документи за периода от Освобождението на
България (1878) до 1944 г. и 1593 фонда – от 1944 г. до наши дни. От тях 2297
са учрежденски фондове и 172 – от личен произход. Най-старият документ,
съхраняван в Архива, е от 1763 г.
***
Пътеводителят обхваща архивните фондове с документи за периода
1944–2014 г., с изключение на фондовете от масив „Б“ – архив на БКП и
ДКМС.
За по-бързото и лесно боравене със справочника всички включени в
него фондове са групирани в раздели и подраздели на отраслов принцип, като
вътре в тях са подредени по значимост и взаимовръзка. При еднотипни и
сродни по дейност и функции фондообразуватели е в сила географско-хронологичен принцип на подреждане.
Архивните фондове в настоящия справочник са представени по следната
класификационна схема:
І. Местни органи на управление
І.1. Органи на управление
І.2. Контролни органи
ІІ. Съд и прокуратура
ІІІ. Обществени, политически и религиозни организации
ІІІ.1. Политически партии и организации
ІІІ.2. Обществени организации
ІІІ.2.1. Професионални сдружения
ІІІ.2.2. Работнически и синдикални организации
ІІІ.2.3. Женски организации
ІІІ.2.4. Български червен кръст
ІІІ.2.5. Благотворителни и въздържателни дружества
ІІІ.3. Религиозни организации и учреждения
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ІV. Промишленост
ІV.1. Енергетика
ІV.2. Каменовъглена промишленост
ІV.3. Машиностроителна и металообработваща промишленост
ІV.4. Електротехническа промишленост
ІV.5. Химическа промишленост
ІV.6. Производство на строителни материали
ІV.7. Дървообработваща и мебелна промишленост
ІV.8. Текстилна и трикотажна промишленост
ІV.9. Кожарска и обувна промишленост
ІV.10. Хранително-вкусова промишленост
ІV.11. Местна промишленост и услуги
ІV.12. Други отрасли на промишлеността
V. Селско, горско и водно стопанство
V.1. Селско стопанство
V.2. Горско стопанство
V.3. Водно стопанство
VІ. Строителство, благоустройство и комунално стопанство
VІ.1. Строителство
VІ.2. Благоустройство и комунално стопанство
VІІ. Транспорт, съобщения и статистика
VІІ.1. Транспорт
VІІ.2. Съобщения
VІІ.3. Статистика
VІІІ. Търговия
VІІІ.1. Търговски предприятия, хотели и ресторанти
VІІІ.2. Кооперативни съюзи и кооперации
ІХ. Финанси, кредитно и застрахователно дело
ІХ.1. Банкови и кредитни институции
ІХ.2. Застрахователно дело
ІХ.3. Органи за финансов и данъчен контрол
Х. Образование и наука
Х.1. Висше образование
Х.2. Средно образование
Х.3. Начално и основно образование
Х.4. Други дейности в областта на образованието
Х.5. Научноизследователски институти
Х.6. Научно-технически съюзи
ХІ. Култура и изкуство
ХІ.1. Културни институти
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ХІ.2. Културно-просветни дружества и съюзи
ХІ.3. Редакции
ХІІ. Здравеопазване, социално осигуряване и подпомагане
ХІІ.1. Лечебни заведения
ХІІ.2. Санитарно-курортни заведения
ХІІ.3. Социално осигуряване и подпомагане
ХІІІ. Физкултура, спорт, туризъм
ХІІІ.1. Спортни и физкултурни съюзи и дружества
ХІІІ.2. Туристически съюзи и дружества
ХІV. Лични фондове
В зависимост от значимостта на фондообразувателя в даден отрасъл и
информационната стойност на фонда са разработени индивидуални и групови характеристики на архивните документи. Останалите са включени в списъка на неанотираните фондове.
Индивидуалните характеристики съдържат: наименование на архивния
фонд; справочни данни за него (номер на фонда, брой описи, брой архивни
единици, линейни метри, крайни дати на архивните документи във фонда);
кратка историческа справка за фондообразувателя или биографични данни за
лицето-фондообразувател и анотация на съдържанието на документите. Наименованието на фонда е това, под което е съществувал фондообразувателят
в момента на първото предаване на документи в ДА – Габрово.
За някои значими фондообразуватели с еднакво историческо развитие,
като напр. градските общински народни съвети, е изготвена обща историчес
ка справка и самостоятелна анотация на съдържанието на документите за
всеки един фонд.
Груповите характеристики съдържат: общо наименование на архивните фондове; обобщени справочни данни за тях (общ брой на фондовете,
общ брой на описите и архивните единици, обобщен обем в линейни метри,
крайните дати на архивните документи във фондовете); кратка историческа
справка и обща анотация на съдържанието на документите. В случаите, когато фондообразувателите имат различни данни за създаване и/или ликвидиране, след справочните данни за тях се дава кратка историческа справка,
след която се изброяват фондовете, включени в груповата характеристика,
подредени по азбучен ред на селищата, като след справочните данни за всеки
един от тях се посочва датата на създаване и/или ликвидиране. След това се
дава общата анотация на съдържанието на документите. Когато фондообразувателите имат еднакви данни на създаване и/или ликвидиране, историчес
ката справка се дава след списъка на фондовете. Групови характеристики са
изготвени и на фондове на значими фондообразуватели с еднакъв предмет на
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дейност и съдържащи еднотипни документи (напр. околийски народни съвети, селски общински народни съвети и др.).
Населените места в наименованията на фондовете, историческите справки и анотациите на документите са посочени в съответствие с промените в
административно-териториалното деление на страната, а в скоби е посочено
наименованието към днешна дата).
Историческите справки съдържат данни, по които да бъде идентифициран фондообразувателят (период на съществуване, предмет на дейност, промени в наименованието). В случаите, когато в архивния фонд са включени
документи и на други фондообразуватели, това е посочено в справката за
фонда. Когато за фондообразувателя има документи във фонд извън обхвата
на пътеводителя (в масив „К“), е направена препратка към него.
Съдържанието на фондовете е разкрито по възможност по-подробно,
като видовете документи са подредени според тяхната значимост (напр. окръжни, заповеди, протоколи и др.). В скоби са посочени крайните дати на
документите, като в груповите характеристики са отбелязани и номерата на
архивните фондове. Ако в груповите характеристики са изброени документи
без посочени номера на фондове, това означава, че този вид документи се
съдържа в повечето фондове.
Единствено за Ф. 825 Вълненотекстилен комбинат „Георги Генев“ –
Габрово, за прегледност и по-висока информационна стойност, анотациите
на документите във фонда са представени в две части. В първата са разкрити
всички съхранени документи от дейността на фондообразувателя за периода
1959–2000 г. и във втората част – документите от музейната сбирка към Комбината от периода 1882–1989 г.
В някои характеристики има документи извън хронологичния обхват на
пътеводителя – ако съответният фондообразувател е приемник на съществуваща преди него структура или документите са единични или неделими (протоколни, заповедни, летописни книги, албуми и др.).
В случаите, когато документите на един фондообразувател са включени,
по различни причини, в друг фонд, това е посочено с препратка в справочните данни и на двата фонда.
Характеристиките на личните, семейните и родовите фондове са подредени по азбучен ред на фамилните имена на лицата.
В края на пътеводителя са приложени списък на неанотираните фондове, списък на необработените фондове от личен произход и списък на съкращенията.
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І. МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
І.1. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
ОКРЪЖЕН НАРОДЕН СЪВЕТ – ГАБРОВО
Ф. 185, 107 оп., 16 055 а.е., 146,56 л.м., 1925–1988 г.
Създаден през 1959 г. в съответствие с чл. 6 от Закона за изменение на Закона за народните съвети и Указ № 29 от 22 ян. 1959 г. на Президиума на НС
за ново административно деление на територията на НРБ. Към Габровски окръг са включени Дряновска и Севлиевска околии, Габровската градска община и
селските общини Етърът, Кметовци, Кози рог, Лесичарка, Поповци и Топлеш.
Окръжният съвет в рамките на своята компетентност ръководи, координира
и контролира стопанската, здравната, социалната, просветната и културната дейност на своята територия. Контролира и координира дейността на общинските народни съвети в окръга. Дейността му се преустановява от 28 февр.
1988 г. със Закона за преустановяване мандата на окръжните, общинските и районните народни съвети и на кметствата.

Преписи от укази, заповеди, разпореждания, постановления, решения,
инструкции, окръжни на Президиума на НС, МС, министерства, Секретариата на ЦК на БКП, ОК на БКП, ДС на НРБ, КДНК за: дейността на ОНС –
Габрово, отделите и службите на Съвета, управите на градските народни съвети, отчуждаване на недвижими имоти, причисляване на частни земи към
ДПФ, уедряване на ТКЗС, селското стопанство, търговията, данъците и таксите, правното и административното обслужване на населението, здравеопазването, образоването и др. (1959–1988).
Правилници за вътрешния ред, структурата, състава и функциите на отделите в ОНС – Габрово (1959–1982).
Заповеди на председателя на ИК на ОНС с разпоредителен характер
(1959–1987).
Протоколи от: сесии на Съвета и заседания на ИК; на избирателни комисии от избори; заседания на Съвета по планово изграждане на населените
места; земеустройство и замени на земи, отчуждаване на частни имоти за
държавно и общинско строителство; окръжни конференции по селското стопанство; заседания на комисии за: изключване на земи от ГПФ и причисляването им към ДПФ, определяне на граници между села; годишни и отчетни
събрания на градските промкомбинати; пленуми и заседания на ОС за изкуство и култура; заседания на: ОС за народна просвета, ОК за физкултура и
спорт, комисията по наименованията на обекти от местно значение. Протоколи за приемане на строителни обекти (1959–1979).
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Планове за: работата на ИК на ОНС – Габрово, отделите и службите
при Съвета, ИК на градските и селските народни съвети; строителството,
жилищно-комуналната дейност, дейността на промкомбинатите, местната
промишленост, транспорта, търговията, здравеопазването, образованието,
спорта, социалните грижи, културата, събирането на данъци, опазването на
околната среда, изпълнението на задължителните държавни доставки, селското стопанство, дейността на ТКЗС, напояването, водоснабдяването, дърводобива, залесяването; финансови на промкомбинатите и предприятията в
окръга (1959–1987).
Икономически характеристики за обществено-икономическото развитие
на Габровски окръг по отрасли и дейности, по селища, баланс на трудовите
ресурси (1962–1987).
Доклади, отчети и сведения за: работата на ОНС – Габрово, отделите,
службите и постоянните комисии на Съвета; работата на градските и селските народни съвети и техните отдели и служби; изпълнението на народностопанския план и на плановете по стопански отрасли; дейността на промкомбинатите; състоянието на строителството, местната промишленост, жилищнокомуналната дейност, благоустройството, търговията, културата, дейността
на читалищата, музеите, художествената самодейност, образованието, здравеопазването, социалните грижи, търговията, селското стопанство, водоснабдяването, обработваемата земя в окръга, отчуждаването на частни имоти, изпълнението на задължителните държавни доставки, събираните данъци
и такси и др. (1959–1988).
Бюджети и отчети за изпълнението им на: ОНС – Габрово и на градските и селските народни съвети; ОС за народна просвета; ОС за изкуство и
култура и мероприятията към него (1959–1987). Бюджетни сметки на здравните заведения (1961–1987). Счетоводни отчети и баланси на промкомбинатите, търговските и стопанските предприятия, здравните заведения в окръга
(1965–1987).
Кореспонденция с ДС на НРБ, МС, министерства, БНБ, градски народни
съвети, комитетите на БКП, БЗНС и ОФ, ТКЗС, предприятия, здравни заведения, жители за: работата на ИК и постоянните комисии на ОНС – Габрово;
работата на градските народни съвети; избори за народни съвети; бюджета на
Съвета; събиране на данъци и такси; продажба и замяна на държавни имоти;
капиталното строителство; материално-техническото снабдяване на окръга;
строежа на жилищни и обществени сгради и пътища; застрояване на квартали; водоснабдяване и канализация на селища; електрификация и мелиоративно строителство; дейността на комуналните предприятия; образованието;
търговията; спорта; селското стопанство; състоянието и дейността на ТКЗС
в окръга; уреждане на спорни земи; неправомерно отчуждени имоти; изпъл12
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нение на задължителните държавни доставки; реставриране на паметниците
на културата; дейността на библиотеките; художествената самодейност; съревнованието и присъждане на преходни червени знамена на предприятия от
местната промишленост и др. (1959–1988).
Лични досиета на ръководни кадри, главни лекари на болниците и на
директорите на училищата в окръга (1925–1987).
Паспорти и исторически бележки на училищата в окръга (1956–1960).
ОКОЛИЙСКИ НАРОДНИ СЪВЕТИ
3 фонда, 15 оп., 4048 а.е., 50,07 л.м., 1911–1959 г.
Продължават дейността на съществуващите преди 1944 г. околийски
управления. През 1948 г. са назначени временни управи на околийските народни
съвети, а през 1949 г. са избрани народни съветници. Съгласно Закона за народните съвети от 1948 г. са органи на държавна власт. Ръководят провеждането
на държавната, стопанската, социалната и културната политика и решават
въпроси от местно значение, като в рамките на своята компетентност координират и контролират дейността на институции, организации и предприятия.
Прекратяват дейността си в съответствия с Указ № 29 от 22 ян. 1959 г. на
Президиума на НС за ново административно деление на територията на НРБ (с
изключение на Околийския съвет на Габрово, съществуващ до 1955 г.).

ОКОЛИЙСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – ГАБРОВО
Ф. 21, 4 оп., 793 а.е., 10,92 л.м., 1911–1955 г.

Съществува до 1955 г.

ОКОЛИЙСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – ДРЯНОВО
Ф. 218, 7 оп., 1810 а.е., 19,99 л.м., 1927–1959 г.
ОКОЛИЙСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – СЕВЛИЕВО
Ф. 153, 4 оп., 1447 а.е., 19,16 л.м., 1934–1959 г.
Постановления, заповеди, наредби, окръжни, инструкции на МС, министерства, ОНС – Велико Търново и др. за: изготвяне на народностопански
планове; изпълнение на задължителни държавни доставки; състоянието на
селското стопанство, благоустройството, търговията, образованието, здравеопазването; дейността на околийските промкомбинати; отчуждаване на
имоти; именуване и преименуване на селища и обекти с обществено значение – Ф. 21 (1948–1955), Ф. 153 (1948–1959), Ф. 218 (1948–1958).
Заповедни книги – Ф. 21 (1948–1955), Ф. 153 (1948–1958), Ф. 218 (1947–
1958).
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Протоколи от: сесии на Съвета – Ф. 21 (1949–1955), Ф. 153 (1949–1958),
Ф. 218 (1950–1958); заседания на ИК – Ф. 21 (1948–1955), Ф. 153 (1948–
1958), Ф. 218 (1948–1959); постоянни комисии – Ф. 21 (1953–1955), Ф. 153
(1953–1958), Ф. 218 (1951–1958); на избирателни комисии – Ф. 21 (1949–
1955), Ф. 153, Ф. 218 (1949–1958); на ТПС комисии – Ф. 218 (1956–1957);
учредяване на ТКЗС – Ф. 153 (1951); от заседания на УС на ТКЗС – Ф. 153,
Ф. 218 (1952–1958). Приемателни протоколи на строителни обекти на обществено строителство – Ф. 218 (1954–1958).
Планове за: дейността на околийските съвети, отделите и службите към
тях; задължителните държавни доставки; благоустройството, местната промишленост, търговията, селското стопанство, образованието, здравеопазването и др. – Ф. 21 (1949–1955), Ф. 153 (1948–1957), Ф. 218 (1948–1958).
Годишни планове на ТКЗС – Ф. 21 (1950–1954), Ф. 153 (1952–1958), Ф. 218
(1954–1957).
Доклади, отчети, сведения за: дейността на околийските съвети, отделите и службите към тях – Ф. 21 (1949–1955), Ф. 218 (1951–1958); изпълнението на народностопанските планове и задължителните държавни
доставки; икономическото състояние на околиите; състоянието на селското
стопанство, местната промишленост, благоустройството, търговията, занаятчийството и др. – Ф. 21 (1948–1955), Ф. 153 (1949–1958), Ф. 218 (1946–
1959).
Годишни отчети и сведения на ТКЗС – Ф. 153 (1951–1958), Ф. 218
(1952–1958).
Бюджети и отчети за изпълнението им – Ф. 21 (1953–1955), Ф. 153,
Ф. 218 (1948–1958).
Кореспонденция с МС, министерства, ОНС – Велико Търново, комитети
на БКП, ОФ, селски народни съвети и др. за: дейността на околийските и селските народни съвети; провеждане на избори за НС; развитието на селското стопанство; търговията; образованието; спорта; отчуждаването на земи
и причисляването им към ДПФ – Ф. 21 (1950–1951), Ф. 153 (1950); благоус
тройство на населените места; изменение на регулационни планове – Ф. 21
(1951–1955); електрифициране на населените места – Ф. 153 (1952–1958);
именуване и преименуване на селища, предприятия и др. – Ф. 21 (1949–1953),
Ф. 153 (1951–1954); облагане и отчитане на държавните приходи и др. – Ф. 21
(1948–1955), Ф. 153 (1948–1956), Ф. 218 (1948–1958).
Преписки по узаконяване на сгради и съоръжения в ТКЗС на територията на околията – Ф. 153 (1944–1959).
Пожизнени дела на парни котли на фабрики и работилници от околията – Ф. 21 (1911–1955).
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Досиета: на ръководни кадри – Ф. 218 (1927–1959), на селскостопански деятели и на контрол-асистент при Околийското агрономство – Ф. 153
(1934–1959).
Жалби от граждани – Ф. 153 (1948–1956), Ф. 218 (1949–1959).
ГРАДСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДНИ СЪВЕТИ
5 фонда, 53 оп., 10 093 а.е., 94,40 л.м., 1892–2000 г.
Продължават дейността на съществуващите преди 1944 г. градски общински управления. След изборите през 1949 г., в съответствие със Закона за народните съвети от 1948 г., се преименуват на градски общински народни съвети. От
1951 до 1955 г. са градски народни съвети на депутатите на трудещите се, а от
1955 г. – градски народни съвети. От 1959 г., в съответствие със Закона за изменение на Закона за народните съвети, са градски общински народни съвети. През
1979 г., в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за народните съвети от 1978 г. и Указ № 2295 от 22 дек. 1978 г. на ДС на НРБ за определяне
седалищата и състава на общините в НРБ, стават общински народни съвети на
селищни системи, съществуващи до 1988 г. От 28 февр. 1988 г., в съответствие
със Закона за преустановяване мандата на окръжните, общинските и районните
народни съвети и на кметствата, се трансформират в общински народни съвети.
Като местни органи на държавна власт, в съответствие с Конституцията от
1947 г. и Закона за народните съвети, общинските народни съвети „ръководят
провеждането на всички стопански, социални и културни мероприятия на съответната територия“, в рамките на своята компетентност организират и контролират комплексното изграждане и развитие на своите територии. Съгласно
Закона за местно самоуправление и местна администрация от 1991 г. са органи
на местното самоуправление, които определят политиката на общината за изграждането и развитието ѝ, решават „местните проблеми, свързани с икономиката, опазването на околната среда, здравната, образователната, културната и
комунално-битовата дейност, териториално-селищното устройство, общинската собственост, безопасността на движението и обществения ред“.

ГРАДСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – ГАБРОВО
Ф. 318, 16 оп., 4636 а.е., 44,00 л.м., 1896–2000 г.
Вж. и Ф. 5К
Постановления, наредби, окръжни, решения, заповеди на Президиума
на НС, МС, министерства, ОНС – Велико Търново, ОНС – Габрово и др. за:
дейността на Съвета, провеждането на избори за народни съветници, бюджетите, отчуждаването на частни имоти, благоустройството, здравеопазването,
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образованието, селското стопанство, търговията, контрола върху строителството и др. (1952–1986).
Правилници за работата, устройството, организацията и дейността на
Съвета (1949, 1994–1998).
Заповеди на кмета, председателя на ИК с разпоредителен характер
(1944–1992).
Протоколи от: сесии на Съвета (1949–1990); заседания на: ИК (1946–
1990), временната общинска управа (1990–1991), ОбС (1991–1999), постоянни комисии (1951–1988); на избирателни комисии за избори на съветници
(1959–1988); проведени пленуми на ОбС за народна просвета (1983–1986),
заседания на Бюрото на ОбС за народна просвета (1979–1986), на Комисията
за борба с противообществените прояви (1967–1992), на Съвета за социална
превенция (1991–1993); на ГС за изкуство и култура (1970–1988); на ТПС
комисии (1952–1975); на Комисията за планово изграждане на населените
места (1970–1976); на приемателни комисии за въвеждане на обекти в действие (1958–1992).
Планове и програми за: дейността на Съвета, ИК, постоянните комисии,
кметствата (1950–1988), комплексни програми за социално-икономическото
и научно-техническото развитие на Общината (1980–1986); развитието на
благоустройството, търговията, селското стопанство, образованието, опазването на околната среда и др. (1947–1999).
Стратегия за развитие на Габровската община за периода до 2005 г.
(1988).
Регулационни планове на Габрово (1941–1947).
Доклади, отчети, информации, сведения за: дейността на Съвета, ИК,
постоянните комисии (1949–1990); на ГС за изкуство и култура (1970–1988);
на отдел „Образование“ (1997–1999); социално-икономическото и научнотехническото развитие; капиталните вложения, благоустройството, строителството, селското стопанство, местната промишленост, търговията, здравеопазването, социалните грижи, броя и движението на населението и др.;
отчуждаване на имоти, изменения на квартално-застроителни и регулационни планове; жилищния фонд и др. (1948–1999).
Бюджети и отчети за изпълнението им на Съвета, отделите, службите и
мероприятията към тях (1948–2000).
Кореспонденция с Президиума на НС, МС, министерства, ОНС – Велико Търново, ОНС – Габрово, Областен народен съвет – Ловеч, кметства,
предприятия и др. за: преименуване на обекти от местно значение, улици и
др. (1956–1984); провеждането на избори за народни съветници; бюджета
на Съвета; събиране на данъци и такси; капитално строителство; строежи на
жилищни и обществени сгради; застрояване на квартали; водоснабдяване и
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канализация на селищата; утвърждаване промяна на дворищна и улична регулация; състоянието на благоустройството, селското стопанство, търговията,
здравеопазването, образованието, културата и др. (1944–1993).
Жалби от граждани за: освобождаване на национализирано имущество;
отчуждаване на имоти, оценки, право на собственост; частични изменения
на квартално-застроителни и регулационни планове; промяна на дворищни и
улични регулации; строителство на обществени и частни обекти и др. (1950–
1987).
Нотариални актове за отчуждаване на недвижими имоти (1896–1977).
Досиета на избрани народни съветници (1952–1988).
Книга на почетните граждани (1922–1985).
Албум (Старо Габрово) през епохата на Възраждането. Архитектурен
облик (1972).
ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ
НА СЕЛИЩНА СИСТЕМА – ДРЯНОВО
Ф. 1140, 5 оп., 1454 а.е., 10,81 л.м., 1892–1995 г.
Вж. и Ф. 7К
Преписи от укази на Президиума на ВНС за назначаване на временна
управа на Съвета (1948–1949).
Постановления, окръжни, заповеди и др. на Президиума на НС, МС, министерства, ОНС – Велико Търново, ОНС – Габрово и др. за: дейността на
Съвета, отделите и службите към него, провеждането на избори за народни
съветници, отчуждаване на обществени и частни имоти, бюджетите, благоустройството, водоснабдяването и др. (1943–1976).
Заповеди на кмета, председателя на ИК с разпоредителен характер
(1944–1987).
Протоколи от: сесии на Съвета (1949–1990); заседания на управата
(1944–1951), ИК (1952–1991), ОбС (1991–1994), постоянни комисии (1950–
1976); на избирателни комисии за избиране на народни съветници (1949–
1988); на Съвета по планово изграждане на населените места (1968–1987);
на приемателни комисии за приемане на завършени обекти (1968–1976); на
ТПС комисии (1946–1973); на Съвета за изкуство и култура (1967–1987); на
Комисията за противообществени прояви (1958–1977).
Планове за: дейността на Съвета, ИК, постоянните комисии, развитието
на благоустрояването, търговията, общественото хранене, селското стопанство, образованието и др. (1950–1976). Планове и предложения за организиране на традиционния Дряновски панаир (1962–1978).
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Планове: градоустройствени по благоустрояването, квартално-застроителни (1970–1976).
Проектосметна документация и работни планове за водоснабдяване на
Дряново и с. Скалско, партиен дом и хотел в Дряново (1947–1954).
Доклади, отчети, сведения и др. за: дейността на Съвета, отделите и
службите, ИК, постоянните комисии; изпълнението на бюджета; благоус
тройството, водоснабдяването, строителството, състоянието на селското
стопанство, търговията, здравеопазването, образованието и др.; отчуждаване
на терени и изменения в регулационните планове (1948–1986).
Крепостни актове, продавателни протоколи, договори и скици на частни
имоти, завещани на Общината (1892–1949).
Поземлени листове за обработваемата земя (1954–1973).
Карти за регистриране на занаятчийските работилници и ТПК (1944–
1947).
Бюджети и отчети за изпълнението им (1944–1995).
Кореспонденция с министерства, ОНС – Велико Търново, ОНС – Габрово и др. за: провеждането на избори за народни съветници; отчуждаване на
общински и частни имоти; регулации на дворни и обществени места; състоянието на благоустройството, водоснабдяването, селското стопанство, търговията, общественото хранене, здравеопазването и др. (1944–1976); присъединяване на селата Билкини, Чуково и Плачка към Съвета (1956).
Жалби от граждани за: отчуждаване на имоти; изменения на квартално-застроителни и регулационни планове; промяна на дворищни и улични
регулации; строителство на обществени и частни обекти и др. (1954–1987).
Досиета на избрани народни съветници (1952–1966).
ГРАДСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – ПЛАЧКОВЦИ
Ф. 465, 7 оп., 560 а.е., 4,65 л.м., 1939–2000 г.
Вж. и Ф. 12К
До 1969 г. е СОНС – с. Плачковци. С Указ № 828 от 27 авг. 1969 г. на ДС с.
Плачковци се обявява за град. От 1979 г. е Кметство Плачковци.

Окръжни, наредби, решения, заповеди на МС, министерства, ОНС –
Габрово, Община Трявна и др. за: дейността на Съвета, провеждането на избори за народни съветници, отчуждаване на частни имоти, бюджетите, благоустройството, селското стопанство и др. (1953–1978).
Заповеди на кмета, председателя на ИК с разпоредителен характер
(1943–1987).
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Протоколи от: сесии на Съвета (1951–1978), заседания на ИК и временната общинска управа (1946–1987); на Кметството (1988–1991), постоянни
комисии (1951–1970); на обществените съвети на селските пълномощничества в селата Енчовци и Нейковци (1969–1979); на избирателни комисии
за избиране на народни съветници (1946–1988); на приемателната комисия за
приемане на готови строителни обекти (1981).
Планове и програми за: дейността на Съвета и ИК, пълномощничествата (1953–1978); дейността на Кметството (1981–1990); развитието на благоустройството и хигиенизирането в района на Съвета, селското стопанство,
търговията, образованието и др. (1948–1978).
Програми за социално-икономическото развитие (1981–1985) и за изграждане, благоустрояване и хигиенизиране на Кметство Плачковци (1981–1986).
Доклади, отчети, сведения за: дейността на Съвета, ИК, постоянните комисии (1953–1978), на Кметството (1979–1990); броя и движението на населението (1962–1967); благоустройството и хигиенизирането на населените
места (1965–1969); търговията, селското стопанство, отчуждаването на частни имоти, строителството на държавни и обществени сгради (1953–1979).
Нотариални актове за покупко-продажба на имоти (1941–1961).
Бюджети и отчети за изпълнението им (1945–2000).
Кореспонденция с министерства, ОНС – Велико Търново, ОкНС – Дряново, ОНС – Габрово, ГОНС – Трявна и др. за: изменение на дворищна и
улична регулация на с. Нейковци (1939–1946) и на Плачковци (1983); отстъпване право на строеж върху държавна земя (1966–1979); отреждане
терени за строителство на държавни и обществени сгради, отчуждаване на
частни земи и имоти; състоянието на благоустройството, търговията, селското стопанство, здравеопазването и др. (1945–1979).
Регистър на наградени многодетни майки (1952–1967).
ГРАДСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – СЕВЛИЕВО
Ф. 134, 15 оп., 1757 а.е., 16,98 л.м., 1942–2000 г.
Вж. и Ф. 6К
Постановления, окръжни, заповеди и др. на МС, министерства, ОНС –
Велико Търново, ОНС – Габрово и др. за: дейността на Съвета, отделите и
службите към него, провеждането на избори за народни съветници, отчуждаване на частни имоти, бюджетите, благоустройството, търговията, селското
стопанство, здравеопазването и др. (1953–1999).
Заповеди на кмета, председателя на ИК с разпоредителен характер
(1945–1985).
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Протоколи от: сесии на Съвета (1949–1990); заседания на ИК (1945–
1990), временната общинска управа (1990–1991), ОбС (1991–1999), постоянни комисии (1958–1999); на избирателни комисии за избиране на народни
съветници (1949–1988); на ТПС комисии (1946–1978); на Съвета за изкуство
и култура (1963–1985); на ОбС за народна просвета (1979–1986).
Планове и програми за: дейността на Съвета, ИК, постоянните комисии (1956–1988); комплексни програми за социално-икономическо развитие
(1971–1983); развитието на благоустройството, търговията, селското стопанство, образованието и др. (1949–1999). Планове на просветните и културните
общински институции (1971–1982).
Планови задания за: строителство на язовир край с. Богатово (1957), на
жилищни блокове и обществени сгради в Севлиево (1957–1968); общ градоустройствен план на Севлиево (1974).
Проектосметна документация за благоустрояване на улици и други обекти (1952–1954).
Доклади, информации, отчети, сведения за: дейността на Съвета, ИК,
постоянните комисии, селските народни съвети, социално-икономическото
развитие на Общината (1956–1986); капиталните вложения, благоустройс
твото, строителството, селското стопанство, търговията, местната промишленост, здравеопазването, образованието, броя и движението на населението
и др. (1948–1993).
Поземлени листове за баланса на земята (1959–1960).
Бюджети, бюджетни сметки на отделите и службите към Съвета и отчети за изпълнението им (1947–2000).
Кореспонденция с министерства, ОкНС – Севлиево, ОНС – Велико Търново, ОНС – Габрово и др. за: организиране на Севлиевския панаир (1945–
1951); регистриране на църквите (1950); задължителните държавни доставки
(1955–1959); провеждането на избори за народни съветници; отчуждаване
на частни имоти; промяна на улична и дворищна регулация; състоянието на
благоустрояването, селското стопанство, търговията, здравеопазването, образованието, финансирането и др. (1947–1999).
Досиета на избрани народни съветници (1956–1961) и на служители и
ръководни длъжностни лица (1942–1970).
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ГРАДСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – ТРЯВНА
Ф. 348, 10 оп., 1686 а.е., 17,96 л.м., 1924–1995 г.
Вж. и Ф. 8К
Укази на Президиума на НС, постановления, окръжни, заповеди, инструкции на МС, министерства, ОНС – Габрово за: дейността на Съвета,
провеждането на избори за народни съветници, отчуждаване на частни имоти, бюджетите, благоустройството, строителството и архитектурата на Трявна и селищата в района, административното обслужване на населението и др.
(1946–1989).
Заповеди на кмета, председателя на ИК с разпоредителен характер
(1945–1989).
Протоколи от: сесии на Съвета (1949–1990); заседания на временната управа и ИК (1945–1991), ОбС (1991–1995), постоянни комисии (1956–
1995); заседания на кметствата (1972–1990); на избирателни комисии за избиране на народни съветници (1955–1988); на Съвета по планово изграждане
на населените места (1960–1974); на приемателни комисии за приемане на
завършени строителни обекти (1971–1988); на ТПС комисии (1951–1972); на
ГС за изкуство, просвета и култура (1964–1984); на ОбС за народна просвета
(1979–1983).
Планове и програми за: дейността на Съвета, ИК, постоянните комисии,
кметствата; развитието на благоустройството, търговията, селското стопанс
тво, образованието и др. (1961–1978); провеждане на Славейковите тържес
тва (1972–1978).
Стратегии за социално-икономическо и научно-техническо развитие на
Община Трявна до 2005 г. (1987–1989).
Отчети, доклади, сведения за: дейността на Съвета, ИК, постоянните
комисии, кметствата; социално-икономическото и научно-техническото развитие, благоустрояването, капиталните вложения, строителството, водоснабдяването, селското стопанство, търговията, здравеопазването и др.; отчуждаване на частни имоти, изменение на дворищна и улична регулация и др.
(1952–1989).
Отчетни карти на завършени строителни обекти (1961–1970).
Бюджети и отчети за изпълнението им (1945–1995).
Нарочни баланси на национализирани предприятия и възражения по тях
(1947–1952).
Кореспонденция с министерства, ОНС – Велико Търново, ОкНС – Дряново, ОНС – Габрово и др. за: провеждането на избори за народни съветници;
състоянието на благоустройството, водоснабдяването, селското стопанство,
търговията, броя и движението на населението и др.; улична и дворищна ре21
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гулация; отчуждаване и обезщетяване на частни имоти (1945–1992); награждаване на многодетни майки (1959–1978); данъчните задължения на бившите
собственици на национализирани предприятия (1948–1956).
Жалби от граждани за: улична и дворищна регулация, оценка и обезщетения на отчуждени имоти, разпределяне на жилищния фонд и др. (1954–1989).
Досиета на служители и ръководни кадри на общината (1924–1978).
Афиши за организиране традиционния Тревненски панаир (1968).
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДНИ СЪВЕТИ
63 фонда, 171 оп., 14 737 а.е., 100,26 л.м., 1929–2002 г.
Продължават дейността на съществуващите преди 1944 г. селски общински управления. С „Наредба-закон за назначаване, уволняване и класиране на служителите по МВР и за временните общински управи“ от 2 ноем. 1944 г. се прекратява мандатът на общинските съветници. Функциите им се поемат от временните управи. През 1949 г., в съответствие със Закона на народните съвети
от 1948 г., се избират народни съвети. В съответствие със Закона за изменение
на Закона за народните съвети и Указ № 29 от 22 ян. 1959 г. на Президиума на
НС за ново административно деление на територията на НРБ стават селски общински народни съвети, а част от тях се трансформират в пълномощничества.
Като местни органи на държавна власт, в съответствие с Конституцията от
1947 г. и Закона за народните съвети, в рамките на компетентността си ръководят стопанските, административните, социалните и културните дейности
в съответните населени места. След образуването на селищните системи през
1979 г. стават кметства. Съгласно Закона за местно самоуправление и местна
администрация от 1991 г. са органи на местното самоуправление. В съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за местно самоуправление
и местна администрация във връзка със Закона за административно-териториално устройство на РБ част от тях се закриват и се трансформират в кметски
наместничества.

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. АГАТОВО
Ф. 401, 5 оп., 402 а.е., 2,60 л.м., 1945–1999 г.

От 1959 до 1961 г. е пълномощничество към СОНС – с. Крамолин. През
1979 г. става кметство към ОбНС на селищна система Севлиево. Вж. и фондове
424К, 378

КМЕТСТВО – с. АРМЕНИТЕ
Ф. 1597, 1 оп., 43 а.е., 0,10 л.м., 1979–1989 г.

До 1979 г. е пълномощничество към СОНС – с. Враниловци. През 1979 г.
става кметство към ОбНС на селищна система Габрово. С Решение № 38 от
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16 март 2000 г. на ОбС – Габрово се закрива и става кметско наместничество.
Вж. и фондове 547К, 363

КМЕТСТВО – с. БАЛАНИТЕ
Ф. 1604, 1 оп., 45 а.е., 0,14 л.м., 1972–1992 г.

До 1979 г. е пълномощничество към СОНС – с. Палаузово и към ГОНС –
Габрово. През 1979 г. става кметство към ОбНС на селищна система Габрово. С
Решение № 38 от 16 март 2000 г. на ОбС – Габрово се закрива и става кметско
наместничество. Вж. и фондове 10К, 318

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. БАРА
Ф. 135, 1 оп., 16 а.е., 0,20 л.м., 1946–1952 г.

Закрит през 1952 г. в съответствие с Указ № 487 от 16 дек. 1952 г. на Президиума на НС, тъй като землището му попада под яз. „Александър Стамболийс
ки“. Вж. и Ф. 200К

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. БАТОШЕВО
Ф. 415, 3 оп., 265 а.е., 1,46 л.м., 1944–1996 г.

От 1959 до 1970 г. е пълномощничество към СОНС – с. Горна Росица. През
1979 г. става кметство към ОбНС на селищна система с. Стоките, а през 1988 –
към ОбНС – Севлиево. Вж. и фондове 554К, 414

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. БЕЛИЦА
Ф. 461, 3 оп., 316 а.е., 2,50 л.м., 1944–1992 г.

През 1979 г. става кметство към ОбНС на селищна система Трявна. С Решение № 36 от 29 март 2000 г. на ОбС – Трявна се закрива и става кметско наместничество. Вж. и Ф. 174К

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. БЕРИЕВО
Ф. 387, 3 оп., 239 а.е., 1,62 л.м., 1944–1999 г.

От 1959 до 1970 г. е пълномощничество към СОНС – с. Дамяново. През 1979 г.
става кметство към ОбНС на селищна система с. Стоките, а през 1988 г. – към
ОбНС – Севлиево. Вж. и фондове 18К, 385

КМЕТСТВО – с. БОАЗЪТ
Ф. 1594, 1 оп., 42 а.е., 0,15 л.м., 1979–1995 г.

До 1979 г. е пълномощничество към СОНС – с. Столът. През 1979 г. става
кметство към ОбНС на селищна система с. Градница, а през 1988 г. – към ОбНС –
Севлиево. С Решение № 79 от 29 февр. 2000 г. на ОбС – Севлиево се закрива и
става кметско наместничество.
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СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. БОГАТОВО
Ф. 423, 2 оп., 146 а.е., 0,95 л.м., 1940–1999 г.

От 1959 до 1979 г. е пълномощничество към ГОНС – Севлиево. През 1979 г.
става кметство към ОбНС на селищна система Севлиево. Вж. и фондове 548К,
134

КМЕТСТВО – с. БОЖЕНЦИТЕ
Ф. 1542, 1 оп., 25 а.е., 0,00 л.м., 1975–1985 г.

До 1979 г. е пълномощничество към СОНС – с. Кметовци. През 1979 г. става
кметство към ОбНС на селищна система Габрово. Дейността му се преустановява от 28 февр. 1988 г. със Закона за преустановяване мандата на окръжните,
общинските и районните народни съвети и на кметствата. Вж. и фондове 23К,
454

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. БУРЯ
Ф. 820, 4 оп., 315 а.е., 1,73 л.м., 1946–1992 г.

През 1950 г. с Указ № 448 от 1 септ. 1950 г. на Президиума на НС селото се
преименува от Малкочево на Буря. От 1959 г. до 1961 г. е пълномощничество към
СОНС – с. Гостилица. През 1979 г. става кметство към ОбНС на селищна система Дряново, а през 2000 г. – към Община Севлиево. Вж. и Ф. 482

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ВРАНИЛОВЦИ
Ф. 363, 4 оп., 329 а.е., 2,02 л.м., 1945–2000 г.

От 1959 до 1962 г. е пълномощничество към СОНС – с. Поповци. През 1979 г.
става кметство към ОбНС на селищна система Габрово. Вж. и фондове 213К,
366

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ВЪРБАНОВО
Ф. 349, 5 оп., 506 а.е., 3,27 л.м., 1944–1992 г.

През 1949 г. с Указ № 795 от 26 септ. 1949 г. на Президиума на ВНС селото
се преименува от Царева ливада на Върбаново, а през 1991 г. с Указ № 245 от 8
авг. 1991 г. на Президента на РБ се възстановява старото му име. От 1959 до
1960 г. е пълномощничество към ГОНС – Дряново. През 1979 г. става кметство
към ОбНС на селищна система Дряново. Вж. и фондове 576К, 1140

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ГАНЧОВЕЦ
Ф. 483, 2 оп., 227 а.е., 1,88 л.м., 1944–1989 г.

От 1959 до 1961 г. е пълномощничество към ГНОС – Дряново. През 1979 г.
става кметство към ОбНС на селищна система Дряново. С Решение № 21 от 25
февр. 2000 г. на ОбС – Дряново се закрива и става кметско наместничество. Вж.
и фондове 610К, 1140
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КМЕТСТВО – с. ГЕРГИНИ
Ф. 1599, 1 оп., 33 а.е., 0,10 л.м., 1979–1997 г.

До 1979 г. е пълномощничество към СОНС – с. Поповци. През 1979 г. става
кметство към ОбНС на селищна система Габрово. С Решение № 38 от 16 март
2000 г. на ОбС – Габрово се закрива и става кметско наместничество. Вж. и
Ф. 366

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ГОРНА РОСИЦА
Ф. 414, 5 оп., 348 а.е., 2,25 л.м., 1943–1993 г.
Вж. и Ф. 395К
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ГОСТИЛИЦА
Ф. 482, 4 оп., 252 а.е., 1,64 л.м., 1946–1992 г.
Вж. и Ф. 548К
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ГРАДИЩЕ
Ф. 447, 3 оп., 409 а.е., 2,69 л.м., 1945–2000 г.

От 1959 до 1961 г. е пълномощничество към СОНС – с. Малки Вършец. През
1979 г. става кметство към ОбНС на селищна система Севлиево. С Решение № 79
от 29 февр. 2000 г. на ОбС – Севлиево се закрива и става кметско наместничество. Вж. и фондове 519К, 403

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ГРАДНИЦА
Ф. 384, 4 оп., 573 а.е., 4,13 л.м., 1945–1997 г.

През 1979 г. става ОбНС на селищна система с. Градница. През 1988 г. става кметство към ОбНС – Севлиево. Вж. и Ф. 27К

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ГРЪБЛЕВЦИ
Ф. 248, 3 оп., 139 а.е., 0,90 л.м., 1945–1995 г.

От 1959 до 1979 г. е пълномощничество към СОНС – с. Кози рог. През 1979 г.
става кметство към ОбНС на селищна система Габрово. С Решение № 38 от 16
март 2000 г. на ОбС – Габрово се закрива и става кметско наместничество. Вж.
и фондове 642К, 247

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ГЪБЕНЕ
Ф. 437, 3 оп., 355 а.е., 2,30 л.м., 1934–2000 г.
Вж. и Ф. 475К
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ДАМЯНОВО
Ф. 385, 3 оп., 336 а.е., 2,16 л.м., 1943–1996 г.
Вж. и Ф. 198К
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КМЕТСТВО – с. ДЕБЕЛ ДЯЛ
Ф. 1596, 1 оп., 21 а.е., 0,07 л.м., 1974–1998 г.

До 1955 г. е пълномощничество към СОНС – с. Гъбене, а до 1979 г. – към
ГОНС – Габрово. През 1979 г. става кметство към ОбНС на селищна система
Габрово. С Решение № 38 от 16 март 2000 г. на ОбС – Габрово става кметско
наместничество. Вж. и фондове 318, 437

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ДОБРОМИРКА
Ф. 420, 3 оп., 333 а.е., 2,17 л.м., 1946–1991 г.
Вж. и Ф. 429К
КМЕТСТВО – с. ДОНИНО
Ф. 1545, 1 оп., 52 а.е., 0,20 л.м., 1979–2000 г.

До 1979 г. е пълномощничество към СОНС – с. Лесичарка. През 1979 г. става
кметство към ОбНС на селищна система Габрово. Вж. и Ф. 446

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ДРАГАНОВЦИ
Ф. 381, 4 оп., 148 а.е., 1,08 л.м., 1939–2000 г.

От 1959 до 1979 г. е пълномощничество към СОНС – с. Яворец. През 1979 г.
става кметство към ОбНС на селищна система Габрово. Вж. и фондове 742К,
380

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ДУШЕВО
Ф. 439, 3 оп., 280 а.е., 1,72 л.м., 1944–1997 г.

От 1959 до 1970 г. е пълномощничество към СОНС – с. Сенник. През 1979 г.
става кметство към ОбНС на селищна система с. Градница, а през 1988 г. – към
ОбНС – Севлиево. Вж. и фондове 173К, 443

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ЕТЪРЪТ
Ф. 362, 4 оп., 255 а.е., 2,66 л.м., 1945–1995 г.

С Указ № 757 от 5 май 1971 г. на Президиума на НС с. Етърът става квартал на Габрово. От 1971 до 1984 г. е пълномощничество към ГОНС – Габрово.
През 1984 г. става кметство към ОбНС на селищна система Габрово, през 1994 г.
влиза в състава на Община Габрово. Вж. и фондове 16К, 318

КМЕТСТВО – с. ЖЪЛТЕШ
Ф. 1549, 1 оп., 71 а.е., 0,30 л.м., 1979–2000 г.

До 1979 г. е пълномощничество към СОНС – с. Палаузово и към ГОНС –
Габрово. През 1979 г. става кметство към ОбНС на селищна система Габрово.
Вж. и Ф. 11К

26

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ГАБРОВО 1944–2014 г.

КМЕТСТВО – с. ЗДРАВКОВЕЦ
Ф. 1602, 1 оп., 36 а.е., 0,08 л.м., 1979–1998 г.

До 1979 г. е пълномощничество към СОНС – с. Кози рог. През 1979 г. става
кметство. С Решение № 38 от 16 март 2000 г. на ОбС – Габрово става кметско
наместничество. Вж. и фондове 643К, 247

КМЕТСТВО – с. ЗЕЛЕНО ДЪРВО
Ф. 1603, 1 оп., 13 а.е., 0,05 л.м., 1984–2000 г.

От 1955 до 1979 г. е пълномощничество към ГОНС – Габрово. През 1979 г.
става кметство към ОбНС на селищна система Габрово. С Решение № 38 от 16
март 2000 г. на ОбС – Габрово става кметско наместничество. Вж. и фондове
419К, 689К, 318

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ИДИЛЕВО
Ф. 421, 2 оп., 96 а.е., 0,66 л.м., 1944–1993 г.

От 1955 до 1979 г. е пълномощничество към СОНС – с. Богатово и към
СОНС – с. Добромирка. През 1979 г. става кметство към ОбНС на селищна система Севлиево. С Решение № 79 от 29 февр. 2000 г. на ОбС – Севлиево става
кметско наместничество. Вж. и фондове 420, 423

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. КЕРЕКА
Ф. 479, 1 оп., 69 а.е., 0,75 л.м., 1944–1959 г.

От 1959 до 1979 г. е пълномощничество към СОНС – с. Соколово. През 1979 г.
става кметство към ОбНС на селищна система Дряново. С Решение № 12 от 25
февр. 2000 г. на ОбС – Дряново става кметско наместничество. Вж. и фондове
749К, 459

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. КМЕТОВЦИ
Ф. 454, 4 оп., 490 а.е., 3,61 л.м., 1944–2000 г.
Вж. и Ф. 20К
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. КОЗИ РОГ
Ф. 247, 4 оп., 415 а.е., 2,77 л.м., 1944–1998 г.
Вж. и Ф. 641К
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – с. КОРМЯНСКО
Ф. 539, 4 оп., 330 а.е., 3,00 л.м., 1946–1996 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. КРАМОЛИН
Ф. 378, 3 оп., 349 а.е., 2,50 л.м., 1944–1992 г.
Вж. и Ф. 15К
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СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. КРУШЕВО
Ф. 441, 3 оп., 201 а.е., 1,11 л.м., 1946–2002 г.

От 1959 до 1975 г. е пълномощничество към ГОНС – Севлиево. През 1979 г.
става кметство към ОбНС на селищна система Севлиево. Вж. и фондове 515К,
134

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. КРЪВЕНИК
Ф. 422, 3 оп., 367 а.е., 2,26 л.м., 1947–1994 г.
Вж. и Ф. 208К
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ЛЕСИЧАРКА
Ф. 446, 4 оп., 347 а.е., 2,56 л.м., 1944–2000 г.
Вж. и Ф. 280К
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ЛОВНИДОЛ
Ф. 455, 4 оп., 350 а.е., 2,40 л.м., 1939–1993 г.
Вж. и Ф. 505К
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. МАЛКИ ВЪРШЕЦ
Ф. 403, 3 оп., 354 а.е., 2,08 л.м., 1939–1999 г.

С Решение № 79 от 29 февр. 2000 г. на ОбС – Севлиево, Кметство с. Малки
Вършец се закрива и става кметско наместничество. Вж. и Ф. 456К

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. МЛАДЕН
Ф. 424, 2 оп., 98 а.е., 0,57 л.м., 1946–1999 г.

През 1951 г. с Указ № 47 от 31 ян. 1951 г. на Президиума на НС селото е преименувано от Букурово на Младен. От 1959 до 1979 г. е пълномощничество към
ГОНС – Севлиево. През 1979 г. става кметство към ОбНС на селищна система
Севлиево. С Решение № 79 от 29 февр. 2000 г. на ОбС – Севлиево става кметско
наместничество. Вж. и фондове 134, 441

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. МЛЕЧЕВО
Ф. 396, 3 оп., 339 а.е., 2,05 л.м., 1946–2000 г.

От 1959 до 1961 г. е пълномощничество към СОНС – с. Столът. През 1979 г.
става кметство към ОбНС на селищна система с. Градница, а през 1988 г. – към
ОбНС – Севлиево. С Решение № 79 от 29 февр. 2000 г. на ОбС – Севлиево става
кметско наместничество. Вж. и фондове 548К, 356

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ПАЛАУЗОВО
Ф. 282, 1 оп., 102 а.е., 1,10 л.м., 1944–1955 г.

С Указ № 360 от 2 авг. 1950 г. на Президиума на НС селото е преименувано
от Бичкиня на Палаузово. От 1956 г. се влива в ГНС – Габрово. Вж. и Ф. 9К
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КМЕТСТВО – с. ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ
Ф. 1297, 2 оп., 228 а.е., 1,12 л.м., 1944–2002 г.

От 1959 до 1970 г. е пълномощничество към СОНС – с. Кормянско. През
1979 г. става кметство към ОбНС на селищна система Севлиево. Вж. и фондове
682К, 539

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ПОПОВЦИ
Ф. 366, 4 оп., 361 а.е., 2,75 л.м., 1944–1996 г.
Вж. и Ф. 21К
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. РЯХОВЦИТЕ
Ф. 544, 4 оп., 398 а.е., 2,76 л.м., 1929–2002 г.

От 1959 до 1967 г. е пълномощничество към СОНС – с. Кормянско. През
1979 г. става кметство към ОбНС на селищна система Севлиево. Вж. и Ф. 539

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. СЕННИК
Ф. 443, 3 оп., 362 а.е., 2,11 л.м., 1945–2001 г.
Вж. и Ф. 434К
СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. СМИРНЕНСКИ
Ф. 283, 1 оп., 49 а.е., 0,45 л.м., 1947–1956 г.

С Указ № 360 от 28 юли 1950 г. на Президиума на НС селото е преименувано
от Хаджи Цанев мост на Смирненски. От 1956 г. се влива в ГНС – Габрово. Вж.
и Ф. 688К

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. СОКОЛОВО
Ф. 459, 2 оп., 271 а.е., 2,51 л.м., 1946–1989 г.

С Решение № 21 от 25 февр. 2000 г. на ОбС – Дряново става кметско на
местничество. Вж. и Ф. 201К

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. СТАНЧОВ ХАН
Ф. 355, 4 оп., 326 а.е., 2,75 л.м., 1945–1990 г.

С Решение № 36 от 29 март 2000 г. на ОбС – Трявна става кметско намест
ничество. Вж. и Ф. 202К

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. СТОКИТЕ
Ф. 246, 6 оп., 562 а.е., 4,35 л.м., 1946–2001 г.

През 1979 г. става ОбНС на селищна система с. Стоките. През 1988 г. става кметство към ОбНС – Севлиево. Вж. и Ф. 640К
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СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. СТОЛЪТ
Ф. 356, 4 оп., 444 а.е., 2,80 л.м., 1944–1993 г.
Вж. и Ф. 197К
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ТОПЛЕШ
Ф. 284, 2 оп., 106 а.е., 1,05 л.м., 1944–1962 г.

През 1961 г. се влива в ГОНС – Габрово. Заличено като населено място през
1965 г. Вж. и Ф. 689К

КМЕТСТВО – с. ТРЪНИТО
Ф. 1546, 1 оп., 18 а.е., 0,08 л.м., 1979–1994 г.

От 1959 до 1979 г. е пълномощничество към ГОНС – Габрово. През 1979 г.
става кметство към ОбНС на селищна система Габрово. С Решение № 38 от 16
март 2000 г. на ОбС – Габрово става кметско наместничество. Вж. и фондове
548К, 318

КМЕТСТВО – с. ТЪРХОВО
Ф. 1605, 1 оп., 72 а.е., 0,20 л.м., 1974–1998 г.

До 1979 г. е пълномощничество към СОНС – с. Ловнидол. През 1979 г. става
кметство към ОбНС на селищна система Севлиево. С Решение № 79 от 29 февр.
2000 г. на ОбС – Севлиево става кметско наместничество. Вж. и фондове 548К,
455

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ФЪРЕВЦИ
Ф. 480, 1 оп., 46 а.е., 0,40 л.м., 1949–1955 г.

От 1955 до 1979 г. е към ГНС – Трявна и към СОНС – с. Черновръх. През
1979 г. става кметство към ОбНС на селищна система Трявна. През 1988 г. влиза
в състава на ОбНС – Трявна.

СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ХИРЕВО
Ф. 442, 2 оп., 71 а.е., 0,56 л.м., 1946–1999 г.

От 1955 до 1979 г. е пълномощничество към СОНС – с.Сенник. През 1979 г.
става кметство към ОбНС на селищна система Севлиево. Вж. и фондове 548К,
443

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ЧЕРНОВРЪХ
Ф. 460, 3 оп., 270 а.е., 1,80 л.м., 1949–1992 г.

С Указ № 50 от 6 февр. 1960 г. на Президиума на НС селото е преименувано
от Поповци на Черновръх. От 1955 до 1959 г. е пълномощничество към ГНС –
Трявна. През 1959 г. става СОНС, а през 1979 г. – кметство към ОбНС на селищна система Трявна. С Решение № 36 от 29 март 2000 г. на ОбС – Трявна става
кметско наместничество. Вж. и фондове 548К, 348
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СЕЛСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ШУМАТА
Ф. 416, 3 оп., 193 а.е., 1,00 л.м., 1944–1997 г.

От 1956 до 1970 г. е пълномощничество към СОНС – с. Батошево и с. Горна
Росица. През 1970 г. става СОНС, а през 1979 г. – кметство към ОбНС на селищна система Севлиево. Вж. и фондове 498К, 414, 415

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ЯВОРЕЦ
Ф. 380, 4 оп., 357 а.е., 1,91 л.м., 1946–2000 г.

От 1958 до 1959 г. е пълномощничество към СОНС – с. Горна Росица. През
1959 г. става СОНС, а през 1979 г. – кметство към ОбНС на селищна система
Габрово. Вж. и фондове 741К, 414

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с. ЯНТРА
Ф. 438, 2 оп., 126 а.е., 1,05 л.м., 1946–1971 г.

Със Заповед № 1190 от 18 март 1947 г. на Министерството на народното просвещение селото се преименува от Фердинандово на Янтра. От 1959 до
1961 г. е пълномощничество към ГОНС – Дряново. През 1979 г. става кметство
към ОбНС на селищна система Дряново. С Решение № 21 от 25 февр. 2000 г. на
ОбС – Дряново става кметско наместничество. Вж. и Ф. 1140

Окръжни, заповеди, наредби, инструкции и др. на МС, министерства,
ОНС – Велико Търново, ОНС – Габрово и др. за: дейността на селските съвети, развитието на селското стопанство, благоустройството, търговията,
изпълнението на държавните доставки и др. – Ф. 246 (1950–1987), Ф. 247
(1945–1967), Ф. 284 (1944–1960), Ф. 355 (1956–1978), Ф. 356 (1959–1970),
Ф. 362 (1966–1971), Ф. 363 (1978–1999), Ф. 366 (1966–1969), Ф. 380 (1966–
1986), Ф. 381 (1979–1989), Ф. 384 (1963–1986), Ф. 401 (1963–1971), Ф. 414
(1963–1970), Ф. 438 (1961–1970), Ф. 454 (1957–1968), Ф. 455 (1963–1970),
Ф. 459 (1953–1955), Ф. 460 (1959–1977), Ф. 461 (1963–1978), Ф. 466 (1963–
1976), Ф. 482 (1965–1971), Ф. 544 (1954–1956), Ф. 820 (1962–1967), Ф. 1594
(1979–1995), Ф. 1597 (1980–1989), Ф. 1604 (1979–1992).
Правилници за вътрешния ред на съветите – Ф. 246 (1959, 1978), Ф. 247
(1961), Ф. 349 (1950–1968), Ф. 355 (1966), Ф. 366 (1952), Ф. 378 (1959), Ф. 380
(1959–1977), Ф. 384 (1967–1984), Ф. 385 (1976–1978), Ф. 387 (1956), Ф. 396
(1959), Ф. 401 (1956–1961), Ф. 403 (1954–1961), Ф. 414 (1952–1971), Ф. 415
(1947–1959), Ф. 420 (1956), Ф. 422 (1955–1956), Ф. 439 (1954–1974), Ф. 441
(1956), Ф. 442 (1954), Ф. 446 (1950–1959), Ф. 447 (1950–1961), Ф. 455 (1954–
1972), Ф. 459 (1956–1967), Ф. 461 (1951), Ф. 479 (1956), Ф. 482 (1959–1962),
Ф. 483 (1956, 1974), Ф. 544 (1954–1974), Ф. 820 (1956–1961).
Заповедни книги (1940–1993).
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Протоколи: от сесии на съветите (1948–1978); от проведени общоселски
събрания (1971–2000); заседания на общинските управи и ИК (1939–1979),
на кметствата (1979–1991), на постоянни комисии – Ф. 246 (1953–1985),
Ф. 247 (1959–1962), Ф. 248 (1952–1959), Ф. 349 (1950–1972), Ф. 355 (1965–
1978), Ф. 356 (1962–1978), Ф. 362 (1950–1965), Ф. 363 (1952–1977), Ф. 366
(1952–1975), Ф. 378 (1964–1978), Ф. 380 (1959–1978), Ф. 381 (1952–1955),
Ф. 384 (1953–1982), Ф. 385 (1952–1978), Ф. 396 (1953–1978), Ф. 401 (1964–
1970), Ф. 403 (1953–1978), Ф. 414 (1956–1970), Ф. 415 (1970–1978), Ф. 416
(1970–1977), Ф. 420 (1953–1977), Ф. 421 (1953–1955), Ф. 422 (1952–1978),
Ф. 437 (1966–1978), Ф. 438 (1953–1979), Ф. 439 (1953–1956), Ф. 441 (1953–
1955), Ф. 442 (1953–1955), Ф. 443 (1953–1973), Ф. 447 (1953–1982), Ф. 454
(1950–1962), Ф. 455 (1953–1962), Ф. 459 (1956–1982), Ф. 460 (1959–1975),
Ф. 461 (1964–1978), Ф. 466 (1950–1978), Ф. 479 (1953–1958), Ф. 480 (1953–
1954), Ф. 482 (1963–1978), Ф. 483 (1971–1978), Ф. 539 (1959–1969), Ф. 544
(1954–1956), Ф. 820 (1968–1976), Ф. 1297 (1970–1977); на избирателни комисии (1949–1988); за приемане на завършени строителни обекти – Ф. 247
(1989), Ф. 366 (1972–1978), Ф. 380 (1971–1976), Ф. 381 (1972–1987), Ф. 384
(1989), Ф. 385 (1984–1993), Ф. 437 (1989), Ф. 454 (1975–1978), Ф. 820 (1970–
1974), Ф. 1545 (1989); за отчуждаване на терени и имоти за построяване на
обществени сгради и др. – Ф. 362 (1946–1956), Ф. 396 (1947), Ф. 420 (1949–
1962), Ф. 423 (1947–1949), Ф. 454 (1963–1968), Ф. 455 (1965–1979), Ф. 459
(1946–1951), Ф. 544 (1960); от заседания на ТПС комисии – Ф. 246 (1956–
1969), Ф. 247 (1957–1958), Ф. 248 (1945–1958), Ф. 284 (1955–1958), Ф. 349
(1947–1959), Ф. 362 (1957–1966), Ф. 363 (1965–1973), Ф. 366 (1947–1976),
Ф. 380 (1946–1972), Ф. 381 (1947–1958), Ф. 385 (1946–1958), Ф. 401 (1949–
1958), Ф. 414 (1946–1958), Ф. 416 (1947–1948), Ф. 420 (1947–1957), Ф. 421
(1950–1955), Ф. 422 (1954–1955), Ф. 423 (1948–1958), Ф. 437 (1957–1961),
Ф. 439 (1946–1956), Ф. 441 (1946–1953), Ф. 443 (1948–1957), Ф. 447 (1950–
1958), Ф. 454 (1952–1977), Ф. 455 (1951–1970), Ф. 460 (1959–1975), Ф. 461
(1969–1970), Ф. 466 (1969–1970), Ф. 479 (1950–1955), Ф. 482 (1961–1975),
Ф. 483 (1946–1962), Ф. 544 (1946–1959), Ф. 820 (1954–1958); от проведен
референдум за промяна името на селото – Ф. 349 (1991); на ОбС за народна просвета – Ф. 384 (1979–1981); на Съвет за изкуство и култура – Ф. 246
(1968–1978), Ф. 403 (1967–1978), Ф. 422 (1972–1977), Ф. 454 (1967–1975),
Ф. 455 (1968–1978), Ф. 544 (1967–1978); на комитета за въздигане паметник
на загиналите във войните – Ф. 455 (1939–1941).
Планове: за дейността на съветите и кметствата, постоянните комисии,
отделите и ИК; развитието на селското стопанство, строителството, благоус
тройството, търговията, социалните дейности, изпълнението на държавните
доставки и др. (1944–1997); на ОбС за народна просвета – Ф. 384 (1979–
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1981); на Съвет за изкуство и култура – Ф. 246 (1968–1978), Ф. 403 (1967–
1978), Ф. 422 (1972–1977), Ф. 454 (1967–1975), Ф. 455 (1968–1978), Ф. 544
(1967–1978); за подготовка и провеждане на събора „Белновръх пее“ – Ф. 355
(1965–1970), Ф. 461 (1967–1968).
План-програми за социално-икономическото развитие – Ф. 246 (1980–
1984), Ф. 248 (1979–1986), Ф. 362 (1984–1986), Ф. 363 (1979–1988), Ф. 380
(1981–1984), Ф. 381 (1979–1986), Ф. 384 (1981–1986), Ф. 387 (1980–1981),
Ф. 396 (1980–1988), Ф. 420 (1989), Ф. 423 (1987), Ф. 441 (1982–1987), Ф. 447
(1980–1981), Ф. 454 (1975–1980), Ф. 455 (1980–1989), Ф. 1542 (1985), Ф. 1597
(1981–1988), Ф. 1596 (1976–1984), Ф. 1599 (1979–1986).
Проектосметна документация за построяване на държавни и обществени
сгради – Ф. 246 (1954–1959), Ф. 247 (1947–1958), Ф. 282 (1946–1951), Ф. 283
(1947), Ф. 284 (1948–1951), Ф. 362 (1950–1951).
Доклади, отчети, сведения за: дейността на съветите и кметствата, пос
тоянните комисии, ИК; състоянието на селското стопанство, строителството,
благоустройството, търговското обслужване, занаятчийството, просветата,
културно-масовата дейност; изпълнението на държавните доставки и др.
(1946–2000); за дейността на ОбС за народна просвета – Ф. 384 (1979–1981);
на Съвет за изкуство и култура – Ф. 246 (1968–1978), Ф. 403 (1967–1978),
Ф. 422 (1972–1977), Ф. 454 (1967–1975), Ф. 455 (1968–1978), Ф. 544 (1967–
1978). Окончателен одитен доклад – Ф. 380 (2000), Ф. 441, Ф. 544, Ф. 1297
(2002).
Статистически сведения за обработваемата земя, заетите площи, добивите от селскостопанските култури, броя на селскостопанските животни,
стокооборота, броя, състава и движението на населението; регистрирани събития по гражданското състояние и др. (1944–1999).
Поземлени листове за обработваема земя – Ф. 247 (1960–1966), Ф. 248
(1957), Ф. 349 (1958), Ф. 378 (1954–1958), Ф. 385 (1951–1961), Ф. 396 (1956–
1962), Ф. 401 (1956–1961), Ф. 414 (1957–1960), Ф. 415 (1958–1959), Ф. 422
(1956–1962), Ф. 423 (1952–1961), Ф. 438 (1956–1962), Ф. 446 (1957–1962),
Ф. 454 (1960–1964), Ф. 461 (1956–1862), Ф. 479 (1957–1958), Ф. 483 (1959),
Ф. 820 (1956–1958).
Регистрационни карти на занаятчийските предприятия – Ф. 282 (1947–
1953), Ф. 349 (1947–1948), Ф. 378 (1945–1950), Ф. 384 (1947–1948), Ф. 420
(1946–1957), Ф. 437 (1934–1948). Книга за овощарите, лозарите и пчеларите – Ф. 544 (1929–1955).
Списъци на многодетните майки, наградени с ордени и медали – Ф. 246
(1953–1958), Ф. 247 (1967–1978), Ф. 349 (1959–1968), Ф. 366 (1970–1975),
Ф. 380 (1962–1977), Ф. 421 (1947–1948), Ф. 438 (1967), Ф. 446 (1966–1977),
Ф. 447 (1957), Ф. 454 (1966–1978), Ф. 480 (1951–1952), Ф. 544 (1948–1958).
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Бюджети и отчети за изпълнението им (1944–2001).
Кореспонденция с министерства, ОНС – Велико Търново, ОНС – Габрово, околийски народни съвети и др. за: селското стопанство, комуналното
стопанство и благоустройството, търговията, образованието, здравеопазването, социалните грижи, финансови въпроси и др. (1944–1999); отчуждаване
на терени и имоти за построяване на обществени сгради и др. – Ф. 362 (1946–
1956), Ф. 396 (1947), Ф. 420 (1949–1962), Ф. 423 (1947–1949), Ф. 454 (1963–
1968), Ф. 455 (1965–1979), Ф. 459 (1946–1951), Ф. 544 (1960); за конфискуване недвижими имоти на осъдени от Народния съд – Ф. 446 (1945–1947).
Жалби от жители за: отчуждаване на имоти; промяна на дворищни и
улични регулации; строителство на обществени и частни сгради и др. – Ф. 246
(1954–1971), Ф. 247 (1961–1976), Ф. 248 (1951–1959), Ф. 349 (1953–1978),
Ф. 355 (1981–1989), Ф. 363 (1953–1977), Ф. 366 (1968–1977), Ф. 378 (1957–
1977), Ф. 380 (1965–1978), Ф. 385 (1947–1962), Ф. 387 (1953–1955), Ф. 396
(1956–1959), Ф. 414 (1957–1989), Ф. 415 (1947–1959), Ф. 420 (1954–1962),
Ф. 421 (1953–1955), Ф. 422 (1954–1960), Ф. 424 (1956), Ф. 437 (1964–1979),
Ф. 439 (1952–1956), Ф. 443 (1953–1962), Ф. 454 (1951–1976), Ф. 455 (1955–
1960), Ф. 459 (1952–1955), Ф. 460 (1951–1991), Ф. 461 (1979–1992), Ф. 482
(1972–1977), Ф. 544 (1945–1958), Ф. 820 (1970–1977).
Досиета: на избрани народни съветници (1948–1988) и на служители на
кметството – Ф. 246 (1946–1952).
Албум със снимки на обществени сгради и от общоселски мероприятия – Ф. 455 (1979–1985).
ОКОЛИЙСКИ УПРАВЛЕНИЯ
3 фонда, 3 оп., 47 а.е., 0,49 л.м., 1914–1974 г.
ОКОЛИЙСКО УПРАВЛЕНИЕ – ГАБРОВО
Ф. 506, 1 оп., 15 а.е., 0,18 л.м., 1914–1948 г.
Вж. и Ф. 1К
ОКОЛИЙСКО УПРАВЛЕНИЕ – ДРЯНОВО
Ф. 212, 1 оп., 21 а.е., 0,19 л.м., 1944–1949 г.
Вж. и Ф. 3К
ОКОЛИЙСКО УПРАВЛЕНИЕ – СЕВЛИЕВО
Ф. 507, 1 оп., 11 а.е., 0,12 л.м., 1943–1974 г.
Вж. и Ф. 2К
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Съществуват отпреди 1944 г. Като орган на изпълнителната власт съдействат за борбата с престъпността, изпълнението на стопанските планове,
управлението на селските общини. Работят под ръководството на Областна
дирекция – Плевен. Закрити са съгласно Закона за народните съвети от 1948 г. и
създаването на околийски народни съвети.

Окръжни, заповеди и др. на министерства, Областна дирекция – Плевен,
Областно управление на народната милиция – Плевен и др. за: назначаване
на общински служители, освобождаване от длъжност комендантите на национализирани предприятия и др. – Ф. 506 (1945–1948); по провеждането на
избори за ВНС – Ф. 507 (1946).
Заповедни книги – Ф. 212 (1946–1948), Ф. 506 (1944–1948), Ф. 507
(1945–1948).
Доклади и сведения за: провеждане на избори – Ф. 212 (1945–1946);
изпълнението на стопанския план, трудовото мобилизиране на безработни,
дейността на комисиите по чл. 3 от Закона за намаляване броя на кръчмите – Ф. 212 (1947–1948); политическото настроение на населението – Ф. 212
(1946–1947), Ф. 506 (1944–1948); за състоянието на пехотното въоръжение
на Габровското околийско управление – Ф. 506 (1945); удължаване срока на
пребиваване на чужди граждани – Ф. 506 (1946); за собствениците и административния персонал на национализираните предприятия – Ф. 506 (1948);
за увеличаване състава на милиционерите и обучението им – Ф. 212 (1945–
1949); сведения за набиране дяловия капитал за построяване на яз. „Росица“ – Ф. 212 (1945); за кметовете и кметските наместници в околията – Ф. 212
(1946), Ф. 506 (1945–1946).
Кореспонденция с МВР, Областно управление на народната милиция –
Плевен, общинските управления и др. за: провеждането на избори – Ф. 212
(1945–1946), Ф. 507 (1946); изпълнението на стопанския план, трудовото
мобилизиране на безделниците, изпълнението на Закона за намаляване броя
на кръчмите и ограничаване на пиянството – Ф. 212 (1947), Ф. 506 (1948),
Ф. 507 (1947); благоустройството на селата, за броя на добитъка, превозните
средства – Ф. 212 (1945), Ф. 506 (1944–1948); назначаване и уволняване на
милиционери – Ф. 212 (1944), Ф. 507 (1944–1945); удължаване срока на пребиваване на чужди граждани – Ф. 506 (1946).
Писма, сведения, списъци, учредителни протоколи на различни дружес
тва в околията – Ф. 212 (1944–1946).
Списъци и досиета на: лица с фашистки прояви – Ф. 212 (1945–1947),
Ф. 506 (1944–1945), Ф. 507 (1943–1947); кметовете от околията – Ф. 212
(1945), Ф. 506 (1944–1945).
Показания, актове, постановления и протоколи за разпити на стражари –
Ф. 506 (1944–1945), Ф. 507 (1945–1948).
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Досиета на: Общо търговско сдружение – Дряново, родителско-учителски сдружения в селата Ялово и Ганчовец, Въздържателно дружество –
Плачковци – Ф. 212 (1945–1947), кметове и околийски управител на околията – Ф. 506 (1914–1947).
История на Районно управление на МВР – Севлиево в две части – Ф. 507
(1971–1974).
І.2. КОНТРОЛНИ ОРГАНИ
ОКРЪЖЕН КОМИТЕТ ЗА ДЪРЖАВЕН И
НАРОДЕН КОНТРОЛ – ГАБРОВО
Ф. 917, 3 оп., 1407 а.е., 9,65 л.м., 1963–1987 г.
Създава се през 1963 г. като Инспекция за партиен и държавен контрол –
Габрово. През 1966 г. се преименува на Инспекция за държавен контрол, през
1972 г. – на ОК за държавен контрол, а през 1974 г. – на ОК за държавен и народен контрол. Дейността му е регламентирана със Закона за държавен и народен
контрол от 1974 г. Осъществява контрол и съдействие за спазване на законите
и другите нормативни актове и изпълнение на стопанските задачи на територията на окръга. Работи под политическото ръководство на БКП. Прекратява
дейността си от 1 ян. 1988 г. с Решение № 15 от 10 дек. 1987 г. на КДНК.

Окръжни, заповеди, инструкции, указания, решения и др. на КДНК, ОК
на БКП и др. за: създаване и функции на комитетите, резултати от проверки,
работа на структурите по места, подобряване на съвместната им дейност с
държавни и обществени организации и др. (1963–1976).
Заповеди на председателя по дейността (1963–1986).
Протоколи и материали към тях от заседания: на Комитета (Инспекцията) (1963–1987); на Съвета за координация на контрола към ОК за ДНК
(1977–1987).
Планове и програми за: дейността на ОК за ДНК, отделите и групите
към него и органите на окръжната контролна система (1963–1987); обучение
на кадрите (1977–1987).
Планове, заповеди, протоколи, докладни записки, решения, справки и
др. за проверки по организационни въпроси, изпълнение на министерски постановления, по отрасли в промишлеността, селското стопанство, културата,
просветата, здравеопазването и др. на окръга (1964–1987).
Отчети, информации, анализи и др. за дейността: на Комитета (Инспекцията) (1963–1987); на Съвета за координация на контрола към ОК за ДНК
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(1981–1987). Статистически отчети за дейността на Комитета и комисиите за
ДНК в окръга (1971–1987).
Бюджети и отчети за изпълнението им (1977–1987).
Кореспонденция с КДНК, ОК на БКП, държавни и обществени организации и др. за: организацията и тематиката на контролната дейност, масовизирането и усъвършенстването на стила и методите на работа на всички
органи за ДНК в окръга, извършените проверки в промишлеността, за състоянието на търговията и изкупуването, селското стопанство, строителството и др. (1963–1968).
Жалби, сигнали, предложения от граждани по дейността на учрежденията, организациите, предприятията и др. с приложени отговори по тях (1963–
1987).
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТИ
ЗА ДЪРЖАВЕН И НАРОДЕН КОНТРОЛ
5 фонда, 14 оп., 1223 а.е., 5,45 л.м., 1948, 1970–1990 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ ЗА ДЪРЖАВЕН И
НАРОДЕН КОНТРОЛ – ГАБРОВО
Ф. 1192, 3 оп., 391 а.е., 2,03 л.м., 1948, 1970–1990 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ ЗА ДЪРЖАВЕН И
НАРОДЕН КОНТРОЛ – ДРЯНОВО
Ф. 1195, 3 оп., 224 а.е., 1,22 л.м., 1970–1990 г.
ГРАДСКИ КОМИТЕТ ЗА ДЪРЖАВЕН И
НАРОДЕН КОНТРОЛ – ПЛАЧКОВЦИ
Ф. 1196, 2 оп., 74 а.е., 0,30 л.м., 1970–1987 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ ЗА ДЪРЖАВЕН И
НАРОДЕН КОНТРОЛ – СЕВЛИЕВО
Ф. 1193, 3 оп., 258 а.е., 1,00 л.м., 1970–1990 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ ЗА ДЪРЖАВЕН И
НАРОДЕН КОНТРОЛ – ТРЯВНА
Ф. 1194, 3 оп., 276 а.е., 0,90 л.м., 1970–1990 г.
Създават се през 1963 г. като Градски комисии за партиен и държавен контрол в съответствие с Правилника за устройството, задачите и функциите на
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органите за партиен и държавен контрол. През 1966 г. се преобразуват в Градски
комисии за държавен контрол. С приетите през 1972 г. „Основни положения за
организация и дейност на органите за държавен контрол“ от ДС на НРБ и ЦК на
БКП, действащите комисии се преобразуват в Градски комитети за държавен
контрол, през 1974 г. – в Градски комитети за държавен и народен контрол. Дейността им се регламентира със Закона за държавен и народен контрол от 1974 г.
Изградени са на териториален принцип. Осъществяват контрол и съдействие за
спазване на законите и другите нормативни актове и изпълнение на стопанските
задачи. Със създаването на селищните системи през 1979 г. се преименуват на
Общински комитети за държавен и народен контрол. Пряко подчинени на народните съвети, политически се ръководят от БКП. Прекратяват дейността си от
1 окт. 1990 г. с решение от 21 септ. 1990 г. на ВНС.

Указания, заповеди, анализи, насоки, решения на КДНК, ОК за ДНК –
Габрово, ОК на БКП – Габрово и др. за: всестранната дейност на комитетите
и комисиите за ДНК, организацията и ръководството на информационната
дейност на органите за ДНК, изграждането на ОбК за ДНК, усвояване и прилагане на съветския опит в контролната и организационно-методическата
дейност, провеждането на обществени прегледи и др. (1972–1990).
Заповеди на председателя на ГК за ДНК – Ф. 1192 (1974–1990), Ф. 1193,
Ф. 1194, Ф. 1195 (1973–1987), Ф. 1196 (1973–1975).
Протоколи и материали от заседания: на ГК за ДНК (1972–1990); на
комисиите за народен контрол – Ф. 1193, Ф. 1196 (1972–1976).
Решения на ГК за ДНК по материали от извършени проверки – Ф. 1192
(1975–1976), Ф. 1193 (1973–1976).
Планове и програми за дейността на: ГК за ДНК – Ф. 1192, Ф. 1193
(1972–1990), Ф. 1194 (1974–1990), Ф. 1195 (1970–1990), Ф. 1196 (1972–1978);
отделите към тях – Ф. 1193 (1972–1976), Ф. 1195 (1973–1976); комисиите
за народен контрол към предприятия, организации, квартали и др. – Ф. 1196
(1973–1974); за подготовката на кадри (1973–1989).
Мероприятия за: съвместна дейност с Районна прокуратура, местни комитети на ОФ и ДКМС (1974–1981); подобряване работата и изпълнение решенията от пленуми на ОК на БКП – Габрово (1974–1976).
Доклади, отчети, анализи и информации за дейността на: комитетите
за ДНК – Ф. 1192 (1972–1990), Ф. 1193 (1973–1990), Ф. 1194 (1973–1989),
Ф. 1195 (1970–1990), Ф. 1196 (1972–1986); отделите към тях (1971–1976);
комисиите за народен контрол по предприятия, организации, квартали и др.
(1970–1976).
Статистически отчети за контролната дейността на: комитетите за ДНК –
Ф. 1192 (1977–1989), Ф. 1193 (1974–1990), Ф. 1194 (1973–1990), Ф. 1195
(1970–1990), Ф. 1196 (1970–1987); комисиите за народен контрол по пред38
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приятия, организации, квартали и др. – Ф. 1192 (1970–1989), Ф. 1193 (1970–
1990), Ф. 1194 (1970–1987), Ф. 1195 (1970–1990), Ф. 1196 (1970–1987).
Справки, сведения, докладни записки, протоколи, актове, заповеди и
др. за извършени проверки в промишлеността, селското стопанство, строителството, медицинското обслужване, учебните заведения, транспорта, търговията и услугите, кметствата и др. – Ф. 1192 (1948, 1973–1989), Ф. 1193
(1970–1990), Ф. 1194 (1973–1990), Ф. 1195 (1973–1990), Ф. 1196 (1973–1987).
Критични материали на комитетите за ДНК и комисиите за народен контрол по опазване на социалистическата собственост, прибиране на реколтата, снабдяването на населението с хранителни стоки, пощенски услуги и др.
(1979–1986).
Кореспонденция с ОК за ДНК, предприятия, организации и др. за: дейността на комитетите за ДНК и комисиите за народен контрол, изграждането
на ОбК за ДНК, усвояване и прилагане на съветския опит в контролната и
организационно-методическата дейност, провеждането на обществени прег
леди и др. – Ф. 1192 (1975–1988), Ф. 1193 (1973–1983), Ф. 1194 (1987–1988),
Ф. 1195 (1977–1985), Ф. 1196 (1972–1975).
Жалби, сигнали и предложения от граждани по дейността на учрежденията, организациите, предприятията и длъжностните лица и др. – Ф. 1192
(1978–1987), Ф. 1193 (1973–1976), Ф. 1194 (1975–1977), Ф. 1995 (1974–1976).
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ КОМИТЕТИ
ЗА ДЪРЖАВЕН И НАРОДЕН КОНТРОЛ
16 фонда, 18 оп., 307 а.е., 1,38 л.м., 1970–1988 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ ЗА ДЪРЖАВЕН И НАРОДЕН
КОНТРОЛ – с. ВРАНИЛОВЦИ
Ф. 1162, 1 оп., 12 а.е., 0,10 л.м., 1972–1978 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ ЗА ДЪРЖАВЕН И НАРОДЕН
КОНТРОЛ – с. ВЪРБАНОВО
Ф. 1161, 1 оп., 22 а.е., 0,08 л.м., 1973–1979 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ ЗА ДЪРЖАВЕН И НАРОДЕН
КОНТРОЛ – с. ГОРНА РОСИЦА
Ф. 1164, 1 оп., 20 а.е., 0,10 л.м., 1970–1978 г.
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СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ ЗА ДЪРЖАВЕН И НАРОДЕН
КОНТРОЛ – с. ГОСТИЛИЦА
Ф. 1165, 1 оп., 14 а.е., 0,05 л.м., 1971–1978 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ ЗА ДЪРЖАВЕН И НАРОДЕН КОНТРОЛ –
с. ГРАДНИЦА
Ф. 1163, 2 оп., 25 а.е., 0,15 л.м., 1970–1988 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ ЗА ДЪРЖАВЕН И НАРОДЕН
КОНТРОЛ – с. ДАМЯНОВО
Ф. 1167, 1 оп., 15 а.е., 0,05 л.м., 1972–1979 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ ЗА ДЪРЖАВЕН И НАРОДЕН
КОНТРОЛ – с. ДОБРОМИРКА
Ф. 1168, 1 оп., 10 а.е., 0,05 л.м., 1973–1978 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ ЗА ДЪРЖАВЕН И НАРОДЕН
КОНТРОЛ – с. ДОНИНО
Ф. 1166, 1 оп., 16 а.е., 0,05 л.м., 1970–1978 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ ЗА ДЪРЖАВЕН И НАРОДЕН
КОНТРОЛ – с. КОРМЯНСКО
Ф. 1169, 1 оп., 34 а.е., 0,15 л.м., 1970–1979 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ ЗА ДЪРЖАВЕН И НАРОДЕН
КОНТРОЛ – с. КРАМОЛИН
Ф. 1170, 1 оп., 15 а.е., 0,05 л.м., 1970–1979 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ ЗА ДЪРЖАВЕН И НАРОДЕН
КОНТРОЛ – с. ЛОВНИДОЛ
Ф. 1171, 1 оп., 14 а.е., 0,10 л.м., 1973–1979 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ ЗА ДЪРЖАВЕН И НАРОДЕН
КОНТРОЛ – с. МАЛКИ ВЪРШЕЦ
Ф. 1172, 1 оп., 11 а.е., 0,05 л.м., 1972–1978 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ ЗА ДЪРЖАВЕН И НАРОДЕН
КОНТРОЛ – с. СЕННИК
Ф. 1174, 1 оп., 11 а.е., 0,05 л.м., 1973–1978 г.
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СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ ЗА ДЪРЖАВЕН И НАРОДЕН
КОНТРОЛ – с. СОКОЛОВО
Ф. 1175, 1 оп., 30 а.е., 0,10 л.м., 1972–1978 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ ЗА ДЪРЖАВЕН И НАРОДЕН КОНТРОЛ –
с. СТОКИТЕ
Ф. 1173, 2 оп., 34 а.е., 0,15 л.м., 1972–1987 г.
СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ ЗА ДЪРЖАВЕН И НАРОДЕН
КОНТРОЛ – с. СТОЛЪТ
Ф. 1176, 1 оп., 24 а.е., 0,10 л.м., 1972–1979 г.
Създават се през 1972 г. като Селски общински комитети за държавен контрол в съответствие с „Основни положения за организация и дейност на органите за държавен контрол при изграждане на развитото социалистическо
общество“, приети от ДС на НРБ и ЦК на БКП на 12 апр. 1972 г. През 1974 г.
се преименуват на Селски общински комитети за ДНК. Осъществяват контрол
и съдействие на стопански организации, ведомства и административни структури в населеното място за спазване законите и другите нормативни актове и
за изпълнение на плановите задачи в стопанските отрасли. Със създаването на
селищните системи през 1979 г. се закриват (с изключение на ОбК за ДНК на селата Градница и Стоките).

Указания, заповеди, инструкции, решения и др. на ОК за ДНК – Габрово
за: дейността на комитетите, провеждането на отчетни събрания и обществени прегледи, извършването на проверки, работата с нещатните органи за
народен контрол и др. (1972–1986).
Заповеди на председателя с разпоредителен характер – Ф. 1161 (1976–
1978), Ф. 1162 (1974–1975), Ф. 1163 (1979–1980), Ф. 1165 (1973–1978),
Ф. 1168 (1978), Ф. 1169 (1973–1978), Ф. 1173 (1973–1976), Ф. 1174 (1977–
1978).
Протоколи от заседания: на комитетите за ДНК – Ф. 1161 (1974–1978),
Ф. 1162 (1974–1977), Ф. 1163 (1974–1987), Ф. 1164 (1972–1978), Ф. 1165
(1973–1978), Ф. 1166 (1975–1978), Ф. 1167 (1972–1979), Ф. 1168 (1973–1978),
Ф. 1169 (1970–1978), Ф. 1170 (1974–1975), Ф. 1171 (1973–1978), Ф. 1172
(1974–1977), Ф. 1173 (1972–1987), Ф. 1174 (1974–1978), Ф. 1175 (1972–
1978), Ф. 1176 (1974–1978); на комисиите за народен контрол – Ф. 1169
(1970–1979), Ф. 1175 (1973–1978).
Планове и мероприятия за работата на: комитетите за ДНК – Ф. 1161
(1974–1978), Ф. 1162 (1973–1977), Ф. 1163 (1972–1986), Ф. 1164 (1972–1977),
Ф. 1165 (1973–1978), Ф. 1166 (1972–1978), Ф. 1167, Ф. 1168 (1973–1978),
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Ф. 1169 (1972–1978), Ф. 1170 (1972–1977), Ф. 1171 (1973–1978), Ф. 1172
(1972–1978), Ф. 1173 (1973–1987), Ф. 1174 (1973–1978), Ф. 1175, Ф. 1176
(1972–1978); комисиите за народен контрол – Ф. 1161 (1978), Ф. 1164 (1972–
1977), Ф. 1166 (1977), Ф. 1169 (1972–1979), Ф. 1172 (1977–1978), Ф. 1175
(1974–1978).
Доклади, информации, отчети, оценки и анализи за дейността на: комитетите за ДНК (1971–1979); комисиите за народен контрол – Ф. 1161 (1974–
1979), Ф. 1164 (1976–1978), Ф. 1165 (1973–1975), Ф. 1167 (1978), Ф. 1169
(1972–1976).
Статистически отчети за контролната дейност на: комитетите за ДНК
(1972–1988); комисиите за народен контрол (1970–1978).
Докладни записки, справки, заповеди, протоколи и др. за извършени
проверки в селското стопанство, строителството, общественото хранене, услугите и др. (1970–1978).
Кореспонденция с ОК за ДНК – Габрово за: контролната и организационно-методическата дейност, обучението на нещатни инспектори и народни контрольори, провеждането на отчетни събрания и обществени прегледи и др. – Ф. 1161 (1976–1978), Ф. 1162 (1974–1978), Ф. 1164 (1975–1978),
Ф. 1165 (1972–1978), Ф. 1167, Ф. 1168 (1975–1978), Ф. 1169 (1972–1977),
Ф. 1170 (1972–1978), Ф. 1171 (1977–1978), Ф. 1172 (1973–1978), Ф. 1173
(1972–1977), Ф. 1174 (1974–1978), Ф. 1175 (1972–1978), Ф. 1176 (1975–1979).
Сигнали, жалби, изложение от жители за дейността на учрежденията,
предприятията, услугите и др. и отчетни форми към тях – Ф. 1161 (1976–
1978), Ф. 1162 (1974–1976), Ф. 1163 (1983–1987), Ф. 1166 (1975–1978),
Ф. 1169 (1972–1979), Ф. 1170 (1976–1979).
ОКОЛИЙСКА РЕКВИЗИЦИОННА КОМИСИЯ – ДРЯНОВО
Ф. 217, 1 оп., 16 а.е. 0,21 л.м., 1944–1947 г.
Създадена по силата на Закона за реквизициите от 1939 г. с основна дейност снабдяване на армията с хранителни продукти, материали и др. Работи под
ръководството на МВ и Областна реквизиционна комисия Плевен. След 9 септ.
1944 г. дейността ѝ се контролира от ОФ комитет – Дряново, а функциите ѝ
постепенно се поемат от общинското управление. Преустановява дейността си
през 1947 г. Вж. и Ф. 606К

Окръжни, наредби, писма на МВ, Областната реквизиционна комисия –
Плевен за: назначаване и обучение на личния състав, реквизиране на частни
сгради, материали, земеделска продукция; снабдяване на съветските войски
в България и др. (1944–1947).
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Заповедна книга (1944–1947).
Протоколна книга (1944–1946).
Отчети, сведения за: дейността на Комисията; наличните количества
храни и добитък; снабдяването на съветските войски; кметовете и кметските
наместници в Дряновска околия и др. (1944–1946).
Описи, оценителни протоколи, заповеди за реквизирани недвижими
имоти, инвентар, земеделска продукция, добитък и др. (1944–1946).
Кореспонденция с Областна реквизиционна комисия – Плевен, общинските управления, дружества и др. за: реквизиции, изплащане на иззети вещи
за нуждите на съветските войски, назначаване на персонала, заплати, пътни
и дневни пари и др. (1944–1947).
ОКОЛИЙСКИ ПЪЛНОМОЩНИЧЕСТВА НА
МИНИСТЕРСТВОТО НА ДОСТАВКИТЕ
2 фонда, 2 оп., 38 а.е., 0,11 л.м., 1949–1956 г.
ОКОЛИЙСКО ПЪЛНОМОЩНИЧЕСТВО НА
МИНИСТЕРСТВОТО НА ДОСТАВКИТЕ – ДРЯНОВО
Ф. 214, 1 оп., 25 а.е., 0,06 л.м., 1952–1956 г.
ОКОЛИЙСКО ПЪЛНОМОЩНИЧЕСТВО НА
МИНИСТЕРСТВОТО НА ДОСТАВКИТЕ – СЕВЛИЕВО
Ф. 1231, 1 оп., 13 а.е., 0,05 л.м., 1949–1956 г.
Създават се с министерско постановление през 1950 г. към МВТ. През същата година преминават под ведомството на МДХП. Ръководят и контролират изкупуването на селскостопанска продукция, участват в планирането и
отчитането на задължителните държавни доставки. От дек. 1953 г. МДХП се
трансформира в Министерство на доставките, като хранителната промишленост преминава към новосъздаденото МЛХП. Околийските пълномощничества
съществуват до кроя на 1956 г., а след това функциите им се поемат от отделите „Изкупуване“ при околийските народни съвети.

Заповеди, окръжни, указания и др. на Министерството на доставките,
ЦКС, Окръжно пълномощничество – Велико Търново за изпълнение на плановете за задължителните държавни доставки, отчитане на зърнодоставките
и др. (1952–1956).
Заповеди на председателя на Пълномощничеството – Ф. 214 (1953),
Ф. 1231 (1953–1956).
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Планове за задължителни държавни доставки и свободно изкупуване –
Ф. 214 (1952–1956).
Отчети, бюлетини, сведения за изпълнение на задължителните държавни
доставки и изкупуване на селскостопанска продукция – Ф. 214 (1952–1956).
Щатни разписания – Ф. 1231 (1952–1953). Статистически отчети за броя
на административно-управленския персонал – Ф. 1231 (1956).
Бюджети – Ф. 1231 (1952–1954). Ревизионни актове, справки – Ф. 214
(1953–1955), Ф. 1231 (1952–1956).
Кореспонденция с МДХП, Окръжно пълномощничество – Велико Търново за назначаване на служители, даване аванс на подопечни лица, изпълнението на задължителните държавни доставки и др. – Ф. 1231 (1955–1956).
Досиета на служители и ръководни кадри на Пълномощничеството –
Ф. 1231 (1949–1955).
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II. СЪД И ПРОКУРАТУРА
ОКРЪЖЕН СЪД – ГАБРОВО
Ф. 1208, 4 oп., 867 а.е., 4,90 л.м., 1950–2005 г.
Създаден през 1959 г. след новото административно деление на територията на НРБ. Осъществява ръководство и надзор над районните съдилища в окръга. Разглежда и решава: граждански и наказателни дела като първа инстанция;
обжалвани решения на районни съдилища като втора инстанция; административни дела.

Окръжни, наредби, инструкции, заповеди, решения на МП, Върховния
съд на НРБ за дейността на съда (1959–1999).
Протоколи и материали към тях от проведени: съвместни съвещания
на съдии, прокурори, представители на МВР и обществени организации,
нотариуси (1962–1998); годишни събрания на съдилищата от Габровски окръг (1959–1987); теоретични конференции на съдии, прокурори и адвокати
(1969–1980).
Планове и отчети за дейността на съда (1966–2000).
Доклади на МП за резултатите от проверки на съдилищата от Габровски
окръг (1966–1999). Доклади, обзори и справки за обобщаване на съдебната
практика в окръга (1966–1997). Актове за съдебни ревизии на Градския и
Окръжен съд – Габрово (1950–1964).
Статистически отчети за: движението на делата (1959–2000); персонала
и ФРЗ (1960–1994).
Съдебни дела: наказателни (1959–1982); граждански (1959–2005).
Бюджети и отчети за изпълнението им (1959–1995).
Кореспонденция с МП, Върховния съд, министерства и др. за дейността на съда, изясняване собствеността, финансиране на програмни продукти,
компютризацията на съдилищата, изграждане и закриване на звено за съдебно-счетоводни експертизи и др. (1964–1998).
РАЙОННИ СЪДИЛИЩА
4 фонда, 12 оп., 9573 а.е., 22,34 л.м., 1933–2003 г.
РАЙОНЕН СЪД – ГАБРОВО
Ф. 1415, 3 оп., 4757 а.е., 10,97 л.м., 1934–2003 г.
Вж. и Ф. 850К
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РАЙОНЕН СЪД – ДРЯНОВО
Ф. 1457, 3 оп., 2155 а.е., 4,65 л.м., 1943–1999 г.
Вж. и Ф. 851К
РАЙОНЕН СЪД – СЕВЛИЕВО
Ф. 891, 5 оп., 2634 а.е., 6,62 л.м., 1933–2000 г.
РАЙОНЕН СЪД – ТРЯВНА
Ф. 1615, 1 оп., 27 а.е., 0,10 л.м., 1985–1996 г.
Продължават дейността на създадените преди 1944 г. околийски съдилища.
Съгласно Закона за устройството на съдилищата от 1952 г. се преименуват на
Народни съдилища, а с приемането на новата Конституция през 1971 г. стават
Районни съдилища. С Решение № 29 от 30 дек. 1984 г. на ДС на НРБ се създава Районен съд – Трявна, считано от 1 ян. 1985 г. Разглеждат и решават наказателни,
граждански, нотариални, изпълнителни и фирмени дела.

Окръжни, инструкции, наредби, заповеди, указания, решения на МП за
дейността на районните съдилища (1948–1997).
Заповеди на председателя на съда с разпоредителен характер – Ф. 891
(1953–1986), Ф. 1415 (1983–1988).
Протоколи и материали към тях от: съвместни съвещания на съдии, прокурори, адвокати – Ф. 891 (1953–1987), Ф. 1415 (1958), Ф. 1457 (1965–1991);
общи събрания – Ф. 891 (1966–1999), Ф. 1415 (1995–1997), Ф. 1457 (1963–
1987); теоретични конференции – Ф. 891 (1960–1966); за избиране на съдии
и съдебни заседатели – Ф. 891 (1959–1962).
Годишни планове и отчетни доклади за дейността на съдилищата (1956–
2000).
Доклади, докладни записки, актове на МП за резултатите от проверки на
съдилищата от Габровски окръг (1953–1989). Доклади, обзори и справки за
обобщаване на съдебната практика (1956–1989).
Статистически отчети за: дейността на съдилищата по наказателните,
гражданските и изпълнителните дела (1953–2000); персонала и ФРЗ (1953–
2000).
Съдебни дела: наказателни – Ф. 891 (1948–1991, 1997), Ф. 1415 (1947–
1988), Ф. 1457 (1951–1991); граждански – Ф. 891 (1956–1993), Ф. 1415 (1934–
2003), Ф. 1457 (1943–1995); нотариални – Ф. 1457 (1984, 1991).
Бюджети и отчети за изпълнението им (1948–1999). Ревизионни актове – Ф. 981 (1933–1966).
Щатни разписания – Ф. 1415 (1989–1997).
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Кореспонденция с МП, Окръжен съд – Велико Търново, Окръжен съд –
Габрово и др. за дейността на съда (1956–1995).
Служебни досиета на бивши председатели на Съда – Ф. 1415 (1960–
1989).
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ГАБРОВО
Ф. 1278, 4 оп., 326 а.е., 1,90 л.м., 1955–1993 г.
Създадена през 1959 г. след новото административно деление на територията на НРБ. Осъществява надзор за изпълнението на законите от всички
длъжностни лица и граждани, държавни учреждения, предприятия и обществени организации; извършва и превантивна дейност. Изпълнява ръководни и контролни функции по отношение на районните прокуратури.

Постановления, окръжни, решения, мероприятия и др. на МП и Главна
прокуратура за: дейността на прокуратурата; следствения надзор; наказателно-съдебния надзор; общия надзор; превантивната дейност (1959–1992).
Заповеди на окръжния прокурор с разпоредителен характер (1974–1987).
Протоколи и материали към тях от съвместни съвещания с прокурори,
следователи, съдии, адвокати и др. (1959–1992).
Планове за цялостната дейност на Прокуратурата (1959–1991).
Отчетни доклади за цялостната и превантивната дейност на Прокуратурата; състоянието на предварителното производство, престъпността и законността в окръга (1960–1992).
Статистически отчети за: работата на Прокуратурата по: предварителното производство; следствения надзор; общия надзор; наказателно-следствения надзор; гражданско-следствения надзор; специалния надзор; превантивната дейност (1960–1992); персонала и ФРЗ (1961–1992).
Доклади на Главна прокуратура за резултатите от извършените проверки на дейността на Окръжната и районните прокуратури по всички надзори
(1959–1989).
Прокурорски дела (1978–1992).
Описни книги на: следователя и прокурора по предварителното производство, органите на дознанието (1959–1969); наказателно-съдебния надзор
(1959–1968). Азбучници на обвиняемите лица и на приведените в изпълнение
присъди (1959–1975).
Бюджети и отчети за изпълнението им (1960–1993).
Кореспонденция с МП и Главна прокуратура за цялостната и превантивната дейност на Прокуратурата (1970–1992).
Служебни досиета на окръжни прокурори (1955–1992).
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РАЙОННИ ПРОКУРАТУРИ
4 фонда, 14 оп., 1298 а.е., 5,50 л.м., 1944–1999 г.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ГАБРОВО
Ф. 1277, 4 оп., 257 а.е., 1,60 л.м., 1948–1995 г.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ДРЯНОВО
Ф. 1269, 4 оп., 347 а.е., 1,45 л.м., 1951–1998 г.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СЕВЛИЕВО
Ф. 1270, 4 оп., 437 а.е., 1,65 л.м., 1944–1994 г.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ТРЯВНА
Ф. 1528, 2 оп., 257 а.е., 0,80 л.м., 1972–1999 г.
Създадени след 1948 г. като околийски прокуратури. С въвеждането на новото административно деление на страната през 1959 г. се преименуват на районни прокуратури. Упражняват надзор за изпълнение на законите от местните
държавни органи, обществените и стопанските организации, длъжностните
лица и гражданите; водят борба срещу престъпленията и привличат виновните
лица под наказателна отговорност.

Окръжни, инструкции, заповеди, наредби, указания, разпореждания на
Главна прокуратура, Окръжна прокуратура – Габрово за: дейността на прокуратурите; следствения надзор; наказателно-съдебния надзор; общия надзор; гражданско-съдебния надзор; превантивната дейност и др. (1949–1997).
Планове за: дейността на прокуратурите (1953–1991); провеждане на
съвместни мероприятия на прокурорите, районните съдилища и органите на
МВР – Ф. 1269 (1961–1975), Ф. 1270 (1981–1986), Ф. 1277 (1980–1984).
Годишни отчетни доклади за цялостната и превантивната дейност на районните прокуратури (1951–1997).
Статистически отчети за: дейността на районните прокуратури по: предварителното производство; наказателно-съдебния надзор; общия надзор;
следствения надзор; гражданско-съдебния надзор; делата от общ характер с
непълнолетни лица (1953–1994); персонала и ФРЗ (1954–1997).
Сведения, справки, анализи за резултатите от извършени от Главна прокуратура проверки на районните прокуратури (1953–1990).
Следствени и прокурорски дела (1969–1999).
Книги: на следователя и органите на дознанието – Ф. 1269 (1968–1973),
Ф. 1270 (1948–1976), Ф. 1277 (1948–1975); за регистриране на обвинителните актове – Ф. 1269 (1964–1975), Ф. 1270 (1948–1976), Ф. 1277 (1958–1976);
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за привеждане на присъдите в изпълнение – Ф. 1269 (1970–1975), Ф. 1270
(1944–1972), Ф. 1277 (1948–1975).
Бюджети и отчети за изпълнението им (1951–1997).
Кореспонденция с МВР, МП, Главна прокуратура и др. за дейността на
прокуратурите (1952–1990).
ДЪРЖАВЕН АРБИТРАЖ – ГАБРОВО
Ф. 1361, 3 оп., 261 а.е., 1,63 л.м., 1976–1993 г.
Създаден със Закона за държавния арбитраж от 1950 г. като Държавен арбитраж към ОНС – Габрово. От 1977 г. се нарича Окръжен държавен арбит
раж – Габрово. Разрешава преддоговорни и правно-имуществени спорове между
държавни предприятия и учреждения и техните поделения; извършва проверки
по сключване и изпълнение на договорите между предприятията и учрежденията. Преустановява дейността си през 1991 г. съгласно Закона за отмяна Закона
за държавния арбитраж от същата година.

Постановления, решения, указания и др. на МС, Върховния държавен
арбитраж за дейността на Арбитража (1984–1991).
Отчети и анализи за дейността на Арбитража (1978–1991).
Информации за сключването и изпълнението на стопанските договори и
състоянието на договорната дисциплина в окръга (1985–1990).
Сигнални преписки, образувани по подадени сигнали от предприятия –
потребители на суровини и материали (1981–1987).
Арбитражни дела (1976–1993).
Бюлетини на Върховния държавен арбитраж (1978–1988).
Кореспонденция с МС, МП, Върховния държавен арбитраж и др. за дейността на Арбитража; изграждането на единни звена за съдебни експертизи;
нарушенията на договорната дисциплина в хода на стопанското договаряне
и др. (1985–1990).
ОКРЪЖЕН СЪВЕТ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – ГАБРОВО
Ф. 1244, 2 оп., 380 а.е., 2,00 л.м., 1922–1992 г.
Създава се през 1878 г. със Закона за адвокатите като Адвокатска колегия
към Окръжен съд – Севлиево. След 1944 г. статутът на адвокатурата се урежда
със Закона за адвокатите от 1947 г. и колегията се преобразува в Адвокатски
колектив към Окръжен съд – Велико Търново. Съгласно Указа за адвокатурата на
Президиума на НС от 1952 г. съществуващият Адвокатски колектив се нарича
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Юридическа консултация. През 1959 г., след новото административно деление
на територията на НРБ, става Окръжен съвет на адвокатска колегия – Габрово. Оказва правна помощ на граждани и юридически лица, съдейства за предот
вратяване на закононарушенията и за разпространение на правни знания сред
обществото. Преустановява дейността си от 1 апр. 1992 г. в съответствие със
Закона за адвокатурата от 1991 г.

Заповеди, наредби, инструкции, решения, указания на МП, ЦС на адвокатурата, адвокатските колективи в окръга и др. за: дейността на Съвета
на адвокатската колегия, адвокатските колективи в окръга, извършването на
комплексни проверки на адвокатските колективи в окръга и др. (1959–1988).
Заповеди на председателя на Съвета на адвокатската колегия с разпоредителен характер (1960–1978).
Протоколи и отчетни доклади от: годишни отчетно-изборни и общи съб
рания на Съвета на адвокатската колегия (1960–1991); общи събрания на
юридическите консултации и адвокатските колективи в Габрово (1959–1987),
Дряново (1959–1986), Севлиево (1959–1992), Трявна (1986–1989); заседания
на Съвета на адвокатската колегия (1959–1989); правни семинари на колегията (1960–1989); съвместни съвещания между съдии, прокурори и адвокати
(1959–1974).
Планове за: дейността на Съвета на адвокатската колегия (1965–1989);
подготовката на правни семинари на колегията и колективите към нея (1967–
1989).
Доклади за: дейността на юридическите консултации и адвокатските
колективи в Габрово (1960–1978), Дряново (1959–1976), Севлиево (1959–
1986); състоянието на адвокатурата в Габровски окръг, адвокатската колегия
и колективите към нея (1960–1978).
Информации, доклади, сведения, оценки за резултатите от извършените
от МП и ЦС на адвокатурата проверки по дейността на адвокатската колегия
и колективите към нея (1969–1988).
Статистически отчети за: броя на адвокатите, трудовия им стаж, обществено-политическата дейност, оказаната безплатна адвокатска помощ и
др. (1963–1978); персонала и ФРЗ на: Съвета на адвокатската колегия (1969–
1989); адвокатските колективи в Габрово (1959–1985), Дряново (1978–1979),
Севлиево (1975–1992), Трявна (1989–1992).
Бюджети на: Съвета на адвокатската колегия (1961–1989); адвокатските
колективи в Габрово, Дряново, Севлиево (1961–1989), Трявна (1985–1989).
Лични досиета на адвокати (1922–1979).
Кореспонденция с МП, ЦС на адвокатурата, адвокатските колективи в
окръга и др. за: дейността на Адвокатската колегия; юридическите консул50
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тации и адвокатските колективи към нея; подготовката на правни семинари;
извършването на проверки по организацията на адвокатската правна дейност
и др. (1960–1989).
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ІІІ. ОБЩЕСТВЕНИ, ПОЛИТИЧЕСКИ
И РЕЛИГИОЗНИ ОРГАНИЗАЦИИ
ІІІ.1. ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ
ОКРЪЖНА ЗЕМЕДЕЛСКА ДРУЖБА – ГАБРОВО
Ф. 1010, 3 оп., 747 а.е., 6,55 л.м., 1955–1989 г.
Учредена в началото на 1959 г. Ръководи и направлява цялостната организационна и политико-просветна дейност на земеделските дружби в Габровски
окръг и носи отговорност за тяхното състояние. Закритите околийски земеделски дружби в Габрово, Севлиево и Дряново продължават дейността си като
местни земеделски дружби, като от 1971 до 1978 г. са обхванати в дружбените
съвети на БЗНС към АПК „Росица“ – Севлиево и АПК „Столетов“ – Габрово.
През 1979 г., с утвърждаване на селищните системи в страната, в Габровски
окръг са създадени шест селищни системи. Закриват се дружбените съвети и
във всяка община се учредяват общински ръководства на БЗНС, които ръководят
местните земеделски дружби. С новото административно деление на страната
през 1988 г. окръжните ръководства преустановяват дейността си. В Габрово,
Севлиево, Дряново и Трявна се образуват общински земеделски дружби на пряко
подчинение на Постоянното присъствие на БЗНС.

Указания, инструкции, кореспонденция и др. от Постоянното присъствие на БЗНС по дейността на окръжното, общинските и местните ръководства на БЗНС (1959–1984).
Протоколи с разглежданите материали от: учредителни конференции
на общинските земеделски дружби в Габрово, Дряново, Севлиево, Трявна,
с. Градница, с. Стоките (1979); отчетно-изборни конференции (1959–1969,
1973–1986); отчетно-изборни конференции на градските и общинските земеделски дружби (1974–1988); научно-теоретични конференции (1985–1986);
пленуми и конференции на ОР (1959–1972, 1979–1988); от пленуми на Окръжната контролно-ревизионна комисия (1977–1987); заседания на Бюрото
на ОР и на общински земеделски дружби (1959–1988).
Планове, програми, мероприятия и др. за: културно-масовата и просветната дейност (1966–1978); развитието на селското стопанство (1966–1979);
работата на Бюрото (1978–1987) и Окръжната контролно-ревизионна комисия (1976–1986).
Годишни отчети, доклади, информации и др. за дейността на ОР (1969–
1989) и на Окръжната контролно-ревизионна комисия (1959–1987).
Оценки на ОР за дейността на местните земеделски дружби (1973–1987).
Бюджети (1966–1987) и отчети по тяхното изпълнение (1972–1988).
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Албуми със снимки от: посещения на чуждестранни делегации (1959–
1969), мероприятия на ОР (1974), портретни и групови снимки на дейци на
БЗНС от Габровски окръг.
Спомени, биографични очерци, автобиографии и възпоменателни листове на дейци на БЗНС (1955–1987).
Списъци и сведения за членове на местните земеделски дружби от Габ
ровски окръг (1970–1987).
ОКОЛИЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ДРУЖБИ
3 фонда, 4 оп., 127 а.е., 1,60 л.м., 1931–1987 г.
ОКОЛИЙСКА ЗЕМЕДЕЛСКА ДРУЖБА – ГАБРОВО
Ф. 316, 2 оп., 70 а.е., 0,73 л.м., 1944–1987 г.
ОКОЛИЙСКА ЗЕМЕДЕЛСКА ДРУЖБА – ДРЯНОВО
Ф. 317, 1 оп., 25 а.е., 0,36 л.м., 1945–1980 г.
ОКОЛИЙСКА ЗЕМЕДЕЛСКА ДРУЖБА – СЕВЛИЕВО
Ф. 315, 1 оп., 32 а.е., 0,51 л.м., 1931–1958 г.
Създават се след 1944 г. на основата на местните земеделски дружби в околиите. Ръководят и направляват цялостната дейност на местните земеделски
дружби в Габровска, Севлиевска и Дряновска околии. Закриват се през 1959 г.,
като функциите им се поемат от Окръжна земеделска дружба – Габрово.

Инструкции, указания и др. на Постоянното присъствие на БЗНС за:
изграждане на ТКЗС, организиране на избори за ВНС, подготовката на конгрес, набиране на средства и др. – Ф. 316 (1946).
Протоколи от: конференции и пленуми (1949–1959); събрания и заседания на ръководството (1931–1959); заседание на Ревизионната комисия –
Ф. 316 (1950–1958), Ф. 317 (1950–1958).
Планове, доклади, оценки и др. за дейността – Ф. 316 (1944–1959), Ф. 317
(1950–1959).
Бюджети – Ф. 315 (1950–1958), Ф. 317 (1950–1958).
Кореспонденция с указания, инструкции и др. с Постоянното присъствие на БЗНС, окръжните земеделски дружби в Горна Оряховица и Велико
Търново, местни земеделски дружби и др. за финансовото състояние на Съюза, организацията на земските групи, за членския състав и др. (1946–1959).
Снимки на земеделски дейци – Ф. 316 (1945–1946).
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Спомени и биографични справки на земеделски дейци – Ф. 316 (1973–
1987), Ф. 317 (1980).
ОРГАНИЗАЦИИ НА НАРОДЕН СЪЮЗ „ЗВЕНО“
4 фонда, 4 оп., 75 а.е., 0,60 л.м., 1944–1949 г.
НАРОДЕН СЪЮЗ „ЗВЕНО“ – ГАБРОВО
Ф. 36, 1 оп., 39 а.е., 0,25 л.м., 1944–1949 г.
НАРОДЕН СЪЮЗ „ЗВЕНО“ – ПЛАЧКОВЦИ
Ф. 37, 1 оп., 8 а.е., 0,05 л.м., 1945–1948 г.
НАРОДЕН СЪЮЗ „ЗВЕНО“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 376, 1 оп., 3 а.е., 0,05 л.м., 1946–1949 г.
НАРОДЕН СЪЮЗ „ЗВЕНО“ – ТРЯВНА
Ф. 35, 1 оп., 25 а.е., 0,25 л.м., 1944–1949 г.
Създават се непосредствено след 9 септ. 1944 г. През 1949 г. Съюзът престава да съществува като отделна политическа организация и се влива изцяло в
ОФ.

Окръжни, кореспонденция и др. с ЦУ, местни организации, ОФ-комитети и др. по организация на дейността, за провеждане на конференции и др.
(1944–1949).
Протоколи от: учредителни събрания – Ф. 36 (1944–1946); събрания на
Съюза и заседания на ръководството – Ф. 35 (1944–1949), Ф. 36 (1945–1949);
заседания на КС – Ф. 35 (1946–1948), Ф. 376 (1948–1949); заседания на младежкия съюз – Ф. 35 (1945–1946).
Резолюция на Областна сбирка – Ф. 36 (1947).
Списъци и декларации на членовете (1945–1949).
Азбучници с имената на съюзните членове – Ф. 35 (1945–1947), Ф. 36
(1945–1946).
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ОКРЪЖЕН КОМИТЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ – ГАБРОВО
Ф. 651, 6 оп., 803 а.е., 6,82 л.м., 1953–1992 г.
Създаден през 1959 г. с промените в организационната структура на ОФ, наложени от административната и стопанската реформи в страната. Организира, ръководи и контролира всички градски и общински комитети на ОФ в Габ
ровски окръг. Преустановява дейността си през 1987 г., като функциите му се
поемат от ОбК на ОФ.

Окръжни, кореспонденция и др. от Президиума на НС, Националния съвет на ОФ, ОК на БКП, градските и общински комитети и др. по организация
на дейността на ОК на ОФ (1959–1990), на градските и общинските комитети
(1966–1975).
Заповеди на председателя с разпоредителен характер (1959–1975, 1977–
1978, 1981–1987).
Протоколи с разглежданите материали от: отчетно-изборни конференции на ОК (1963–1972, 1977, 1982–1987) и на градските и общинските
комитети (1961–1965); национално съвещание на ОФ, проведено в Габрово (1972); окръжно съвещание, проведено в Севлиево (1969); пленуми на
ОК (1959–1987); заседания на бюрата (1959–1987); тържествени събрания
(1972, 1981–1984); научно-теоретични конференции (1971); съвместни сесии
с ОНС – Габрово (1970–1987); съвместни заседания с ИК на ОНС – Габрово
(1966–1980, 1987); заседания на комисиите към ОК (1966–1980); заседания
на другарския съд (1966–1979); събрания на профорганизацията (1956–1979,
1982–1987); от заседание на съвета към Центъра за социалистически бит и
култура (1980).
Перспективни планове, програми за: идейно-възпитателната работа, подобряване културата на търговското обслужване, развитие на пчеларството
и др. (1976–1987), провеждане на културни мероприятия (1977–1989), дейността на клубове и кабинети към Комитета (1988–1989).
Доклади, информации, оценки и др. за: организационната работа (1959–
1965, 1969–1974, 1976–1989); работата на комисиите към ОК на ОФ (1980–
1987); дейността на градските и общинските комитети (1964); съвместната
работа с други обществено-политически организации (1967–1979); строителството и трудовата дейност (1967–1980); просветната дейност (1965–1979);
организацията и провеждането на избори (1976–1979); работата с турското и
циганското население (1967–1974).
Отчети: за дейността на ОК на ОФ (1967–1975) и градските и общинските комитети (1961–1965); статистически – за броя и разпределението на
заетите специалисти в бюджетните учреждения (1959–1964, 1976–1979).
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Сведения от градските и общинските комитети за състава на ръководствата на низовите организации, читалищата, женските дружества и др.
(1961–1965, 1976–1979, 1982–1987).
Бюджети, баланси и отчети за изпълнение на бюджета на ОК (1959–
1987), на градските и общинските комитети (1959–1965).
Щатни разписания (1980–1987).
Лични досиета на председатели на ОК на ОФ, секретари на градски комитети, орденоносци и др. (1953–1987).
Статут на Дом за социалистически бит и култура (1982–1984). Правилник и методическо указание за дейността на Клуб на семейството (1983–
1988).
Книга за впечатления (1985–1991).
Исторически справки за организиране и дейност на Центъра за социалистически бит и култура (1978–1992).
Афиши и лозунги за избори, хигиенизиране и озеленяване на окръга, за
подкрепа на Виетнам (1962–1966).
Снимки на дейци на ОФ от Габровски окръг (1977).
ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТИ
НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ
3 фонда, 6 оп., 709 а.е., 8,66 л.м., 1944–1985 г.
ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ –
ГАБРОВО
Ф. 51, 2 оп., 273 а.е., 3,13 л.м., 1944–1985 г.
ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ –
ДРЯНОВО
Ф. 50, 2 оп., 284 а.е., 3,22 л.м., 1944–1982 г.
ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ –
СЕВЛИЕВО
Ф. 85, 2 оп., 152 а.е., 2,31 л.м., 1944–1959 г.
Създават се непосредствено след 9 септ. 1944 г. Ръководят и направляват
дейността на ОФ-комитетите в градовете и селата на Габровска, Севлиевска
и Дряновска околии. През 1947 г. ОФ се преобразува в единна обществено-политическа организация със своя програма, устав, изборен орган и финансиране от
членски внос. Комитетите първоначално са подчинени на Областния, а по-къс-
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но – на ОК на ОФ. Закриват се през 1959 г., а функциите им се поемат от градските комитети на ОФ в Габрово, Севлиево и Дряново.

Окръжни, указания, инструкции, наредби, кореспонденция и др. с Националния съвет на ОФ, ОК на ОФ – Велико Търново и Горна Оряховица,
низови организации, частни лица и др. по цялостната дейност на комитетите
(1944–1958).
Заповеди на председателя с разпоредителен характер – Ф. 51 (1950–
1958).
Протоколи с разглежданите материали от: конференции (1945–1952,
1957); пленуми (1947, 1951–1955, 1957); заседания на бюрата (1944–1954,
1956–1958); от съвместни заседания с ИК на ОкНС (1952–1958); общи и годишни събрания на низовите организации (1944–1958); предизборни събрания – Ф. 50 (1949).
Планове за работата на: комитетите и отделите (1951–1958); низовите
организации (1944–1959).
Доклади и информации за работата на: комитетите и отделите (1946–
1957); низовите организации (1949–1958); читалищата – Ф. 50 (1957–1958),
Ф. 85 (1950–1958); предприятията по изпълнение на плановете – Ф. 50 (1946–
1951); женските дружества – Ф. 50 (1949–1950).
Преписки по незаконно забогателите по селата и за прочистване на държавния апарат – Ф. 51 (1946).
Кореспонденция и списъци по гражданската мобилизация – Ф. 51 (1944–
1945).
Списъци на членовете на ръководствата на Околийския комитет на ОФ и
на кварталните комитети – Ф. 51 (1948), лични формуляри на кадрите – Ф. 50
(1948–1950).
Характеристики и сведения от ОК на ОФ за постъпване на работа –
Ф. 50 (1947–1952) и от низовите ОФ организации за лица, проявили се като
народни врагове – Ф. 50 (1949–1950), Ф. 85 (1945–1951).
Спомени на активисти от ОФ, БКП и БЗНС за създаването и дейността
на ОФ – Ф. 50 (1982), Ф. 51 (1985).
ГРАДСКИ КОМИТЕТИ
НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ
5 фонда, 17 оп., 933 а.е., 8,02 л.м., 1944–1990 г.
Създават се непосредствено след 9 септ. 1944 г. Ръководят сформираните
ОФ-комитети в учрежденията, организациите и предприятията в градовете на
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околиите. До 1959 г. са на подчинение на околийските комитети на ОФ, а след
това – на ОК на ОФ – Габрово. През 1979 г. се преименуват на общински комитети на ОФ. На ХI извънреден конгрес през 1990 г. ОФ се преименува на Отечествен
съюз.

ГРАДСКИ КОМИТЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ – ГАБРОВО
Ф. 86, 7 оп., 377 а.е., 2,90 л.м., 1946–1990 г.
ГРАДСКИ КОМИТЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ – ДРЯНОВО
Ф. 608, 2 оп., 142 а.е., 1,43 л.м., 1953–1985 г.
ГРАДСКИ КОМИТЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ –
ПЛАЧКОВЦИ
Ф. 710, 1 оп., 54 а.е., 0,30 л.м., 1958–1985 г.
Създаден непосредствено след 9 септ. 1944 г. като Селски комитет на
ОФ. През 1948 г. става общоселски, а през 1959 г. – ОбК на ОФ – с. Плачковци.
След обявяването на с. Плачковци за град през 1969 г., става ГК на ОФ.

ГРАДСКИ КОМИТЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ – СЕВЛИЕВО
Ф. 548, 4 оп., 157 а.е., 1,51 л.м., 1946–1985 г.
ГРАДСКИ КОМИТЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ – ТРЯВНА
Ф. 525, 3 оп., 203 а.е., 1,88 л.м., 1944–1988 г.
Окръжни, указания, инструкции, кореспонденция и др. с висшестоящи и
низови организации, частни лица и др. по цялостната дейност на комитетите
на ОФ (1949, 1959–1985) и на ГС на жените – Ф. 86 (1968–1988).
Заповеди на председателя с разпоредителен характер – Ф. 86 (1950–
1958).
Протоколи с разглежданите материали от: конференции (1959–1985);
пленуми (1944–1989); заседания на бюрата (1944–1985); на комисиите към
комитетите (1946–1950, 1953–1966, 1980–1985); от съвместни заседания с
ИК на ГОНС – Ф. 86 (1957, 1984, 1989–1990), Ф. 608 (1966–1984), Ф. 710
(1960–1968); събрания на низовите организации (1946–1984); събрания на
ГС на жените (1968–1988).
Планове за работата на: комитетите и отделите (1948–1949, 1956–1985);
низовите организации – Ф. 86 (1946–1958), Ф. 548 (1975–1985); ГК на жените – Ф. 86 (1968–1989), Ф. 525 (1986–1988).
Доклади, информации, отчети и др. за работата на: комитетите и отделите (1949, 1956–1988); низовите организации (1950–1985); читалищата – Ф. 86
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(1957–1958, 1960–1962), Ф. 710 (1959–1964); женските дружества – Ф. 548
(1967–1987).
Бюджети (1959–1990).
Сведения за състава на ОбК на ОФ и на низовите организации – Ф. 608
(1967–1985), Ф. 710 (1961–1965, 1979–1984), лични формуляри на кадрите –
Ф. 86 (1948–1951).
Спомени на активисти за създаването и дейността на ОФ – Ф. 608 (1970).
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТИ
НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ
39 фонда, 79 оп., 2281 а.е., 16,40 л.м., 1944–1990 г.
Създадени през 1944 г. като селски комитети на ОФ. През 1948 г. се преименуват на общоселски комитети на ОФ, а след промяна на териториално-селищното устройство през 1959 г. стават ОбК на ОФ. Развиват обществено-политическа, агитационна и културно-просветна дейност сред селското население за
участието му в социалното управление и в изпълнение на плановете за обществено-икономическо развитие. Закрити са в началото на 1979 г. и на тяхно място са
учредени селски комитети на ОФ с опростена отчетност.

ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ОФ – с. АГАТОВО
Ф. 657, 3 оп., 80 а.е., 0,37 л.м., 1949–1990 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ОФ – с. БАТОШЕВО
Ф. 588, 2 оп., 37 а.е., 0,35 л.м., 1944–1979 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ОФ – с. БЕЛИЦА
Ф. 700, 2 оп., 76 а.е., 0,50 л.м., 1950–1978 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ОФ – с. БЕРИЕВО
Ф. 585, 2 оп., 55 а.е., 0,45 л.м., 1959–1978 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ОФ – с. БУРЯ
Ф. 715, 2 оп., 38 а.е., 0,20 л.м., 1954–1979 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ОФ – с. ВРАНИЛОВЦИ
Ф. 581, 2 оп., 51 а.е., 0,45 л.м., 1945–1978 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ОФ – с. ВЪРБАНОВО
Ф. 545, 2 оп., 93 а.е., 0,85 л.м., 1944–1978 г.
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ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ОФ – с. ГАНЧОВЕЦ
Ф. 590, 2 оп., 38 а.е., 0,30 л.м., 1959–1978 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ОФ – с. ГОРНА РОСИЦА
Ф. 664, 2 оп., 76 а.е., 0,50 л.м., 1956–1979 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ОФ – с. ГОСТИЛИЦА
Ф. 675, 2 оп., 57 а.е., 0,30 л.м., 1946–1979 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ОФ – с. ГРАДИЩЕ
Ф. 702, 2 оп., 68 а.е., 0,40 л.м., 1947–1979 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ОФ – с. ГРАДНИЦА
Ф. 586, 3 оп., 101 а.е., 0,95 л.м., 1959–1987 г.

Действа като ОбК на ОФ до края на 1987 г.

ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ОФ – с. ГЪБЕНЕ
Ф. 584, 2 оп., 35 а.е., 0,35 л.м., 1963–1978 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ОФ – с. ДАМЯНОВО
Ф. 711, 2 оп., 66 а.е., 0,28 л.м., 1944–1979 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ОФ – с. ДОБРОМИРКА
Ф. 713, 2 оп., 65 а.е., 0,30 л.м., 1955–1979 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ОФ – с. ДУШЕВО
Ф. 592, 2 оп., 38 а.е., 0,25 л.м., 1944–1978 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ОФ – с. ЕТЪРЪТ
Ф. 591, 1 оп., 21 а.е., 0,20 л.м., 1945–1971 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ОФ – с. КМЕТОВЦИ
Ф. 718, 2 оп., 55 а.е., 0,30 л.м., 1948–1978 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ОФ – с. КОЗИ РОГ
Ф. 716, 2 оп., 30 а.е., 0,15 л.м., 1952–1979 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ОФ – с. КОРМЯНСКО
Ф. 593, 2 оп., 94 а.е., 0,80 л.м., 1947–1979 г.
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ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ОФ – с. КРАМОЛИН
Ф. 665, 2 оп., 63 а.е., 0,50 л.м., 1953–1979 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ОФ – с. КРУШЕВО
Ф. 1261, 1 оп., 15 а.е., 0,05 л.м., 1975–1979 г.

Съществува от 1975 г.

ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ОФ – с. КРЪВЕНИК
Ф. 583, 2 оп., 62 а.е., 0,55 л.м., 1945–1978 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ОФ – с. ЛЕСИЧАРКА
Ф. 613, 2 оп., 84 а.е., 0,65 л.м., 1946–1978 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ОФ – с. ЛОВНИДОЛ
Ф. 707, 2 оп., 39 а.е., 0,20 л.м., 1956–1978 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ОФ – с. МАЛКИ ВЪРШЕЦ
Ф. 701, 2 оп., 58 а.е., 0,35 л.м., 1958–1978 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ОФ – с. МЛЕЧЕВО
Ф. 594, 2 оп., 47 а.е., 0,45 л.м., 1949–1979 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ОФ – с. ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ
Ф. 589, 2 оп., 55 а.е., 0,50 л.м., 1952–1978 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ОФ – с. ПОПОВЦИ
Ф. 582, 2 оп., 52 а.е., 0,40 л.м., 1959–1979 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ОФ – с. РЯХОВЦИТЕ
Ф. 698, 2 оп., 68 а.е., 0,47 л.м., 1944–1979 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ОФ – с. СЕННИК
Ф. 595, 2 оп., 58 а.е., 0,50 л.м., 1959–1978 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ОФ – с. СОКОЛОВО
Ф. 391, 3 оп., 86 а.е., 0,85 л.м., 1944–1979 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ОФ – с. СТАНЧОВ ХАН
Ф. 714, 2 оп., 58 а.е., 0,35 л.м., 1948–1978 г.
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ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ОФ – с. СТОКИТЕ
Ф. 699, 3 оп., 106 а.е., 0,65 л.м., 1958–1987 г.

Действа като ОбК на ОФ до края на 1987 г.

ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ОФ – с. СТОЛЪТ
Ф. 587, 2 оп., 48 а.е., 0,35 л.м., 1957–1979 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ОФ – с. ЧЕРНОВРЪХ
Ф. 680, 2 оп., 75 а.е., 0,55 л.м., 1947–1979 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ОФ – с. ШУМАТА
Ф. 1122, 1 оп., 20 а.е., 0,10 л.м., 1970–1979 г.

От 1948 до 1956 г. е ОбК на ОФ – с. Шумата. От 1956 до 1959 г. е Селски
комитет към ОбК на ОФ – с. Батошево, а от 1959 г. – към ОбК на ОФ – с. Горна
Росица. От 1970 до 1978 г. отново е ОбК на ОФ – с. Шумата.

ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ОФ – с. ЯВОРЕЦ
Ф. 712, 2 оп., 59 а.е., 0,30 л.м., 1959–1979 г.
ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА ОФ – с. ЯНТРА
Ф. 596, 2 оп., 54 а.е., 0,38 л.м., 1947–1979 г.
Протоколи от: учредителни и годишни отчетно-изборни конференции
(1944–1987); пленуми (1948–1987); заседания на бюрата (1944–1990); съвместни заседания на бюрата и пленумите с ИК на местните СОНС (1952–
1979); събрания на низовите ОФ-организации (1946–1979); заседания на
комисиите за народен контрол (1950–1978); заседания на Съвета на жените –
Ф. 391 (1966–1975), Ф. 590 (1978), Ф. 593 (1958–1965), Ф. 675 (1976), Ф. 699
(1976–1984), Ф. 700 (1972–1976), Ф. 718 (1976); заседания на другарския съд
(1961–1987).
Планове на комитетите за организационната и идейно-възпитателната
работа, организацията на предизборната дейност и др. (1945–1990).
Отчети, доклади, информации и др. за организационната и идейно-възпитателната работа, хигиенизирането и благоустрояването на населените
места, организацията на предизборната дейност и др. на: комитетите (1945–
1990); низови ОФ-организации (1946–1989); комисиите за народен контрол
(1950–1978); читалищата (1955–1978); другарския съд (1961–1987); Съвета
на жените – Ф. 583 (1957–1965), Ф. 586 (1970–1973), Ф. 657 (1958–1963),
Ф. 664 (1962), Ф. 699 (1962–1963), Ф. 700 (1958–1968).
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Статистически отчети за броя и състава на членовете на ОбК на ОФ и на
низовите ОФ-организации (1950–1987).
Бюджети и отчети по изпълнението им (1949–1978).
ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТИ НА СЪЮЗА
НА БОЙЦИТЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА
3 фонда, 3 оп., 319 а.е., 3,50 л.м., 1944–1951 г.
ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ
ПРОТИВ ФАШИЗМА – ГАБРОВО
Ф. 23, 1 оп., 208 а.е., 2,10 л.м., 1944–1951 г.
ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ ПРОТИВ
ФАШИЗМА – ДРЯНОВО
Ф. 24, 1 оп., 27 а.е., 0,40 л.м., 1944–1951 г.
ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ ПРОТИВ
ФАШИЗМА – СЕВЛИЕВО
Ф. 25, 1 оп., 84 а.е., 1,00 л.м., 1946–1951 г.
Създават се през 1946 г. Ръководят организациите за изпълнение решенията
и указанията на ЦК на СБПФ за укрепване властта на БКП. През 1951 г. се обединяват с Народния съюз за спорт и техника в ДОСО.

Окръжни, разпоредби, доклади, информации, бюлетини и др. от ЦК на
СБПФ за организационно-просветна дейност, честване на празници и др.
(1946–1951).
Устав на Съюза – Ф. 24 (1948).
Протоколи от: заседания на околийските комитети (1946–1950); събрания на дружествата от града и околията (1946–1951).
Доклади, отчети, информации и др. за дейността на: комитетите (1946–
1951); дружествата от града и околията – Ф. 23 (1946–1951).
Информационни бюлетини на: ЦК на СБПФ (1947–1950); гръцкото информационно бюро в България „Елас-прес“ (1946–1950).
Удостоверения за участие на членове в антифашистката борба (1944–
1951).
Списъци, автобиографии, декларации и въпросници на членовете на
дружествата (1945–1950).
Апели и възвания – Ф. 23 (1944–1948).
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ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТИ
НА ПОМОЩНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ
2 фонда, 2 оп., 50 а.е., 0,53 л.м., 1944–1949 г.
ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТ НА ПОМОЩНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ –
ГАБРОВО
Ф. 27, 1 оп., 44 а.е., 0,50 л.м., 1944–1949 г.
ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТ НА ПОМОЩНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ –
ДРЯНОВО
Ф. 26, 1 оп., 6 а.е., 0,03 л.м., 1944–1948 г.
Създават се в края на 1944 г. Подпомагат нуждаещите се граждани – бойци
против фашизма и капитализма, да събират и изпращат помощи за участниците
във Втората световна война, да подпомагат техните семейства. През 1949 г.
прекратяват дейността си като преминават към Околийските съвети на БЧК.

Окръжни и кореспонденция с ЦК на Помощната организация, МТСГ,
Областния комитет на Помощната организация – Плевен и др. по културнопросветната и организационната дейност (1944–1948).
Протоколи с разглежданите материали от заседания на: Бюрото – Ф. 26
(1944–1948); ръководството на организацията в Трявна – Ф. 26 (1946–1948);
Контролната комисия – Ф. 27 (1945–1948).
Планове, отчети, доклади и др. за дейността – Ф. 27 (1947–1948).
Кореспонденция с организации в околията за събиране на помощи за
югославските деца, испанския народ и за пострадалите от войната (1945–
1948).
Списъци, молби, удостоверения на пострадали борци против фашизма и
капитализма (1945–1949).
ОКРЪЖЕН КОМИТЕТ НА ДОБРОВОЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗА СЪДЕЙСТВИЕ НА ОТБРАНАТА – ГАБРОВО
Ф. 810, 2 оп., 550 а.е., 2,83 л.м., 1959–1968, 1977–1988 г.
Учреден през 1959 г. Ръководи дейността по укрепване отбраната на страната на организациите от Габровски окръг, които дотогава са на подчинение
на Околийския комитет на ДОСО – Велико Търново. През 1968 г. е разпуснат и
дейността му преминава под ръководството на ОК на ДКМС – Габрово, организирана в отдел „Военно-техническа подготовка на младежта“. През 1977 г.
организацията се възстановява, като отделът се преобразува в ОС на ОВТПН
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на подчинение на ЦК на ОВТПН и на ИК на ОНС – Габрово. През 1982 г. се преименува на ОС на ОСО – Габрово, а от ян. 1988 г. прекратява дейността си и се
въвежда нова структура на организацията. Вж. и Ф. 15Б

Постановления, разпореждания, решения, инструкции, наредби, указания и др. на МС, ЦК на БКП, ЦС на ОВТПН, ЦС на ОСО и др. за: преименуване на организацията, военнотехническата и масово-отбранителната
подготовка на населението, патриотичното и интернационалното възпитание, организация на състезания по военно-приложни технически спортове,
въздушна подготовка и др. (1978–1988).
Заповеди на председателя с разпоредителен характер (1959–1968, 1978–
1987).
Протоколи с разглежданите материали от: учредителната конференция
(1959); отчетно-изборни конференции (1962–1968); пленуми (1959–1968,
1977–1987); заседания на Бюрото и на Съвета (1959–1967, 1977–1987), ръководството на военнотехническите клубове (1978–1985), профкомитета
(1978–1987).
Планове за дейността (1978–1987).
Отчети: с доклади, информации, анализи и др. за военнотехническата
подготовка на населението, по безопасността на движението, масово-отбранителната дейност, военно-патриотичното възпитание на младежта, международното сътрудничество, дейността на клубовете по военно-приложни
технически спортове и др. (1978–1986); годишни финансово-счетоводни
(1977–1987) и разделителен баланс на ОС на ОВТПН (1977); статистически
за дейността на профорганизация (1986).
Бюджети (1978–1979, 1981–1985).
Щатни разписания (1978–1980).
Справки за числеността на персонала, заетите лица, ФРЗ и др. (1977–
1979).
Снимки на активисти, ветерани, от състезания и окръжни прегледи и др.
(1980–1987).
ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТИ НА
ДОБРОВОЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА
СЪДЕЙСТВИЕ НА ОТБРАНАТА
3 фонда, 3 оп., 293 а.е., 3,05 л.м., 1948–1966 г.
ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТ НА ДОСО – ГАБРОВО
Ф. 91, 1 оп., 178 а.е., 1,80 л.м., 1948–1966 г.
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ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТ НА ДОСО – ДРЯНОВО
Ф. 813, 1 оп., 102 а.е., 1,15 л.м., 1949–1959 г.
ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТ НА ДОСО – СЕВЛИЕВО
Ф. 811, 1 оп., 13 а.е., 0,10 л.м., 1951–1959 г.
Създават се през 1951 г. като околийски съвети на ДОСО чрез сливането
на СБПФ и Народния съюз за спорт и техника. През 1955 г. се преименуват на
околийски комитети на ДОСО. Организират масовизирането на спортно-отбранителните дисциплини сред населението и ръководят дейността на първичните
организации на ДОСО в околиите. Закрити през 1959 г., като функциите им се
поемат от градските комитети на ДОСО.

Окръжни, инструкции, наредби, решения, кореспонденция с ЦС и ОС на
ДОСО в Габрово и Велико Търново за политико-възпитателната, учебно-спортната и състезателната дейност и др. – Ф. 91 (1951–1955), Ф. 813 (1951–1958).
Протоколи с разглежданите материали от: годишни отчетно-изборни конференции (1951–1957); пленуми (1951–1955); заседания на бюрата
(1949–1959); общи събрания – Ф. 813 (1949–1951); събрания на първичните
организации, клубове и секциите към комитетите (1948–1959).
Планове за дейността на комитетите и първичните организации в околиите (1951–1958).
Проектосметна документация за строеж на спортно стрелбище и План за
строежа на дървена парашутна кула – Ф. 91 (1948–1952).
Отчети и информации за дейността на комитетите и първичните организации (1951–1955).
Статистически отчети за: учебната, спортносъстезателната и пропагандната дейност, броя на персонала и ФРЗ (1951–1959).
Бюджети – Ф. 813 (1952–1959).
Покана за републиканско първенство по парашутизъм в Севлиево –
Ф. 91 (1966).
Афиш за провеждане на високопланински мотокрос на връх Шипка –
Ф. 91 (1964).

66

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ГАБРОВО 1944–2014 г.

ГРАДСКИ КОМИТЕТИ НА
ДОБРОВОЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА
СЪДЕЙСТВИЕ НА ОТБРАНАТА
5 фонда, 11 оп., 584 а.е., 3,33 л.м., 1949–1968, 1977–1991 г.
Създават се през 50-те години на ХХ в. след закриването на околийските
комитети на ДОСО. Разпускат се през 1968 г., като дейността им се поема от
ДКМС. От 1977 г. са Градски комитети на ОВТПН, а през 1982 г. се преименуват
на Общински съвети на ОСО. Целта на организацията е да съдейства за повишаване отбранителната способност на страната чрез изграждане на клубове
за военнотехническа подготовка. От 1991 г. прекратяват дейността си и се въвежда нова структура. Вж. и Ф. 15Б

ГРАДСКИ КОМИТЕТ НА ДОСО – ГАБРОВО
Ф. 809, 2 оп., 100 а.е., 0,72 л.м., 1956–1967, 1983–1991 г.

Създава се през 1956 г.

ГРАДСКИ КОМИТЕТ НА ДОСО – ДРЯНОВО
Ф. 814, 2 оп., 71 а.е., 0,40 л.м., 1951–1967, 1977–1991 г.

Създава се през 1959 г.

ГРАДСКИ СЪВЕТ НА ОСО – ПЛАЧКОВЦИ
Ф. 1399, 1 оп., 26 а.е., 0,10 л.м., 1977–1990 г.

Създава се през 1977 г. като Градски комитет на ОВТПН.

ГРАДСКИ КОМИТЕТ НА ДОСО – СЕВЛИЕВО
Ф. 812, 3 оп., 204 а.е., 0,88 л.м., 1949–1968, 1978–1991 г.

Създава се през 1959 г.

ГРАДСКИ КОМИТЕТ НА ДОСО – ТРЯВНА
Ф. 815, 3 оп., 183 а.е., 1,23 л.м., 1951–1967, 1977–1991 г.

Създава се през 1951 г. чрез сливането на Градското дружество на СБПФ и
Народния съюз за спорт и техника – Трявна.

Наредби, правилници, програми, окръжни и др. на ОК на ДОСО – Велико Търново, ОС на ОВТПН – Габрово, ИК на ОбНС, ОК на ДКМС и др.
по учебно-спортната дейност и организиране на спортни състезания, отчитане на съревнованието между клубове и комисии и общински прегледи и др.
(1956–1958, 1977–1990).
Устав, статут и правилник на Организацията (1988–1989).
Заповеди на председателя с разпоредителен характер (1978–1990).
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Протоколи с разглежданите материали от: годишни отчетно-изборни конференции (1951–1968, 1977–1988); пленуми (1953–1967); заседания
на бюрата (1957–1968, 1977–1990); събрания на първичните организации
(1951–1968); секции и клубове (1952–1969, 1977–1990).
Планове за дейността (1957–1968, 1977–1990).
Отчети: с информации, доклади и др. за военно-патриотичното възпитание, военнотехническата подготовка, спортносъстезателната дейност и др.
(1978–1990); статистически за организационната, учебно-спортната, състезателната и пропагандната дейност – Ф. 809 (1963–1967), Ф. 815 (1951–1967).
Бюджети и финансово-счетоводни баланси (1952–1968, 1977–1991).
Щатни разписания – Ф. 809 (1990).
Лични досиета на служителите, подредени по азбучен ред – Ф. 812
(1949–1966), Ф. 814 (1951–1963).
„Школа за патриотизъм и мъжество“ – исторически очерк от Тотьо Грозев за развитието и дейността на отбранителната организация в Севлиево за
периода 1947–1987 г. – Ф. 812 (1987).
Афиши за организиране венецианска вечер и откриване на тримесечен
курс за любители шофьори и мотоциклетисти – Ф. 815 (1965).
РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
ЗА СЪДЕЙСТВИЕ НА ОТБРАНАТА – ГАБРОВО
Ф. 1401, 1 оп., 20 а.е., 0,10 л.м., 1991–1994 г.
Създава се в Габрово през 1991 г. с прекратяване дейността на общинските
съвети на ОСО за територията на бившия Габровски окръг. Създават се регионални клубове, а в Севлиево, Трявна и Дряново – териториални. Съдейства за
подготовката на населението за защита на страната и координира дейността
на ОСО в региона. Основните звена на ОСО са клубовете за подготовка на наборници, за провеждане на техническа подготовка и спортносъстезателна дейност
и за стопанска дейност. ОСО се закрива през 1992 г.

Решения, указания, кореспонденция и др. с ЦС на ОСО по дейността на
организацията (1991–1992) и по нейната ликвидация (1992–1993).
Заповеди на председателя с разпоредителен характер (1991–1992).
Планове и отчети за дейността на РС на ОСО (1991); регионалните и
териториалните клубове (1991–1992).
Финансово-счетоводни отчети и баланси за 1991–1993 г. (1992–1994).
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ОКРЪЖЕН ЩАБ НА ДОБРОВОЛНИТЕ
ОТРЯДИ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ – ГАБРОВО
Ф. 1212, 2 оп., 58 а.е., 0,56 л.м., 1964–1988 г.
Създава се през 1960 г. Ръководи градските и общинските щабове на ДОТ
в Габровски окръг и е на подчинение на ОК на БКП – Габрово. Започва работа
с 65 отряда с 3702 члена. Към ГЩ на ДОТ са изградени отряди към кварталните комитети, предприятията и заводите. Към ОбК на БКП в селата на окръга
са изградени общински щабове на ДОТ със съответните отряди. Съдействат на
държавните органи за осигуряване на обществения ред, отбрана на държавната
граница и сигурността на страната, водят борба с хулиганските и др. противообществени и престъпни прояви, участват в разяснителната работа за спазване
нормите на поведение в социалистическото общество. През 1976 г. ДОТ преминават под ръководство на ОНС – Габрово, а през 1987 г. с неговото закриване се
закрива и Окръжният щаб на ДОТ.

Постановления, решения, указания, заповеди и др. на МС, МВР, ЦК на
БКП и др. по организиране работата на ДОТ (1967, 1976–1987).
Заповеди за награждаване и присъждане звания (1980–1987).
Протоколи с разглежданите материали от заседания на ОЩ на ДОТ
(1973–1987).
Протоколи и заповеди за класиране и награждаване на Общинските щабове в социалистическото съревнование (1979–1988).
Планове, програми, доклади, сведения и др. за работата на: ОЩ на ДОТ
(1967–1987); на градските щабове на ДОТ (1964–1987); на общинските отряди на ДОТ в селата (1967–1987); за проведени учебни години (1968–1987).
Годишни отчети (1975–1987), информации, сведения и др. (1964–1976)
за дейността на ДОТ.
Предложения и характеристики за удостояване с почетни звания (1979–
1987).
ОКРЪЖЕН КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА МИРА – ГАБРОВО
Ф. 1323, 2 оп., 73 а.е., 0,30 л.м., 1969–1987 г.
Създава се през 1959 г. Провежда разнообразни културно-масови мероприятия за популяризиране на движението за мир чрез радиопредавания, беседи, протестни събрания, митинги, фототабла и др., организирани съвместно с други
обществени организации и движения и с помощта на партийни и стопански ръководства. Висшестояща организация е НК за защита на мира. Закрива се през
1987 г. Функциите му се поемат от общинските комитети в Габрово, Севлиево,
Дряново и Трявна.
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Окръжни, кореспонденция и др. от НК за защита на мира и др. по цялостната дейност на ОК (1971–1981), указания на ОК до градските и общинските
комитети за защита на мира (1970–1981).
Протоколи с разглежданите материали от: конференции на ОК (1973,
1980); пленуми на ОК (1971–1981, 1984–1986); заседание на Бюрото (1972–
1980, 1984–1987); събрания на градски и общински комитети (1972–1980).
Планове, програми, мероприятия, информации и др. за дейността на ОК
(1970–1987), съвместни дейности с други обществени организации (1973–
1977, 1984–1986), на градските и общински комитети за защита на мира в
Габровски окръг (1969).
Информации, отчети, доклади и др. за дейността на ОК (1972–1978,
1982–1987); градските комитети на движението за мир (1970–1987).
Бюджети и отчети за изпълнението им (1983–1986).
Сценарий, слово, програми, материали, тематични свитъци и др. от културно-масови изяви на Комитета (1974–1986).
Афиши за провеждане на мероприятия (1973–1980).
РЕГИОНАЛНА КОМИСИЯ ЗА ПОЛИТИЧЕСКА И ГРАЖДАНСКА
РЕАБИЛИТАЦИЯ НА РЕПРЕСИРАНИ ЛИЦА – ГАБРОВО
Ф. 1530, 1 оп., 224 а.е., 0,50 л.м., 1944–2000 г.
Създава се през 1992 г. по силата на Наредба за приложение на чл. 4 от
Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица. Има
териториален обхват на действие. Комисията установява обстоятелствата за
всяко реабилитирано лице, подало документи, и се произнася с мотивирано решение. Прекратява дейността си с Постановление № 156 от 2 юли 1996 г. на МС.

Указания, решения и кореспонденция с МФ, МП и Централната комисия
за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица по дейността на Комисията (1990–1996).
Протоколи от заседанията на Регионалната комисия (1993–1996).
Регистър на решенията на Регионалната комисия (1993–1996).
Досиета на граждани, подали документи за реабилитация в Регионалната
комисия (1944–2000).
Молби от граждани до Комисията, Районната дирекция на вътрешните
работи – Габрово и кмета на Габрово за реабилитация (1993–1994).
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ІІІ.2. ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
ІІІ.2.1. ПРОФЕСИОНАЛНИ СДРУЖЕНИЯ
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – КЛОН ГАБРОВО
Ф. 1523, 1 оп., 32 а.е., 0,20 л.м., 1967–1991 г.
Учредява се през 1967 г. като обществено-творческа организация на научните работници. Съдейства за професионалното и творческото развитие на съюзните членове, за развиване на научноизследователската и приложната дейност в
помощ на социално-икономическото развитие на Габрово и региона. През 1976 г.
100 души – членове са организирани в 4 секции: технически, физико-математически, обществени и икономически науки, а през 1989 г. 190 членове – в 6 секции.
С Решение на V конгрес от юни 1990 г. Съюзът на научните работници се преименува на Съюз на учените в България – клон Габрово. Развива активна научна и
издателска дейност, организира научни сесии, конференции и семинари.

Наредба, правилници и устав на Творческия фонд при Съюза на учените
в България – клон Габрово (1974–1991).
Протоколи с разглежданите материали от: общи и годишни отчетни
събрания (1976–1990); заседания на ръководството (1970–1985), Бюрото
(1987–1990); на секциите „Икономически науки“ (1973–1988), „Хуманитарни науки“ (1973–1990), „Технически науки“ (1978–1989); на комисията за
младите научни работници (1973–1989).
Планове: годишни (1967–1990); перспективен (1970); за работата на
Бюрото (1968–1990); на секциите „Икономически науки“ (1973–1988), „Хуманитарни науки“ (1973–1990), „Технически науки“ (1978–1989); на комисията за младите научни работници (1973–1989); за юбилейни чествания
(1981–1989).
Решения на национална конференция на научните дружества в България
за съвместна работа на дружествата (1979–1985).
Договори, информация и др. за: написване на научни трудове (1975–
1977); оказване на научна помощ на стопански предприятия (1985–1986).
Резюмета от доклади, изнесени на научни конференции (1977), научни
статии и рецензии на съюзни членове за отпечатване (1971–1985).
Бюджети и финансово-счетоводни отчети (1968–1991).
Кореспонденция със Съюза на научните работници, Центъра за инженерно-внедрителска дейност – София, ОбНС – Габрово и др. по: организационни въпроси и материалната база (1968–1989); научната, лекционната и
издателската дейност (1974–1990); изграждане на колективи за разработване
и внедряване на научни постижения в предприятията (1985–1989).
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Преписка по честване 60-годишнината на доктора на селскостопанските
науки Марко Витанов (1971–1975).
Некролози на д-р Джон Дътън – генерален секретар на Световната федерация на научните работници, акад. Кирил Братанов и Димитър Близнаков
(1985–1987).
ИСТОРИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „Д-Р ПЕТЪР ЦОНЧЕВ“ – ГАБРОВО
Ф. 1620, 1 оп., 58 а.е., 0,45 л.м., 1964–1993 г.
Историческо дружество – Габрово е учредено на 4 септ. 1964 г., като възстановява дейността на съществувалото през 1920–1949 г. Историографско
дружество в Габрово. Работи под прякото ръководство на ЦС на БИД. Подпомага дейността на научните работници в областта на историята. През май 1966 г.
подпомага създаването на Кабинет по история на профсъюзното движение към
ОС на Професионалните съюзи. През 70-те години на XX в. към Дружеството се
създава секция по Родознание. Дейността му се развива в няколко направления:
научноизследователска, популяризаторска и методическа. Организира и провежда научни сесии, конференции, международен симпозиум, отбелязва годишнини на
бележити личности, издава научни сборници, исторически изследвания и др. Създава историческа лектория, изнасят се лекции на общи събрания на предприятия,
квартали и села и беседи за историческото минало в градовете на окръга. Издава брошурата „Методически насоки за краеведските изследвания“ (1979). След
1989 г. в резултат на политическите промени в България дейността му намалява. На 10 септ. 1998 г. се провежда общо събрание на членовете на Дружеството
в Габрово, приема се нов устав, избира се ново ръководство и се регистрира в
ГОС с името Историческо дружество „Д-р Петър Цончев“ – Габрово.

Устав на Дружеството (1964).
Протоколи от: учредително, общи и отчетно-изборни събрания (1964–
1992); заседания на ръководството на БИД (1967–1992); събрания на БИД –
група Дряново и от заседания на Окръжния център за родови изследвания
към БИД (1981–1984); заседания на Ревизионната комисия (1966–1989).
Списъци на членовете, заявления, молби за членство, регистрационни
карти, анкетни листове; справки и информации за организационното състояние на БИД (1966–1987).
Планове и програми за дейността на Дружеството (1964–1990); планове, кореспонденция, приветствия, доклади, програми и др. за организиране и
провеждане на научни сесии, чествания на бележити дати, семинари, конференции и др.; планове, протоколи, отчети, информации на БИД – групите в
Дряново, Севлиево и Трявна (1965–1987).
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Доклади, отчети, информации и др. за дейността (1965–1993).
Договори, сключени с Дружеството, за написване истории на заводи с
приложени протоколи, планове, бележки и др. (1965–1986); докладна записка, протоколи, предложения, кореспонденция и др. за написване, рецензиране и обсъждане на книгата „Историята на Габрово“ (1967–1984); „История
на град Габрово“ (1976).
Покани и афиши за лекции на исторически теми (1972–1973); бележки,
становища, рецензии, предложения и др. за издаването на исторически сборници, монографии, очерци за селища и личности (1971–1985).
Брошура „Методически въпроси на краеведа“ (1979).
Бюджети и отчети за изпълнението им (1964–1989).
Кореспонденция с ЦС на БИД по цялостната дейност (1965–1987); с организации, научни работници и др. по организиране и провеждане на научни
сесии, отпечатване на сборници и др. научни издания (1964–1966).
ДРУЖЕСТВО НА ПИСАТЕЛИТЕ – ГАБРОВО
Ф. 1398, 2 оп., 89 а.е., 0,45 л.м., 1971–1991 г.
Учредява се на 20 апр. 1973 г. по решение на Бюрото на СБП като първо дружество извън София. Обединява в творческа организация авторите с убедителни литературни прояви, които живеят и пребивават дългосрочно в Габровски
окръг. Първият председател на Дружеството е Станислав Сивриев. За периода
до 1991 г. председатели на Дружеството са били Рангел Игнатов, Андрей Германов, Георги Пенчев, Петко Братинов. През 1991 г., със закриването на щатната
бройка за секретар и с изземването на базата (Дома на писателя), фактически
престава да функционира. През 1990 г. е учреден и алтернативен СБП – Сдружение на българските писатели, в което влизат писатели, повече известни като
вътрешни дисиденти. С решение на общото събрание от 20 ян. 1994 г. се възстановява като Дружество на писателите, правоприемник на създаденото през
1973 г. Дружество на СБП, вписано за краткост „Дружество на писателите“ –
Габрово. За председател е избран Минчо Г. Минчев, зам.-председател – Стефан
Фъртунов и творчески секретар – Емил Розин. До края на 1994 г. членовете на
Дружеството наброяват 40 души. С Решение № 714 от 23 май 2003 г. ГОС регистрира Сдружение „Дружество на писателите“ – Габрово с цел: да развива
и популяризира литературата и изкуството в Габрово и региона; да улеснява
членовете си в творчески обмен чрез съдействие и за участие в творчески форуми
у нас и в чужбина; да популяризира творчеството на членовете си; да участва
в създаването или издаването на периодични издания. Върховен орган на Дружеството е Общото събрание, а управителен орган е УС. С решение на Общото
събрание от 25 апр. 2003 г. за управител е избран Минчо Г. Минчев.
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Правилник за вътрешния ред (1973–1983).
Статут на Дома на писателя (1987).
Устав на Дружеството на писателите – Габрово (1990).
Заповеди на председателя с разпоредителен характер (1979–1983).
Протоколи от заседания на ръководството (1977–1985, 1988), от годишни отчетни събрания (1987–1990).
Планове: перспективни за развитие на Дружеството (1987–1990); за
дейността на Дружеството (1974–1991); съвместна дейност с организации и
предприятия (1974–1985).
Отчети, доклади и информации по дейността (1974–1988).
Отчет за изпълнение на договор за сътрудничество между ОК на БКП,
ОНС и СБП – Габрово (1987).
Договори за културно сътрудничество (1976–1990).
Списък на: членовете на Дружеството (1979, 1990); подготвените и издадени произведения от габровски автори, членове на Дружеството (1975–
1989).
Рецензии на ръкописи (1976, 1989), литературни творби на автори от
Габровски окръг (1975–1990) и с редакционни поправки от Станислав Сив
риев (1978).
Творчески характеристики на млади творци (1989).
Сценарии, рецитали за честване на годишнини на творци (1976, 1986–
1987); програми за научно-литературни и творчески конференции (1972–
1987).
Фонозаписи от среща-разговор с Николай Хайтов и от тематична вечер
с ДА – Габрово за личните фондове (1987).
Кореспонденция със СБП, ОНС – Габрово, ОК на БКП – Габрово и др.
по дейността на Дружеството (1971–1991).
Снимки от организирани изяви (1987).
Летописна книга-дневник за културно-масовата дейност на Дружеството (1973–1990).
ЖУРНАЛИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО – ГАБРОВО
Ф. 1158, 1 оп., 35 а.е., 0,25 л.м., 1960–1979 г.
Създава се през 1956 г. като група на габровски журналисти, членове на
СБЖ. На 1 март 1960 г. се учредява самостоятелно Журналистическо дружес
тво с 10 души членове. През 1961 г. Дружеството обединява журналистите от
целия Габровски окръг. Води активна организационна и лекционна дейност.
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Проект за изменение устава на Дружеството (1976).
Правилник за устройството и дейността на дружествата при СБЖ и проектозакон за средствата за масова информация (1970).
Протоколи с разглежданите материали от: заседания на УС (1971–1976);
годишни отчетни и организационни събрания (1960–1979).
Планове за: дейността на Дружеството (1960–1979); участие в предконгресната подготовка (1970–1973); честване на 25 години НРБ (1968); дните
на дружбата между ГДР и НРБ (1973).
Кореспонденция със СБЖ, ОК на БКП – Габрово и др. по честване на
годишнини, посещения в други държави, назначаване на нещатни сътрудници, приемане на нови членове и др. (1960–1979); обзавеждане на къща в с.
Боженци за нуждите на Дружеството и на помещения за редакцията (1964–
1973) и др.
Предложения с характеристики за награждаване на журналисти и редакции (1968–1978).
Списъци на журналистите при Дружеството (1960–1977).
ДРУЖЕСТВО НА ХУДОЖНИЦИТЕ – ГАБРОВО
Ф. 1611, 1 оп., 71 а.е., 0,40 л.м., 1959–1989 г.
Създава се през 1959 г. като група към СБХ. През 1990 г. се преобразува в
Дружество на художниците – Габрово в рамките на СБХ, като с решение на
ГОС от 9 ноем. с.г. то се вписва в дружествения регистър на юридическите лица
с нестопанска цел. Защитава авторските, професионалните и социалните интереси на своите членове, съдейства за създаване на произведения с висока художествена стойност, популяризира у нас и в чужбина постиженията на изобразителното изкуство и поддържа контакти с други творчески организации и
творци за обмяна на професионален опит.

Заповеди на председателя с разпоредителен характер (1959–1981, 1984–
1987).
Протоколи от: учредително събрание (1959); отчетно-изборни събрания
(1970–1972); заседания на ръководството (1970–1972); творчески събрания
на групата (1969–1971); заседания на Художествения съвет (1978–1989); заседания на комисии за одобряване на изложби и творби на художниците за
самостоятелни изложби (1974–1988); на Окръжната специализирана комисия
по дизайн на стоките за одобряване на промишлени стоки (1983–1987).
Възлагателни писма от учреждения, организации и предприятия от окръга и страната за проектиране и изпълнение на украса на селища, площади,
декоративни пана, значки, емблеми и др. (1969–1987).
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Планове за: дейността на групата (1968–1982), провеждане на пленери (1968–1972), работата на лекторията по въпросите на изобразителното
изкуство (1963–1972).
Доклади и информации за дейността (1970–1979).
Встъпителен счетоводен баланс (1961–1963) и счетоводни баланси с
приложения (1970–1988).
Предложения за създаване на художествена галерия в Габрово и за награждаване на художници с ордени (1961–1972).
Кореспонденция със СБХ, ОНС – Габрово, ОС на БПС – Габрово, Окръжен съд – Габрово и др. по дейността и материалната база (1959–1981).
Афиши, покани и слова при откриване на изложби (1961–1987).
ФИЛАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ – ГАБРОВО
Ф. 1626, 1 оп., 40 а.е., 0,22 л.м., 1962–1993 г.
Създадено на 22 февр. 1938 г. от група ентусиазирани любители на пощенските марки от Габрово, с цел „Да ратуваме за опазването на българските марки
и да не позволяваме безогледното им изнасяне в чужбина, да станем апостоли на
българската филателия“. След 1944 г. Дружеството постепенно се разраства.
През 1947 г., във връзка с честване на 100 години от смъртта на В. Априлов, МПТТ
издава две пощенски марки, а Габровското филателно дружество – четири вида
пощенски картички и два вида пликове. Това са първите пощенско-филателни материали, издадени за Габрово. В периода 1964–1986 г. Дружеството организира
4 окръжни филателни изложби. През периода 1972–1978 г. Дружеството изпълнява ролята и на ОС на филателните дружества в окръга, като дейността му е
по-скоро организационна – уреждане на срещи, отчитане на членски състав и др.
През 1985 г. в Габрово се създава Клуб на колекционера. Целта е да се обединят
усилията на колекционерите от различни поколения за издирване, съхраняване,
систематизиране и експониране на различни видове материали, представляващи
художествен, научен, културен и исторически интерес. След 1990 г. дейността
на Дружеството намалява, както и неговите членове. През 1993 г. за първи път
в Габрово се провежда Панаир на пощенската марка, посветен на 100-годишнината на филателното движение в България. Днес Дружеството продължава
дейността си на основание Устава на сдружението с нестопанска цел „Съюз
на българските филателисти“, регистрирано във фирменото отделение на СГС
през 2011 г.

Устави на Съюза на българските филателисти (1963–1971).
Правилници за вътрешния ред на Дружеството (1973–1974).
Протоколи от: заседания на ръководството на Дружеството и УС (1964–
1993); годишни отчетни събрания с приложени отчетни доклади за дейността
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на Дружеството и др. (1965–1993); заседания на организационните комитети
по годишнини, изложби и др. (1985–1988).
Планове, информации, отчети, програми, бюджети, кореспонденция и
др. по организиране от Дружеството на окръжни, международни и национални изложби (1969–1988).
Списък на филателните изложби, проведени в Габрово през периода
1964–1979 г., експонирани колекции и на наградените (1980).
Покани и каталози на Дружеството от проведени изложби (1974–1977).
Статии, лекции, интервюта, спомени и публикации в пресата за филателистиката и колекционерството (1967–1993).
Кореспонденция със СБФ, ОНС – Габрово, ГНС – Габрово, членове на Съюза, с филателните дружества в окръга и страната, в Могильов,
СССР, Чешка Будьовица, Чехословакия и др. по дейността, организирането
на изложби, за участие в Първия панаир на пощенската марка, организиран
в Габрово, с приложени програма, информация за провеждането му и др.
(1962–1993).
Списъци на членовете на Дружеството (1971–1980).
Статистически сведения за състоянието и дейността на Филателното
дружество през 1966–1969, 1970–1973 г. (1971–1974).
Протоколи на Ревизионната комисия на Дружеството и актове от извършени ревизии (1965–1987).
Учредителни протоколи на филателните дружества в Дряново и Трявна
(1973–1974).
Отчетни доклади, протоколи и кореспонденция на филателните дружес
тва в Дряново, Севлиево и Трявна (1968–1977).
ОКРЪЖНА СЪЮЗНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЛЕПИТЕ – ГАБРОВО
Ф. 1382, 1 оп., 62 а.е., 0,38 л.м., 1969–1989 г.
През 1949 г. в Габрово се учредява първата организация на слепите. Организира и подпомага слепите граждани на територията на окръга в тяхното образование, професионално развитие и социализиране. По решение на ІІ съюзен конгрес на ССБ през 1955 г. съюзните клонове се преименуват в Районни съвети. През
1964 г. Габровският районен съвет заедно с ПП „Успех“ е преместен в Дряново.
През 1977 г. се създава нова структура. На териториален принцип се изгражда
Окръжна съюзна организация на слепите – Габрово, която координира и ръководи
дейността на първичните териториални организации на слепите в окръга, а на
производствен – продължава да действа Районен съвет – Дряново. С решение на
V пленум на ЦС на ССБ от 1989 г. окръжните организации се закриват.
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Указания, наредби, инструкции, заповеди и др. на ЦС на ССБ за организация на дейността, художествената самодейност и социалистическото
съревнование (1977–1983).
Протоколи от: заседания на ръководството (1972–1975, 1983–1988);
събрания на Организацията (1970–1979); обмяна на опит (1983–1986); прегледи на дееспособността на организациите (1985).
Планове за организационната, социално-битовата, просветната, туристическата, финансовата и др. дейности (1972–1985).
Отчети, доклади и информации за дейността на Организацията (1969–
1987).
Бюджети на: Окръжната организация (1982–1985); първичната организация (1970–1985).
Кореспонденция с ЦС на ССБ по цялостната дейност, организиране на
рехабилитационни курсове и др. (1976–1987).
Снимки от дейността на Организацията (1985–1989).
РАЙОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА
НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ДРЯНОВО
Ф. 1034, 2 оп., 278 а.е., 2,10 л.м., 1949–1977 г.
С решение на ІІ конгрес на ССБ през 1955 г. се създават производствени
предприятия. През 1962 г. в Дряново започва строителство на нов жилищнопроизводствен комплекс и през 1964 г. в новата сграда се премества ПП „Успех“ – Габрово. В същия комплекс се прехвърля и Районен съвет – Габрово, който
се преименува на Районен съвет на ССБ – Дряново. През 1976 г. в него членуват 4 първични производствени организации: Габрово, Дряново, Плевен, Русе и 6
първични териториални организации: Габрово, Горна Оряховица, Ловеч, Плевен,
Разград и Русе. През 1977 г. районните съвети преустановяват дейността си, а
първичните организации в страната преминават на пряко подчинение на ССБ.

Устав на ССБ и правилник за устройството и организация на дейността
(1963–1971).
Заповед на ЦС на ССБ за закриване на районните съвети към ССБ
(1977).
Протоколи с разглежданите материали от: отчетно-изборни конференции, събрания, пленуми, заседания на ИБ на Районния съвет (1951–1977);
заседания на ИБ и общите събрания на първичните териториални и производствени организации (1956–1977).
Годишни планове за дейността на ИБ на Районния съвет и на първичните организации (1958–1977).
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Отчети: годишни финансово-счетоводни (1968–1977); статистически –
за образованието и разпределението по длъжности на персонала, ФРЗ (1960–
1977).
Бюджети и щатни разписания (1956–1977).
Кореспонденция с ЦС на ССБ и първичните организации по дейността
(1955–1977).
Снимки из живота на организациите (1949–1974).
ИНДУСТРИАЛНА СТОПАНСКА АСОЦИАЦИЯ – ГАБРОВО
Ф. 1573, 1 оп., 25 а.е., 0,15 л.м., 1982–1986 г.
Учредява се през 1982 г. по инициатива на ръководителите на 12 стопански
организации и с участие на представители на 37 стопански организации и техни
поделения, разположени на територията на Габровски окръг. Тя е доброволна обществено-икономическа организация, която подпомага, насочва и разгръща стопанската инициатива и активност на членовете си пред държавните, обществените и други органи и организации. За реализирането на целите си на национално
равнище става колективен член на Българската индустриална стопанска асоциация (Българска стопанска камара).

Устав на Асоциацията (1982).
Заповеди на председателя с разпоредителен характер (1983–1986).
Протоколи от: учредителното събрание (1982); общи събрания (1983–
1986); заседания на УС и КС (1982–1986).
Годишни финансово-счетоводни отчети (1982–1986).
Бюджети и щатни разписания (1982–1986).
Кореспонденция с предприятия, организации и учреждения по дейността
(1982–1986).
ОКРЪЖЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ
АВТОМОБИЛИСТИ – ГАБРОВО
Ф. 925, 3 оп., 392 а.е., 2,30 л.м., 1961–1988 г.
Създава се през 1958 г. като секция към учредения във Велико Търново Български автомобилен и турингклуб. През 1960 г. секцията се отделя и в Габрово се
основава самостоятелен клуб. През 1972 г. се преименува на ОС на СБА – Габрово със звена – градските съвети на СБА в Габрово, Дряново, Плачковци, Севлиево
и Трявна. Съюзът е масова обществена организация на любителите на автомобилизма, автотуризма и картинг спорта с основна цел – да организира технически
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центрове за пътна и сервизна помощ. През 1987 г. ОС на СБА се реорганизира в
ОбС на СБА. През 1988 г. общинските организации на СБА в Габрово, Севлиево,
Дряново и Трявна се обособяват като самоуправляващи се организации на собствена стопанска сметка.

Окръжни, инструкции, указания, заповеди и др. от ЦС на СБА и др. по
дейността (1964–1985).
Заповеди на председателя с разпоредителен характер (1968–1987).
Протоколи с разглежданите материали от: учредителни събрания на звената в Севлиево, Дряново, Трявна и др. селища в окръга (1967–1972); отчетно-изборни конференции (1971–1977); пленуми (1972–1987); заседания на
Бюрото (1965–1987); квалификационни курсове (1971–1972).
Планове: перспективни (1971–1981); за спортната, учебната, картинговата, стопанската и др. дейности (1961–1978); финансови (1972–1985).
Отчети: по изпълнението на държавния план по автомобилен туризъм,
автомобилен и картинг спорта и др., годишни финансово-счетоводни (1969–
1986); статистически за: персонала, ФРЗ, работата на автомобилния транспорт, паркинги и гаражи, състоянието на спортните бази и др. (1973–1988).
Бюджети и отчети за изпълнението им (1967–1972).
Щатни разписания (1967–1985).
Републикански спортни календари (1971–1977). Дневници по автомобилния спорт (1974–1983). Досиета на състезателни автомобили (1971–1977).
Албум със снимки от отчетно-изборна конференция (1977), от проведени състезания (1977–1985).
ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ НА СЪЮЗА
НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛИСТИ
4 фонда, 13 оп., 532 а.е., 2,69 л.м., 1971–1999 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА СБА – ГАБРОВО
Ф. 1326, 3 оп., 106 а.е., 0,60 л.м., 1971–1999 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА СБА – ДРЯНОВО
Ф. 1327, 3 оп., 143 а.е., 0,70 л.м., 1972–1993 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА СБА – СЕВЛИЕВО
Ф. 1328, 3 оп., 190 а.е., 1,10 л.м., 1971–1994 г.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА СБА – ТРЯВНА
Ф. 1329, 4 оп., 93 а.е., 0,29 л.м., 1972–1999 г.
Градските съвети на СБА в Габрово, Дряново, Севлиево и Трявна се създават в периода 1960–1971 г. и са звена към ОС на СБА – Габрово. През 1979 г. се
преименуват на общински съвети на СБА. През 1988 г. ОС на СБА се слива с ОбС
на СБА – Габрово. Всички общински съвети преминават на подчинение на ЦС на
СБА. През 1992 г. се утвърждават местни териториални организации на СБА в
Габрово, Севлиево и Трявна. ОбС на СБА – Дряново се преобразува в Автомобилен
клуб към габровската организация и влиза в структурата ѝ.

Окръжни, инструкции, разпореждания и др. от УС на СБА, ОС на СБА –
Габрово и др. по цялостната дейност, създаването и реорганизацията (1973–
1999).
Заповеди на председателя с разпоредителен характер – Ф. 1326 (1988–
1992), Ф. 1327 (1974–1978), Ф. 1328 (1975–1985).
Протоколи с разглежданите материали от: учредителна конференция –
Ф. 1327 (1979); годишни отчетно-изборни събрания (1973–1997); общи съб
рания – Ф. 1328 (1986–1992); пленуми (1973–1994); заседания на бюрата
(1974–1992); заседания на УС – Ф. 1326 (1992), Ф. 1329 (1992–1999); заседания на СС – Ф. 1926 (1992); проведени съревнования, състезания и автопоходи (1971–1990).
Планове за учебно-техническата дейност и пътна помощ, спортната и
туристическата дейност, по безопасност на движението и др. (1972–1990).
Годишни отчети: по цялостната дейност (1973–1997); финансово-счетоводни (1982–1998); статистически за: образование и квалификация на персонала, ФРЗ, дейността на дружествата, спортни бази и др. (1973–1994).
Бюджети – Ф. 1327 (1988–1991), Ф. 1328 (1971–1978).
Щатни разписания (1983–1997).
Снимки и грамоти от дейността на дружествата (1975–1991).
ІІІ.2.2. РАБОТНИЧЕСКИ И СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОКРЪЖЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИТЕ
ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ – ГАБРОВО
Ф. 682, 8 оп., 1688 а.е., 11,15 л.м., 1891–1988 г.
Създава се през 1959 г. През 1960 г. ДОО преминава към професионалните
съюзи. От Отдел „Финанси, пенсии и обществено осигуряване“ при ОНС – Габрово се отделя службата „Обществено осигуряване“, която се обособява в отдел
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на ОС на БПС – Габрово. През 1984 г., в съответствие със Закона за управление
на общественото осигуряване, отделът преминава заедно с отдел „Пенсии“ при
ОНС – Габрово към Комитета по труда и социалното дело при МС. През 1964 г.
се създават окръжни и районни комитети на професионалните съюзи по отрас
ли, ръководени от централните комитети към ЦС на БПС, като ОС на БПС играе роля на координиращ орган. През 1969 г. отрасловите съюзи са разпуснати и
ОС на БПС отново поема цялостното ръководство на професионалните съюзи.
Създават се градски и общински съвети на профсъюзите. Прекратява дейността
си в началото на 1988 г.

Постановления на МС, окръжни, указания, наредби, кореспонденция и
др. с ЦК на БКП, ЦС на БПС, Управление на ДОО, Комитета по труда и
работната заплата, ОНС – Габрово и др. по културно-масовата и физкултурната дейност, охраната на труда, нормирането и заплащането, прилагане
разпоредбите по ДОО, финансовата отчетност и др. (1959–1987).
Протоколи с разглежданите материали от: учредителни конференции за
изграждане на общински съвети (1965, 1969); отчетно-изборни конференции
(1959–1987); пленуми (1959–1987); заседания на Бюрото (1959–1987); окръжни съвещания (1960–1966) и др.
Планове: перспективни (1974–1979); за стопанското и социално-икономическото развитие, за развитие на рационализаторската и изобретателската
дейност в окръга, за развитие на масовата физкултура, спорта и туризма,
културно-масовата, идейно-възпитателната работа и др. в организациите в
Габровски окръг; за повишаване квалификацията на младежта, за развитие на
международната дейност и др. (1966–1987).
Доклади, информации, анализи и др. за: дейността на отдел „ДОО“ –
Габрово (1961–1969, 1981–1984); изпълнение решенията на пленумите
(1968–1975); заболеваемостта в окръга (1960–1985); изпълнение на осигурителния план – бюджет на ДОО (1960–1963, 1966–1977); развитието на промишлеността и строителството (1969–1983); изпълнение на стопанския план
на окръга с преминаване на 5-дневна работна седмица (1968–1969); социално-битовото обслужване на населението (1960–1986); намаляване на ръчния, физически тежък и непривлекателен труд (1982–1985); развитието на
изобретателската и рационализаторската дейност и техническото творчество
(1979–1985); социален експеримент (1983–1985) и др.
Годишни отчети: финансово-счетоводни (1959–1988) и баланси (1961–
1966, 1984); статистически за: ФРЗ, състава, движението и възнаграждението
на персонала, дейността на профсъюзните организации, социалистическото
съревнование, дейността по охраната на труда, по отрасли и др. (1959–1988).
Бюджети (1959–1987).
Щатни разписания (1959–1987).
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Икономико-географска характеристика на Габровски окръг (1973).
Списъци, лични формуляри, почетни книги за носители на високи трудови отличия (1974–1986).
Исторически справки по отделни теми от историята на профсъюзното
движение, за профсъюзни деятели (1957–1981).
Снимки: на активисти, орденоносци, на делегати на конгреси, отчетноизборни конференции, семинари, съвещания и др., на ръководители на стачки и партийни дейци през 30-те – 50-те години на ХХ в.; от награждавания,
честване на събития, от културни прояви в предприятията, обмяна на опит,
среща с ветерани – профсъюзни дейци, от среща с членове на Съюза на индустриалците в Габрово; от трудова акция на партийната организация в с.
Крушево през 1931 г. (копие) и др. ([1936] – 1978).
ГРАДСКИ СЪВЕТИ НА БЪЛГАРСКИТЕ
ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ
5 фонда, 12 оп., 414 а.е., 3,70 л.м., 1957–1990 г.
ГРАДСКИ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИТЕ
ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ – ГАБРОВО
Ф. 654, 2 оп., 83 а.е., 0,70 л.м., 1957–1990 г.
ГРАДСКИ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИТЕ
ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ – ДРЯНОВО
Ф. 684, 3 оп., 141 а.е., 1,20 л.м., 1957–1990 г.
ГРАДСКИ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИТЕ
ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ – ПЛАЧКОВЦИ
Ф. 655, 2 оп., 11 а.е., 0,20 л.м., 1959–1976 г.
ГРАДСКИ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИТЕ
ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ – СЕВЛИЕВО
Ф. 683, 3 оп., 122 а.е., 1,00 л.м., 1957–1990 г.
ГРАДСКИ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИТЕ
ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ – ТРЯВНА
Ф. 653, 2 оп., 57 а.е., 0,60 л.м., 1957–1976 г.
Създават се през 1957 г. като околийски съвети на професионалните съюзи.
Организират, ръководят и координират дейността на професионалните орга-
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низации на своя територия. През 1959 г. се трансформират в местни съвети на
професионалните съюзи. През 1964 г. се закриват, като функциите им се поемат
от ОС на БПС – Габрово. От 1969 г. се възстановяват с наименованието градски
съвети на БПС до 1976 г., когато отново се закриват. През февруари 1979 г. в
Габрово, Севлиево и Дряново се учредяват общински съвети на БПС. Ръководят,
контролират и координират дейността на градските отраслови профсъюзни
организации. Функционират до 30 юни 1990 г., когато с решение на пленума на
КНСБ са преименувани на Общински синдикални съвети.

Протоколи с разглежданите материали от: учредителни конференции
(1957–1979); отчетно-изборни конференции (1959–1987); пленуми (1957–
1976); делегатски събрания – Ф. 654 (1987–1989), Ф. 683 (1988–1990); заседания на бюрата (1957–1976, 1988–1990); заседания на съветите (1979–1989).
Планове за дейността по социално-икономическата дейност, социалистическото съревнование, техническото творчество и др. (1961–1989).
Отчети, доклади, анализи за: дейността по жилищното строителство,
охраната на труда, социално-битовото и културното обслужване на работещите и постигане на висока производителност – Ф. 653 (1972–1974), Ф. 684
(1958–1962), внедряване на новия икономически механизъм, охраната на
труда – Ф. 654 (1980–1983), заболяемостта и трудовите злополуки – Ф. 653
(1959–1962), Ф. 654 (1979–1981); социалистическото съревнование – Ф. 653
(1971–1976); годишни финансово-счетоводни отчети – Ф. 654 (1981–1990);
статистически за длъжностите, труда и трудовите злополуки, повишаване на
квалификацията, културно-масовата дейност и др. (1958–1990).
Ликвидационен баланс – Ф. 654 (1990).
Бюджети (1957–1990).
Щатни разписания – Ф. 654 (1987–1990), Ф. 684 (1980–1990).
История на профсъюзното движение в Севлиево – Ф. 683 (1971–1972).
Спомени на участници в профсъюзното движение – Ф. 683 (1964–1971).
ОКОЛИЙСКИ ПРОФДРУЖЕСТВА НА
РАБОТНИЦИТЕ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ И КОМУНАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
3 фонда, 3 оп., 126 а.е., 1,22 л.м., 1947–1959 г.
ОКОЛИЙСКО ПРОФДРУЖЕСТВО НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ
АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И КОМУНАЛНИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ – ГАБРОВО
Ф. 642, 1 оп., 27 а.е., 0,30 л.м., 1951–1959 г.
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ОКОЛИЙСКО ПРОФДРУЖЕСТВО НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ
АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И КОМУНАЛНИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ – ДРЯНОВО
Ф. 640, 1 оп., 12 а.е., 0,15 л.м., 1950–1959 г.
ОКОЛИЙСКО ПРОФДРУЖЕСТВО НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ
АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И КОМУНАЛНИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ – СЕВЛИЕВО
Ф. 641, 1 оп., 87 а.е., 0,77 л.м., 1947–1959 г.
Създават се като районни комитети на Профсъюза на работниците от
административните учреждения през 1950 г. със закриването на синдикалните
съвети. През 1957 г. се преобразуват в околийски профдружества, като към тях
се присъединяват и работниците от кредитните институции, които дотогава
са към РК на профсъюза на работниците от търговията и кредита. През 1958 г.
към тях се включват и работниците от местната промишленост и комуналната
дейност и тогава се преименуват на Околийски профдружества на работниците
от административните учреждения и комуналните предприятия. Закриват се
през 1959 г., като дейността им се поема от новосъздаденото Окръжно проф
дружество на работниците от административните учреждения и комуналните
предприятия – Габрово.

Протоколи с разглежданите материали от: отчетно-изборни конференции (1951–1958); околийски конференции – Ф. 641 (1951–1954); пленуми
(1953–1958); заседания на Бюрото (1950–1959); заседания на ръководството – Ф. 641 (1948–1959); годишни отчетни събрания – Ф. 640 (1951–1957);
събрания на профорганизациите – Ф. 640 (1957), Ф. 641 (1951–1958); заседания на профкомитетите – Ф. 640 (1957), Ф. 642 (1951–1959).
Планове за работата на Профдружеството – Ф. 641 (1958–1959).
Планове, списъци, сведения и др. на административните служители от
селата – Ф. 641 (1947–1952).
Бюджети – Ф. 641 (1953–1958), Ф. 642 (1954–1958).
Статистически отчети за организационната, производствената, финансовата, културно-масовата и др. дейности (1953–1959).
ОКРЪЖНИ КОМИТЕТИ, ПРОФДРУЖЕСТВА
И ПРОФСЪВЕТИ НА ОТРАСЛОВИТЕ
ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ
18 фонда, 32 оп., 1365 а.е., 12,37 л.м., 1948–1987 г.
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По решение на V пленум на ЦС на ОРПС, състоял се през 1950 г., съществуващите отраслови профдружества се преобразуват в окръжни комитети на
отрасловите професионални съюзи. През 1957 г., по решение на ІІ пленум на ЦС
на БПС, окръжните комитети се разформироват и отново се изграждат проф
дружества. През 1964 г., по решение на VІ пленум на ЦС на БПС, профдружествата се ликвидират и отново се учредяват окръжните комитети на отрасловите профсъюзи. През 1969 г. с решение на Х пленум на ЦС на БПС се закриват
и дейността им се поема от комисии при ОС на БПС – Габрово. През 1972 г. с
решение на ІІ пленум на ЦС на БПС някои комитети се възстановяват под същото име, създават се и нови. С решение на VІ пленум на ЦС на БПС от 1984 г., от
януари 1985 г. се преименуват на окръжни профсъвети. Закриват се с решение на
ХІІІ пленум на ЦС на БПС през 1976 г. и с решение на ІІІ пленум на ЦС на БПС през
1987 г. Подчинени са на ЦС на БПС и ЦК на съответните отраслови профсъюзи.
Ръководят и координират дейността на профорганизациите в предприятията
и учрежденията от различните отрасли на територията на Габровски окръг,
организират социалистическото съревнование, провеждат идейно-политическа
дейност сред членовете на профсъюзите и съдействат за подобряване на социално-битовото им положение.

ОКРЪЖЕН КОМИТЕТ НА ПРОФСЪЮЗА НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ
АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И КОМУНАЛНИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ – ГАБРОВО
Ф. 643, 1 оп., 96 а.е., 1,19 л.м., 1958–1969 г.
Създава се през 1959 г.

ОКРЪЖЕН КОМИТЕТ НА ПРОФСЪЮЗА НА РАБОТНИЦИТЕ
ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕНИ
ОРГАНИЗАЦИИ – ГАБРОВО
Ф. 1150, 2 оп., 84 а.е., 0,60 л.м., 1966–1987 г.
Създава се през 1972 г.

ОКРЪЖЕН КОМИТЕТ НА ПРОФСЪЮЗА НА РАБОТНИЦИТЕ
ОТ МАШИНОСТРОЕНЕТО, ХИМИЯТА И ЕНЕРГЕТИКАТА –
ГАБРОВО
Ф. 652, 1 оп., 78 а.е., 1,00 л.м., 1949–1968 г.
Създава се през 1954 г.

ОКРЪЖЕН КОМИТЕТ НА ПРОФСЪЮЗА НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ
МАШИНОСТРОЕНЕТО – ГАБРОВО
Ф. 1151, 1 оп., 37 а.е., 0,25 л.м., 1969–1977 г.
Създава се през 1972 г.
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ОКРЪЖЕН КОМИТЕТ НА ПРОФСЪЮЗА НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ
ЛЕКАТА И ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ – ГАБРОВО
Ф. 251, 3 оп., 116 а.е., 1,04 л.м., 1949–1969 г.
Създава се през 1954 г.

ОКРЪЖЕН КОМИТЕТ НА ПРОФСЪЮЗА НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ
ЛЕКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ – ГАБРОВО
Ф. 1153, 1 оп., 57 а.е., 0,40 л.м., 1948–1976 г.
Създава се през 1972 г.

ОКРЪЖЕН КОМИТЕТ НА ПРОФСЪЮЗА НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ
МЕСТНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И КОМУНАЛНО-БИТОВИТЕ
УСЛУГИ – ГАБРОВО
Ф. 1152, 1 оп., 36 а.е., 0,25 л.м., 1958–1976 г.
Създава се през 1972 г.

ОКРЪЖЕН КОМИТЕТ НА ПРОФСЪЮЗА НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ
СТРОИТЕЛСТВОТО И СТРОИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ –
ГАБРОВО
Ф. 649, 2 оп., 62 а.е., 0,50 л.м., 1951–1976 г.
Създава се през 1959 г.

ОКРЪЖЕН КОМИТЕТ НА ПРОФСЪЮЗА НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ
СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО – ГАБРОВО
Ф. 685, 2 оп., 97 а.е., 0,90 л.м., 1951–1976 г.
Създава се през 1964 г.

ОКРЪЖЕН ПРОФСЪВЕТ НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ СЕЛСКОТО
СТОПАНСТВО И ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ –
ГАБРОВО
Ф. 1333, 1 оп., 36 а.е., 0,20 л.м., 1979–1987 г.
Създава се през 1979 г.

ОКРЪЖЕН КОМИТЕТ НА ПРОФСЪЮЗА НА РАБОТНИЦИТЕ ПО
ГОРИТЕ И ГОРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ – ГАБРОВО
Ф. 647, 2 оп., 42 а.е., 0,40 л.м., 1964–1976 г.
Създава се през 1964 г.
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ОКРЪЖЕН КОМИТЕТ НА ПРОФСЪЮЗА НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ
ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА – ГАБРОВО
Ф. 650, 1 оп., 69 а.е., 0,63 л.м., 1959–1968 г.
Създава се през 1959 г.

ОКРЪЖЕН КОМИТЕТ НА ПРОФСЪЮЗА НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ
ТРАНСПОРТА – ГАБРОВО
Ф. 1148, 1 оп., 42 а.е., 0,30 л.м., 1948–1976 г.
Създава се през 1972 г.

ОКРЪЖЕН КОМИТЕТ НА ПРОФСЪЮЗА НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ
СЪОБЩЕНИЯТА – ГАБРОВО
Ф. 1149, 1 оп., 13 а.е., 0,10 л.м., 1972–1976 г.
Създава се през 1972 г.

ОКРЪЖЕН КОМИТЕТ НА ПРОФСЪЮЗА НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ
ТЪРГОВИЯТА – ГАБРОВО
Ф. 646, 3 оп., 129 а.е., 1,15 л.м., 1959–1987 г.
Създава се през 1959 г.

ОКРЪЖЕН КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ
УЧИТЕЛИ – ГАБРОВО
Ф. 635, 3 оп., 177 а.е., 1,93 л.м., 1959–1987 г.

Създава се през 1959 г.

ОКРЪЖЕН КОМИТЕТ НА ПРОФСЪЮЗА НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ
ПОЛИГРАФИЯТА И КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУТИ – ГАБРОВО
Ф. 636, 3 оп., 53 а.е., 0,39 л.м., 1964–1987 г.
Създава се през 1962 г.

ОКРЪЖЕН КОМИТЕТ НА ПРОФСЪЮЗА НА ЗДРАВНИТЕ
РАБОТНИЦИ – ГАБРОВО
Ф. 639, 3 оп., 140 а.е., 1,13 л.м., 1959–1987 г.

Създава се през 1959 г.

Протоколи с разглежданите материали от: учредителни конференции –
Ф. 649, Ф. 1148, Ф. 1149, Ф. 1150, Ф. 1152, Ф. 1153 (1972), Ф. 1333 (1979);
отчетно-изборни конференции (1955–1987); пленуми (1954–1976); заседания на бюрата (1954–1987); заседания на профкомитети и събрания на
профорганизации – Ф. 635 (1959–1966), Ф. 639 (1959–1965), Ф. 643, Ф. 646
(1959–1968), Ф. 647 (1964–1967), Ф. 650 (1959–1967), Ф. 652 (1956–1967),
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Ф. 685 (1964–1969); на комисиите – Ф. 643 (1959–1968), Ф. 649 (1959–1961),
Ф. 1148 (1973–1976), Ф. 1151 (1972–1976), Ф. 1152 (1972–1976); проверки на
Инспекцията по охрана на труда – Ф. 650 (1964–1967).
Планове за работата на комитетите, бюрата, комисиите, за обучението
на профсъюзния актив и др. (1954–1987).
Информации, сведения, анализи, оценки и др. по съревнованието, подобряване на обслужването, изпълнение на задълженията по колективните
трудови договори, развитие на почивното дело, положението на работещите
жени, заболеваемостта и трудовите злополуки в окръга, обучението на профсъюзния актив и др. (1954–1987).
Статистически отчети за организационната, производствената, финансовата, културно-масовата и др. дейности (1958–1987).
Бюджети и отчети по изпълнението им (1954–1987).
Лични формуляри на орденоносци – Ф. 251 (1949–1956), Ф. 636 (1968–
1976), Ф. 649 (1951–1972), Ф. 685 (1963–1973), Ф. 1148 (1948–1976), Ф. 1151,
Ф. 1152 (1969–1971), Ф. 1153 (1948–1973).
Списъци на удостоени с ордени, медали и значки работници и служители – Ф. 646 (1976–1985), Ф. 1150 (1972–1976).
Книга на орденоносците – Ф. 685 (1963–1973).
ІІІ.2.3. ЖЕНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОКРЪЖЕН СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ
ЖЕНИ – ГАБРОВО
Ф. 1126, 2 оп., 142 а.е., 1,00 л.м., 1968–1987 г.
Създава се през 1968 г. в структурата на ОФ и под ръководството на Комитета на българските жени в рамките на ОФ. Същата година във всички селища
на окръга са изградени съвети на жените. Съдействат за повишаване професионалната квалификация на жените, разрешаване проблемите на жените при
отглеждане на децата, в домакинството и др. През 1980 г. организацията се
преименува на ОС на Движението на българските жени – Габрово. Закрива се
през 1987 г.

Окръжни, инструкции, бюлетини и кореспонденция с Комитета на българските жени, Националния съюз на ОФ и др. (1969–1986).
Правилник за устройството, основните насоки и задачи на Движението
на българските жени (1968).
Протоколи с разглежданите материали от: отчетно-изборни конференции (1968–1987); пленуми (1969–1987); заседания на Бюрото (1969–1987).
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Планове, програми и др. за подобряване демографското състояние на
Габровски окръг (1982–1984).
Информации, сведения и др. за: построяване на детски заведения и подобряване на материалната им база (1971–1974); дейността на общинските
съвети на жените в селищата на окръга и др. (1968–1975).
Албуми със снимки от дейността на организациите (1972–1981).
ГРУПОВ ФОНД „РЪКОВОДСТВА НА ЖЕНСКИТЕ НАРОДНИ
ДРУЖЕСТВА“ – ГАБРОВО
Ф. 97, 2 оп., 38 а.е., 0,33 л.м., 1935–1964 г.
Градското ръководство на Женско народно дружество „Майчина грижа“ –
Габрово се изгражда през 1945 г. на основата на съществуващото от 1869 г.
едноименно женско благотворително дружество. Съдейства за издигане ролята
на жените в обществения, стопанския и културния живот, участвайки във всички мероприятия на ОФ. Организира и дейността на кино „Майчина грижа“. През
1951 г. прекратява дейността си, а киното е одържавено през 1952 г. Околийс
кото ръководство на женските народни дружества – Габрово се създава през
1945 г. Ръководи и контролира дейността на женските дружества от града и
околията. През 1950 г. се слива с Околийския комитет на ОФ – Габрово. Вж. и
Ф. 309К

Постановление на МС и заповед на МНП за стопанисване и ползване
базата на Фондация „Майчина грижа“ от Девическа професионална гимназия
„х. Радка П. Семова“ и Дружеството (1948–1949).
Устави на Женско народно дружество „Майчина грижа“ и на Български
народен женски съюз (1945).
Правилник за управление на Фондация „Майчина грижа“ (1947).
Протоколи с разглежданите материали от: учредително събрание на
Фондация „Майчина грижа“ (1946); околийски конференции (1945–1950);
общи събрания на градското ръководство и на дружествата от селата (1946–
1950); заседания на Настоятелството на градското ръководство (1945–1947)
и на околийското ръководство (1945–1950); заседания на Ефорията на Фондация „Майчина грижа“ (1946–1948); от съвместни заседания с кварталните
дружества и околийското настоятелство (1947–1950); за отстъпените безвъзмездно на Дружеството киносалон и др. помещения с инвентар (1949–1950).
Изложение до Законодателната комисия на ВНС и УС на БНЖС за връщане имотите на Дружеството (1948).
Проектосметна документация на сградата на Дружество „Майчина грижа“ (1935–1937).
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Планове: за дейността на дружествата в селата от околията (1947–1950);
финансово-стопански на кино „Майчина грижа“ (1950–1964).
Отчети, доклади, списъци и др. на кварталните дружества (1948–1950).
Годишен баланс на Дружеството и киното (1951).
Влогови (1949–1952) и спестовни (1944–1950) книжки на Дружеството
и киното.
ІІІ.2.4. БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
ОКРЪЖЕН КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ –
ГАБРОВО
Ф. 1240, 3 оп., 488 а.е., 3,67 л.м., 1959–1987 г.
Създава се през 1959 г. като ОС на БЧК – Габрово. Ръководи дейността на
околийските, градските, общинските и дружествените комитети на БЧК в окръга. Провежда здравната просвета и оказва помощ в медицинската подготовка
на населението, обучението и изграждането на санитарни дружини, организира
кръводаряването, оказва помощ на лицата, които се ползват с право на убежище
в страната и др. През 1964 г. се преименува на ОК на БЧК – Габрово. Закрива се
през 1987 г. с решение на ЦК на БЧК. На територията на Габровската община
остава да действа ОбК на БЧК – Габрово, който методически ръководи работата на общинските комитети в Севлиево, Дряново и Трявна. През 1989 г. се преименува на Регионален комитет на БЧК – Габрово с обхват на дейност в бившия
Габровски окръг. През 2001 г. се създава Областен комитет на БЧК – Габрово,
който през 2003 г. се преименува на Областен съвет на БЧК – Габрово и е ведомствено подчинен на Националния съвет на БЧК – София.

Указ № 1861 от 24 окт. 1978 г. на ДС на НРБ за награждаване на ОК на
БЧК – Габрово с орден „Кирил и Методий“ – II степен.
Окръжни, указания и др. от ЦК на БЧК за: структурата на червенокръстката мрежа, обучението на населението по гражданска отбрана, подобряване
на здравната просвета, безвъзмездното кръводаряване, провеждане на репуб
ликански фестивали и юбилейни чествания и др. (1959–1987).
Устави на БЧК и правилник за дейността на санитарните постове (1959–
1970).
Заповеди на председателя с разпоредителен характер (1962–1987).
Протоколи с разглежданите материали от: отчетно-изборни конференции на ОК (1963–1987), на ГС (1959–1963) и ГК на БЧК – Габрово (1964–
1987); пленуми на ОК (1959–1986) и на ГК на БЧК – Габрово (1961–1971,
1978–1987); заседания на Бюрото на ОК (1959–1987), на ГС (1959–1963)
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и ГК на БЧК – Габрово (1964–1987); съвещания с оперативни работници,
ръководители – лекари, учители – отговорници и др. (1959–1962); съвместни заседания на Бюрото с ръководствата на ОК на ОФ, ОЩ на Гражданската отбрана и др. (1973–1979); работата на планинските спасителни служби
(1972–1987); дейността на комисиите (1960–1987) и на планинските спасителни служби в окръга (1972–1987).
Планове за: дейността на комисиите към ОК (1964–1971) и на комитетите и дружествата в окръга (1959–1987); чествания на годишнини (1965,
1975–1987).
Отчети: за дейността на ОК на БЧК (1972–1987); на комитетите и дружес
твата в окръга (1959–1987); годишни финансово-счетоводни (1959–1985); годишни статистически за: разпределение и образованието на персонала; ФРЗ;
повишаване на квалификацията; различни видове дейности (1978–1987).
Бюджети на: ОК на БЧК (1959–1987); на профсъюзната организация
(1978–1987).
Щатни разписания (1960–1962, 1964–1971, 1973–1987).
Предложения, характеристики и листове за награждаване на кръводарители (1965–1971).
ОКОЛИЙСКИ СЪВЕТИ НА
БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ
3 фонда, 3 оп., 249 а.е., 2,40 л.м., 1944–1959 г.
ОКОЛИЙСКИ СЪВЕТ НА БЧК – ГАБРОВО
Ф. 82, 1 оп., 168 а.е., 1,27 л.м., 1944–1959 г.
ОКОЛИЙСКИ СЪВЕТ НА БЧК – ДРЯНОВО
Ф. 80, 1 оп., 36 а.е., 0,68 л.м., 1944–1959 г.
ОКОЛИЙСКИ СЪВЕТ НА БЧК – СЕВЛИЕВО
Ф. 79, 1 оп., 45 а.е., 0,45 л.м., 1948–1959 г.
Околийските съвети на БЧК продължават дейността на дружествата на
Червения кръст, създадени преди 9 септ. 1944 г. Подпомагат общественото здравеопазване и организират дейността по повишаване здравната култура на населението, развиват социалната дейност. До 1951 г. поддържат ученическа трапезария за бедни ученици и извършват търговска дейност, която прекратяват
през 1952 г. Изграждат се и дружества на БЧК по предприятия, учреждения,
квартали и села. Закриват се през 1959 г. след въвеждането на новото админис
тративно деление на страната.
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Окръжни, инструкции, указания, кореспонденция и др. от Върховното управление на БЧК – Ф. 80 (1952–1958), Ф. 82 (1944–1948), ЦС на БЧК
(1948–1957), от ОС на БЧК – Велико Търново – Ф. 79 (1953).
Заповеди на председателя с разпоредителен характер – Ф. 79 (1950–
1959), Ф. 82 (1956–1959).
Протоколи с разглежданите материали от: конференции – Ф. 82 (1951–
1954); пленуми – Ф. 82 (1951–1958); заседания на бюрата (1951–1958); съб
рания на дружествата (1953–1959); заседания на ГС на БЧК – Габрово – Ф. 82
(1956–1959); проведената акция по спасяване на румънските деца – Ф. 82
(1947).
Годишни планове за дейността на Съвета и дружествата в околията –
Ф. 80 (1950–1953), Ф. 82 (1951–1955).
Информации, доклади и др. на Съвета и дружествата по медицинската
подготовка на населението, дейността на санитарните постове, състоянието на санитарните дружини, по кръводаряването и др. – Ф. 80 (1950–1954),
Ф. 82 (1952–1958).
Бюджети и щатни разписания (1953–1958).
Дневник главна книга – Ф. 79 (1951–1959), Ф. 80 (1944–1959).
ІІІ.2.5. БЛАГОТВОРИТЕЛНИ И ВЪЗДЪРЖАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА
ЖЕНСКО БЛАГОТВОРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „МАЙЧИНА
ГРИЖА“ – ГАБРОВО
Ф. 1613, 2 оп., 87 а.е., 0,45 л.м., 1969–2009 г.
Учредява се на 17 ноем. 1992 г. от Инициативен комитет. С Решение № 2561
от 30 дек. 1992 г. на ГОС Дружеството е вписано в регистъра за юридически
лица с нестопанска цел. Занимава се с благотворителност и милосърдие, издирва
и подпомага бедстващи, страдащи и нуждаещи се от подкрепа лица от Габрово,
превръща се в притегателен център за културно и духовно общуване.

Удостоверение от МП за вписване на Дружеството в централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел (2003). Решения на ГОС за регистрация и промени в обстоятелствата (1992–2005).
Устави на Дружеството (1992–2002).
Правилник за управление и ползване на Дарителски фонд „Д-р Тота
Венкова“ към Акушеро-гинекологично отделение на МБАЛ „Тота Венкова“ – Габрово (2005).
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Протоколи от: учредително събрание (1992); годишни отчетно-изборни
събрания (1992–2005); общи събрания (1992–2001); заседания на Настоятелството (1992–2002); дейността по набиране на средства за благотворителни
цели, отпускане на помощи (1995–2007). Решение на общото събрание за
участие в учредяването и инициативите на Обществен дарителски фонд –
Габрово (2002–2004).
Планове: за дейността на Дружеството (1993–2007); със сценарии, афиши, покани и др. за благотворителни балове, концерти, изложби и юбилейни чествания (1994–2009); за препогребване мощите на д-р Тота Венкова в
Габрово (1996–1997).
Отчетни доклади за: дейността на Дружеството (1993–2007); участия в
международни конференции и семинари (1995–2001).
Кореспонденция: с Български женски съюз, Община Габрово и др. за
базата и дейността на Дружеството (1994–2007), с наследниците на д-р Тота
Венкова за препогребване мощите ѝ, за учредяване дарителски фонд на нейно име, за изготвяне на родословие и др. (1996–2006), за наименуване болницата на името на д-р Тота Венкова (1969–1985).
Предложение от Дружеството и решение на ОбС – Габрово за провъзгласяване на д-р Тота Венкова посмъртно за почетен гражданин на Габрово
(2005).
Летопис на Дружеството за периода 1992–1998 г. (1998).
Списък на публикации в периодичния печат за периода 1869–1995 г.
(1998) и в габровските вестници (1992–2002).
Снимки от живота и дейността на Дружеството (1994–2005).
Печатни издания на Дружеството за юбилейни чествания (1994, 1996,
2004–2005).
ОКРЪЖЕН КОМИТЕТ ЗА ТРЕЗВЕНОСТ – ГАБРОВО
Ф. 1355, 1 оп., 69 а.е., 0,56 л.м., 1966–1987 г.
Създава се през 1966 г. Организира, ръководи и контролира дейността за борба против алкохолизма и тютюнопушенето, координира съвместната дейност с
другите обществени организации. Преустановява дейността си през 1987 г.

Протоколи с разглежданите материали от: отчетно-изборни конференции (1976–1987); пленуми (1971–1983); заседания на Бюрото (1972–1987);
научно-практическа конференция (1979).
Планове за работата на ОК (1969–1987) и общинските комитети (1969–
1984).
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Отчети, информации, доклади и др. за: политическата, организационната
и разяснителната дейност, съвместната работа с обществените организации
по трезвеността и с органите на МВР и др. (1966–1987).
Кореспонденция с ЦК на БКП, ДС на НРБ, Националния съвет за трезвеност и общинските комитети за трезвеност по дейността (1973–1986).
ІІІ.3. РЕЛИГИОЗНИ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ
ДЕВИЧЕСКИ МАНАСТИР „СВ. БЛАГОВЕЩЕНИЕ“ – ГАБРОВО
Ф. 267, 1 оп., 18 а.е., 0,08 л.м., 1939–1958 г.
Вж. и Ф. 186К
Основан от Йосиф Соколски. През 1840 г. са построени килиите, а църквата – през 1846 г. През 1936 г. в манастира се открива детски дневен дом за деца
на габровски работници, а през 1937 г. – девически пансион, който е закрит през
1943 г. През 1950 г. е построена работилница за тамян. Манастирът няма енория
и в него не се извършват кръщенета, венчавки, погребения. С решение на ОНС –
Габрово от 2 авг. 1959 г. манастирът е разрушен.

Протоколи от заседанията на манастирския събор (1952–1957).
Сведения, отчети и др. за приходи, разходи, налични средства, доходи от
наеми и др. (1950–1953).
Статистически отчети за: продажба на свещи (1947–1953); посевните
площи, трайните насаждения и обработваемите земи (1953–1955).
Бюджети (1948–1957).
Кореспонденция със Св. Синод, Великотърновската митрополия, Архиерейско наместничество – Габрово и ГНС – Габрово за опазване на църковните ценности и архивните документи, отчуждаване на манастирски имот,
организиране на монашески събор в Соколския манастир, за финансовата,
стопанската, строително-ремонтни и др. дейности (1939–1958).
ДРЯНОВСКИ МАНАСТИР „СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ“
Ф. 268, 1 оп., 16 а.е., 0,22 л.м., 1948–1956 г.
Вж. и Ф. 177К
Дряновският манастир „Св. Архангел Михаил“ е действащ мъжки манас
тир. Основан е по време на Втората българска държава и е средище на духовна
просвета и освободителната борба. По време на турското робство два пъти е
разрушаван и ограбван. На днешното място е възстановен през 1945 г. В двора му
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е издигнат мавзолей, където са положени костите на загиналите в Дряновската
епопея, 1876 г. Близо до манастира е туристическата хижа „Бачо Киро“. Светата обител е сред стоте национални туристически обекта на БТС.

Окръжни, указания и др. от Св. Синод, Търновската митрополия,
ОкНС – Дряново и др. за църковната, финансовата, стопанската и противопожарната дейност, по кадрови въпроси, инвентаризация на манастирското
имущество, за съревнованието между манастирските земеделски стопанства
и др. (1949–1955).
Протоколи от заседания на Братството (1951–1955); на комисия за приемане на манастирската мелница (1951); на комисия за определяне на категорията на пожароопасност на манастира (1949).
Резолюция от Стопанска конференция на манастирите от Великотърновска епархия за създаване на по-добри условия за духовно-религиозен живот
и стопанска дейност (1955).
Статистически сведения за: венчавките, движението на добитъка при
манастирското земеделско стопанство, машини, транспортни средства и стопански инвентар, посевните площи и произведената продукция и др. (1949–
1956).
Бюджети и отчети за изпълнението им (1949–1955).
Кореспонденция с Търновската митрополия, ОкНС – Дряново, Околийс
ки промкомбинат – Дряново, Воден синдикат „Романица“ – с. Гостилица,
БИБ, манастири и др. по кадрови въпроси, строителни и ремонтни дейности,
стопанската и финансовата дейност, социално-битови въпроси, по организация на музейна сбирка и на детско летовище и др. (1948–1955).
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ІV. ПРОМИШЛЕНОСТ
ІV.1. ЕНЕРГЕТИКА
ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛЕН РАЙОН – ГАБРОВО
Ф. 334, 7 оп., 480 а.е., 3,71 л.м., 1927–2012 г.
Вж. и Ф. 105К
Правоприемник е на електроцентралите, собственост на Воден синдикат „Грамадата“ – Габрово. След национализацията през 1948 г. се нарича
Електрификационен район – Габрово. През 1955 г. става участък „Енергопласмент“ – Габрово на Дирекция „Енергопласмент“ – Горна Оряховица. През 1958 г.
се преобразува в район „Eнергоснабдяване“ – Габрово на ДП „Енергоснабдяване“ – Горна Оряховица. От 1966 г. е Електроснабдителен район – Габрово, а
от 1971 г. – Електрификационен район – Габрово към ДСП „Електропроизводство и електроснабдяване“ – Горна Оряховица. През 1979 г. става Поделение
„Електроснабдяване“ – Габрово на СК „Електроснабдяване“ – Горна Оряховица.
От 1992 г. става клон, а от 1996 г. – Район „Електроснабдяване“ – Габрово
към „Електроснабдяване“ – Горна Оряховица. От 2000 г. става клон към „Електроразпределение – Горна Оряховица“ ЕАД – Горна Оряховица. Основната му
дейност е производство, пласмент и разпределение на електроенергия, ремонт
и поддържане на преносните и разпределителните електросъоръжения. През
2005 г. се приватизира „Електроразпределение – Горна Оряховица“ АД и „Електроразпределение – Варна“ АД и става „Е.ОН България“ ЕАД – Варна.

Окръжни на Главна дирекция „Енергообединение“, Управление „Енергопласмент“ – Горна Оряховица, ОНС – Габрово и др. за дейността по: снабдяването, пласмента, експлоатацията и поддържането на електросъоръженията, строителството, безопасността на труда, финансирането на основните
ремонти и др. (1948–1993).
Правилници за вътрешния трудов ред (1954–1969, 2002).
Структури на управление (1995–2005).
Заповеди на началника с разпоредителен характер (1959–1985).
Протоколи от: производствени съвещания (1953–1971); заседания на СС
(1979–1991); за въвеждане в експлоатация на завършени електрификационни
обекти (1970–1979); заседания на профкомитета (1948–1985); от общи съб
рания на пълномощниците (2001–2005).
Планове: производствени и финансови (1950–1974); по труда и ФРЗ
(1958–1977); за пласмента, реализацията и себестойността на електроенергията (1951–2005); основните и текущи ремонти (1959–1969); за противоаварийните мероприятия (1953–1965); за електрифициране на населени места
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(1963–1979). Режимни програми за снабдяването на населението с електроенергия (1950–1969). Организационно-технически мероприятия (1958–1970).
Проектосметна документация за строителството на електроразпределителни мрежи, далекопроводи, трансформаторни подстанции и др. в Габрово
и околията, Дряново и Трявна (1948–1958).
Доклади, информации, сведения, обзори и др. за: цялостната дейност
на района (1965–1993); изпълнението на производствените планове (1970–
1977); поддържането и ремонта на електросъоръженията, състоянието на
далекопроводите, възникналите аварии и прекъсвания и др. (1948–1994);
загубата от електроенергия (1967–1968); извършената работа по текущите
ремонти (1964–1969); обяснителни записки за производствено-икономичес
ките и финансовите резултати и изпълнение на производствената програма
(1992–1994).
Анализ-отчет за работата по пласментната дейност (2002). Анализи на
технологичните разходи по тримесечия (2003–2004).
Отчети, справки по дейности, разчети за приходите и разходите по основни икономически показатели (2003–2004) и анализи за състоянието на
техническата безопасност и извършения контрол, на допуснатите производствени злополуки и възникнали пожари (1998–2005).
Статистически отчети и сведения за: произведената, закупената и пласираната електроенергия (1949–1959); персонала и ФРЗ (1950–2006); себес
тойността на продукцията, остатъците, постъпленията и разходите на материали, ресурсите и реализацията на електроенергия (1952–1986); изпълнението на плана по труда (1958–1986).
Годишни: финансово-счетоводни отчети (1949–2006); енергийни баланси (1979–2005).
Анекси и допълнителни споразумения към колективните трудови договори (1992–1998).
Кореспонденция с Главна дирекция „Енергообединение“, Управление
„Енергообединение“ на ел. област – Горна Оряховица, НЕК – ЕАД и др.
за: експлоатацията и поддържането на електросъоръженията; снабдяването,
пласмента на електроенергия; монтирането, демонтирането и поддържането
на трансформаторните постове; техническата безопасност; планово-отчетната и финансово-счетоводната дейност и др. (1948–2003).
Албум със снимки и снимки от строежа, основните и текущи ремонти
на трансформаторни постове, далекопроводи, подстанции и др. в Габрово и
региона; из живота на трудовия колектив (1927–1968); за развитието на електрификацията в Габрово и района и моменти от дейността на Електроснабдяване – район Габрово (1967).
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Описи на снимките в албумите, придружени с бележки по създаването на ВЕЦ „Иван Хаджиберов“, ВЕЦ „Янтра“, ДЕЦ „Грамадата“ и Възлова
станция „Грамадата“ и ВЕЦ „Малуша“ (1967–2012).
Покана за юбилейно честване на „50 години обществено електроснабдяване на Габрово“, „90 години от светването на първата електрическа лампа
в България с ток, произведен от водна сила“ и „40 години ВЕЦ „Малуша“,
програма за конференцията, юбилейна значка и лента (1981).
ЕЛЕКТРИФИКАЦИОНЕН РАЙОН – СЕВЛИЕВО
Ф. 689, 2 оп., 151 а.е., 1,50 л.м., 1949–1979 г.
Вж. и фондове 104К, 334
Правоприемник е на Воден синдикат „Росица“ – Севлиево. След национализацията през 1948 г. се нарича Електрификационен район – Севлиево. През 1955 г.
става Пласментен участък – Севлиево на Дирекция „Енергопласмент“ – Горна
Оряховица. През 1958 г. се преобразува в район „Енергоснабдяване“ – Севлиево
на ДП „Енергоснабдяване“ – Горна Оряховица. От 1966 г. е Електроснабдителен
район – Севлиево, а от 1971 г. – Електрификационен район – Севлиево към ДСП
„Електропроизводство и електроснабдяване“ – Горна Оряховица. През 1979 г.
става звено на Поделение „Електроснабдяване“ – Габрово в съответствие със
Заповед № 447 от 9 май 1979 г. на СК „Електроснабдяване“ – Горна Оряховица.
Основната му дейност е производство, пренос, трансформация и пласмент на
електроенергия, основен и текущ ремонт на електросъоръженията в Севлиево
и региона.

Окръжни, инструкции, заповеди на Главна дирекция „Енергообединение“, Дирекция „Енергопласмент“ – Горна Оряховица, ОНС – Габрово и др.
за дейността по: пласмента, експлоатацията и поддържането на електросъоръженията, безопасността на труда, основните ремонти, отчитане на съревнованието и др. (1958–1978).
Заповеди на началника на района с разпоредителен характер (1966–
1979), по личния състав (1951–1965).
Протоколи от: съвместни заседания на партийното, профсъюзното и административното ръководство на района (1970–1976); заседания на профкомитета (1951–1976); за отчитане на социалистическото съревнование (1952–
1978); за въвеждане в експлоатация завършени електрифицирани обекти
(1963–1974).
Планове: държавни и насрещни, производствени, финансови, по труда
и ФРЗ, себестойността, за пласмента на енергия до последен консуматор и
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загуби средно и ниско напрежение, за реализация и загуба на електроенергия
(1953–1979).
Доклади, информации, рапорти за: дейността по поддържане на електросъоръженията; изпълнението на плана по труда и ФРЗ, себестойността
(1949–1970).
Статистически отчети за: изпълнението на плана по труда и ФРЗ, движението на материалите, себестойността, електрифицираните населени места
(1966–1978).
Годишни: финансово-счетоводни отчети (1950–1978); енергийни баланси (1970–1978). Ревизионни актове за извършени ревизии (1954–1979).
Щатни разписания (1966–1978). Характеристики, трудови оценки (1951–
1965).
Колективни трудови договори, отчети и др. (1950–1977).
„ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО“ – ГРУПА ГАБРОВО
Ф. 345, 3 оп., 275 а.е., 3,00 л.м., 1952–1967 г.
Създава се през 1952 г. като „Електропроизводство“ – Габрово към ДП
„Електропроизводство“ – Горна Оряховица за производство, пренос и разпределение на електроенергия. През 1957 г. става „Електропроизводство“ – група
Габрово. Закрива се през 1967 г.

Окръжни, инструкции, заповеди на Комитета по енергетика и горивата,
ДСО „Енергообединение“, Районно енергийно управление „Северенерго“ –
Горна Оряховица и др. за дейността по: експлоатацията, поддържането на
електросъоръженията, основните ремонти, противоаварийните и профилактичните мероприятия, техническата безопасност, внедряването на нови почини, финансово-счетоводната дейност и др. (1952–1967).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1954–1967).
Протоколи от заседания на: ТИС (1953–1957), профкомитета (1956–
1966), изпитната комисия за квалификация на кадрите (1954–1965).
Планове: производствени, финансови, по труда, себестойността, материално-техническото снабдяване, организационно-технически (1952–1967).
План-програми за квалификация на кадрите (1952–1958).
Доклади, информации, обзори за: изпълнението на производствените
планове, плановете по труда, себестойността, рационализаторската дейност,
техническата безопасност; проведените курсове за квалификацията на кадрите и др. (1952–1965).
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Отчети: годишни финансово-счетоводни (1952–1967); статистически за
изпълнение на плановете по труда, себестойността, за промишлената продукция в електропроизводството (1954–1967).
Описи на основните средства на ВЕЦ „Сини вир“, „Росица“ І и ІІІ, „Батошево“, „Каломен“, „Иван Райков“, Дизелова електроцентрала „Виделина“,
„Грамадата“ и др. (1955).
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА „БЕДЕК“ – ТРЯВНА
Ф. 161, 1 оп., 96 а.е., 0,89 л.м., 1946–1951 г.
Вж. и Ф. 500К
Създава се преди 1944 г. като АД за електричество „Бедек“ – Трявна за производство и продажба на електроенергия. След национализацията през 1948 г. се
преобразува в Електрическа централа „Бедек“ – Трявна. През 1951 г. става клон
на ДП „Електропроизводство“ – Горна Оряховица.

Окръжни, заповеди и др. на Министерство на електрификацията и мелиорациите, Главна дирекция „Енергообединение“ и др. по организационни и
финансово-счетоводни въпроси (1946–1951).
Производствено-финансови планове, проектопланове по капитално строителство, планове и калкулации за себестойността на продукцията
(1946–1951).
Годишни отчети: финансово-счетоводни (1947–1951); статистически
за изпълнението на производствения план, себестойността на продукцията
(1946–1950).
Кореспонденция с Министерство на електрификацията и мелиорациите,
Главна дирекция „Енергообединение“, Районно енергийно обединение – Горна Оряховица и др. за: цялостната дейност на централата, производството,
планирането, отчетността, финансово-счетоводната дейност и др. (1946–
1951).
ТОПЛОЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА „ГАБРОВО“ – ГАБРОВО
Ф. 944, 6 оп., 440 а.е., 2,24 л.м., 1964–2005 г.
Създава се през 1965 г. с Решение № 421 от 17 окт. 1964 г. на МС като
Общозаводска парокотелна – Габрово за производство на промишлена пара и химически пречистена вода. През 1967 г. се преобразува в ТЕЦ „Габрово“ – Габрово. С Решение № 208 от 3 февр. 1992 г. на ГОС се преобразува в ЕООД „ТЕЦ –
Габрово“ – Габрово, а през 1995 г. – в ЕАД с предмет на дейност: производство и
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пласмент на топлинна енергия, инженерингова дейност в областта на топлофикацията, ремонтна, строително-монтажна и инвестиционна дейност на топлофикационни обекти. През 1997 г. се открива процедура за приватизация. През
2005 г. се приватизира, като едноличен собственик на капитала става „Топгруп“
ЕООД – София.

Окръжни, заповеди, наредби, указания и др. на Комитета по енергетика, ДСО „Топлофикация и битова газификация“, СК „Електроснабдяване“ –
Горна Оряховица, ОНС – Габрово и др. за: дейността на централата; реконструкцията и разширението; капиталното строителство, организацията на
работната заплата, преобразуването в ЕАД (1964–1996).
Решения на ГОС по регистрацията и пререгистрацията на Дружеството
(1992–2005).
Устави на Едноличното акционерно дружество (1995, 2003).
Правилници за вътрешния ред (1965–1970, 1992), за устройството и дейността (2000). Правила за работата на Съвета на директорите (1998–2001).
Структурна схема на управление (2000).
Заповеди на директора: с разпоредителен характер (1965–2004); за внедряване рационализаторски предложения (1986–1993).
Протоколи: от заседания на: Производствения комитет (1965–1968), Дирекционния съвет (1966–1968), Стопанския комитет (1969–1991), Съвета на
директорите (1996–2003), на ТИС (1986–1990), на Научно-техническата комисия (1986–1989), профкомитета (1965–1990); за изпробване и приемане на
парокотелната (1965–1968); за произведена и продадена пара (1965–1969).
Проекти по програма ФАР, бизнеспрограми (1997–2003).
Програми и планове за финансово оздравяване на Дружеството, зимната
подготовка на отоплителния сезон и др. (1999–2004).
Производствени програми (1965–1986).
Планове: перспективни, насрещни, финансови, по труда, материалнотехническото снабдяване, себестойността, рационализаторската дейност
(1965–1979); за повишаване квалификацията на кадрите (1965–1987); за социално-икономическото развитие на колектива (1972–1988); организационно-технически мероприятия (1966–1973).
План-графици и поименни списъци на обекти за основен ремонт (1986–
1991).
Дневник за регистриране на рационализаторските предложения (1967–
1991).
Досиета на рационализаторски предложения (1966–1993).
Доклади и анализи за: стопанската дейност на централата (1965–2004);
изпълнението на производствените програми, себестойността на продукция102
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та, разходите на суровини и материали и др. (1967–1979); внедряване на научно-техническите постижения и рационализаторската дейност (1988–1991).
Годишни отчети: финансово-счетоводни (1965–2005); статистически за
изпълнението на плана за промишлената продукция, по труда, ресурсите и
реализацията на топлоенергия, топлофикацията и топлофицираните жилища (1965–1997), персонала и ФРЗ (1966–1997); топлинно-енергиен баланс
(1969–1976); технически за експлоатация на термична електроцентрала
(1982–1992).
Годишни справки за произведената и реализирана топлоенергия (1982–
1994), отчети и информационни карти за технико-икономическите показатели, производствените отпадъци, източници на емисии, водопотребление и др.
(1996–2005).
Щатни разписания (1965–2004). Колективни трудови договори (1966–
1997, 2000–2004).
Кореспонденция с Комитета по енергетика, СК „Енергоснабдяване“ –
Горна Оряховица, ОНС – Габрово и др. за: цялостната дейност на централата, материално-техническото снабдяване, въвеждането на петдневна работна
седмица, организацията и заплащането на труда, финансирането на капиталните вложения, за утвърждаване цените на топлинната и електрическа енергия и др. (1964–2004).
Снимки: от откриване на централата, разширението и реконструкцията,
на орденоносци, из живота на колектива (1965–1978).
ІV.2. КАМЕНОВЪГЛЕНА ПРОМИШЛЕНОСТ
РУДНИК „ЛЕВ“ – ГАРА КРЪСТЕЦ
Ф. 186, 4 оп., 377 а.е., 3,63 л.м., 1947–1996 г.
Вж. и фондове 582К, 583К
Създава се през 1923 г. като командитно дружество „Никола х. Славчев“ –
Велико Търново – каменовъглена мина „Лев“ – гара Кръстец за добив на черни
каменни въглища. През 1929 г. се трансформира в Каменовъглена мина „Лев“
АД – Велико Търново, а през 1947 г. се национализира. Заедно с национализираните ООД „Извор“, „Бор“, „Кръстец“ – гара Кръстец образуват Държавни мини
„Лев“, „Извор“, „Бор“ и „Кръстец“ – гара Кръстец. През 1949 г. към тях се
присъединяват Държавни мини „Бъдеще“ – Плачковци и се преименува на ДМП
„Лев“ – с. Гръбчево със същия предмет на дейност. През 1951 г. ДМП „Лев“ – с.
Гръбчево и ДМП „Коксови пещи“ – Плачковци се обединяват в Държавно минно
коксодобивно предприятие „Лев“ – Плачковци за производство на черни каменни
въглища и преработката им чрез суха дестилация. През 1959 г. съгласно Заповед
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№ 173 от 15 ян. 1959 г. на Министерството на тежката промишленост двете
предприятия се разделят и се създават Рудник „Лев“ – гара Кръстец за производство на черни каменни въглища и Цех „Коксови пещи“ – Плачковци за производство чрез суха дестилация на черни каменни въглища в кокс и катранни деривати
към ДМП „Балкански басейн“ – Сливен. През 1996 г. Мини „Балкански басейн“
АД – Сливен е обявено в несъстоятелност и Рудник „Лев“ – гара Кръстец става
поделение на „Балкан“ ЕООД – Твърдица.

Окръжни, заповеди, инструкции и др. на Министерството на тежката промишленост, Министерството на промишлеността, ДМО „Въглища“,
ДМП „Балкански басейн“ – Сливен и др. за: стопанската дейност на рудника,
планирането и отчитането, финансово-счетоводни въпроси (1949–1991).
Решения на Сливенския окръжен съд за регистрация и реорганизация на
Мини „Балкански басейн“ АД – Сливен (1991–1996).
Заповеди на началника с разпоредителен характер (1949–1990).
Протоколи от: производствени съвещания (1956–1957); заседания на
профкомитета (1948–1968); общи събрания на профгрупите (1951–1958).
Планове: по труда, себестойността на продукцията, производствено-финансови (1950–1992), за квалификационни курсове (1950–1954).
Производствени програми (1970–1992).
Доклади, обзори, информации и др. за: цялостната дейност на рудника,
изпълнението на: производствения план, производителността на труда, трудовите норми, техническата безопасност (1948–1992); за резултатите от обществения преглед по организация на производството и труда (1962–1964);
дейността на профкомитета (1953–1968).
Годишни отчети: финансово-счетоводни (1948–1968); статистически за
изпълнението на плана: по труда, в натурално и ценово изражение, себестойността на продукцията, за наличностите, разходите и остатъците на материалите, персонала и ФРЗ и др. (1949–1993).
Дневник главни книги (1947–1956).
Нарочен баланс, описи и извлечения към него (1947), встъпителна и годишни балансови карнетки (1949–1967).
Лични досиета по букви (1949–1952); щатни разписания (1954–1968,
1979–1992); колективни трудови договори (1959–1968).
Кореспонденция с ДМП „Балкански басейн“ – Сливен, Стопански минноенергиен комбинат „Балкански басейн“ – Сливен, ОкНС – Дряново и др.
за: цялостната дейност на рудника (1972–1991), отчуждаване на недвижими
имоти, построяване на работнически жилища, финансово-счетоводната дейност (1948–1956).
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ДЪРЖАВНО МИННО ПРЕДПРИЯТИЕ „КОКСОВИ ПЕЩИ“ –
ПЛАЧКОВЦИ
Ф. 188, 2 оп., 84 а.е., 0,90 л.м., 1947–1962 г.
Вж. и Ф. 186
През 1947 г. Българско АД „Бъдеще“ – Плачковци се национализира и се
разделя на две предприятия: Държавни мини „Бъдеще“ – Плачковци за добив
на черни каменни въглища и Държавни коксови пещи – Плачковци за преработка на черни каменни въглища чрез суха дестилация в кокс и катранни деривати.
През 1949 г. Държавни коксови пещи – Плачковци се преобразува в ДМП „Коксови пещи“ – Плачковци. През 1951 г. ДМП „Лев“ – с. Гръбчево и ДМП „Коксови
пещи“ – Плачковци се обединяват в Държавно минно коксодобивно предприятие
„Лев“ – Плачковци за производство на черни каменни въглища и преработката
им чрез суха дестилация. През 1959 г. съгласно Заповед № 173 от 15 ян. 1959 г. на
Министерството на тежката промишленост двете предприятия се разделят
и се създават Рудник „Лев“ – гара Кръстец за производство на черни каменни
въглища и Цех „Коксови пещи“ – Плачковци за производство чрез суха дестилация на черни каменни въглища в кокс и катранни деривати към ДМО „Балкански
басейн“ – Сливен. През 1962 г. прекратява дейността си, като активите и пасивите му се приемат от Рудник „Лев“ – гара Кръстец.

Окръжни и заповеди на ДМО „Въглища“ и Държавно минно и коксодобивно обединение „Балканбас“ – Твърдица по организационната и финансово-счетоводната дейност (1948–1950).
Протоколи от производствени съвещания (1960–1962).
Планове: производствено-финансови (1949–1950); за производството,
по труда и ФРЗ, финансови (1959–1962).
Годишни отчети: финансово-счетоводни (1951, 1959–1962); статистически за изпълнението на плановете: по труда, в натурално изражение, реализацията на общата и стоковата продукция, движението на суровините и
материалите, продажбите на стоки и др. (1948–1951, 1959–1962).
Доклади за дейността на профкомитета (1959).
Инвентарна книга (1949–1950). Описи на земя, сгради, машини, инструменти и др. (1949).
Баланси: нарочен (1947); встъпителен (1959).
Балансови карнетки (1950, 1959–1962).
Щатни разписания (1959–1962). Колективни трудови договори (1959–
1962).
Кореспонденция с ДМО „Въглища“, Държавно минно и коксодобивно
обединение „Балканбас“ – Твърдица по: планирането и отчитането, организационната, финансово-счетоводната дейност и др. (1948–1951).
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ІV.3. МАШИНОСТРОИТЕЛНА И
МЕТАЛООБРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ
МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМБИНАТ „ТОЧНО
МАШИНОСТРОЕНЕ“ – ГАБРОВО
Ф. 1396, 3 оп., 294 а.е., 2,40 л.м., 1977–1989 г.
Създава се със Заповед № 48 от 16 дек. 1976 г. на ДСО „Металхим“ – Сопот на територията на Габровски окръг като МК „Точно машиностроене“, със
седалище Габрово и предмет на дейност ръководство и организация на производство на точно специално машиностроене. В състава на Комбината влизат: завод „Импулс“ – Габрово с филиали в с. Велковци и с. Враниловци, Механичен завод
„Иван Йонков“ – Трявна с филиали в с. Върбаново и с. Белица, завод „Металик“ –
с. Гъбене, завод „Еловица“ – Габрово, Монтажен завод „Стефан Пешев“ – Сев
лиево и База за развитие и внедряване на специално приборостроене – Габрово. С
Решение № 83 от 2 юли 1989 г. на МС комбинатът се закрива.

Заповеди на ММ, ДСО „Металхим“ – Сопот за: стопанската дейност на
Комбината; безвъзмездно предадени основни средства между поделенията
(1977–1989).
Структурна схема на Комбината (1977–1985).
Заповеди на генералния директор на Комбината: с разпоредителен характер (1977–1988); за назначаване на ТИС (1980–1986); организация на
инструменталното стопанство (1978–1989); прехвърляне безвъзмездно на
основни средства между поделенията (1978–1989).
Протоколи: от заседания на СС (1979–1989), на ТИС (1980–1988), на
НТД (1979–1987), на профкомитета (1978–1989); за приемане на площи от
горския фонд (1981–1989); за отчуждаване на земи за разширяване на охранителната зона (1986); за приемане и въвеждане в действие на строителни
обекти (1978–1988).
Дългосрочни програми за: подобряване инструменталното производство (1980); развитие на ремонтната дейност и машиностроителната електроника в производството (1985).
Планове: перспективни, държавни, комплексни, годишни за: гражданското и специалното производство, доставка на стандартни инструменти,
по кооперираните доставки, НТП (1980–1988); финансови (1977–1988), финансиране на обекти по капиталното строителство (1983–1989), изобретателската и рационализаторската дейност, НТП – гражданско производство
(1978–1983), валутните приходи и разходи от износа (1988), по охраната на
труда (1977–1985). Работни планове и програми по международното сътрудничество (1983–1986).
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Поименни списъци на обекти по капиталното строителство (1978–1988).
Анализи, справки, докладни записки на генералния директор за: развитието и специализацията на Комбината и поделенията му, изпълнението на
производствената програма за стоковия фонд, повишаване производителността на труда, организацията на контрола, метрологията и качеството на
продукцията, изпълнението на комплексната програма по автоматизация на
производството и др. (1978–1989).
Доклади: от задгранични командировки (1977–1987); за изпълнението
на програмите за международно сътрудничество (1989).
Годишни отчети: за изпълнение на плана: по производството на стоковия фонд, за НТП, на качествените показатели по охраната на труда
(1977–1988); усвояване изделията от плана за НТП (1987–1988); финансово-счетоводни (1978–1989); статистически за: промишлената продукция,
икономиите от суровини, материали, горива и енергия, себестойността на
продукцията, за използването на основното оборудване в машиностроителната промишленост, рационализаторската дейност, персонала и ФРЗ и др.
(1978–1989).
Щатни разписания (1977–1989).
Кореспонденция с МВР, ДСО „Металхим“ – Сопот, ОК на БКП – Габрово и др. за: стопанската дейност на Комбината, работата с поверителни документи, спазване на нормативните документи при производство на взривни
вещества и боеприпаси, посещенията на комбината и поделенията му от специалисти – чужди граждани и др. (1977–1989).
Летописна книга (1981–1989).
Снимки от: честване деня на машиностроителя, срещи на колектива с
ученици, селскостопански бригади, на СС, партийния, профсъюзния и комсомолския актив (1983–1988).
ДЪРЖАВНА ФИРМА „ГАМА“ – ГАБРОВО
Ф. 1397, 2 оп., 83 а.е., 0,48 л.м., 1960–1993 г.
Създава се с Решение № 83 от 2 юни 1989 г. на МС като ДФ „Гама“ – Габрово с предмет на дейност: текстилна техника, управляващи модули и промишлени
стоки за потребление в основна сфера на дейност – машиностроителна и металообработваща промишленост. ДФ „Гама“ – Габрово поема активите и пасивите на прекратените МК „Точно машиностроене“ – Габрово и НПК „Текстилно
машиностроене“ – Габрово. Закрива се през 1991 г. в съответствие с Решение
№ 20 от 20 септ. 1991 г. на МС.
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Решения на МС за образуване и закриване на фирмата (1989–1991). Заповеди на СО „Металхим“ – Сопот за безвъзмездно прехвърляне на основни
средства между поделенията (1989–1991).
Устройствен правилник на ДФ „Гама“ – Габрово (1989).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1989–1991).
Протоколи: от заседания на УС (1989–1991); разделителни между фирмата и поделенията ѝ (1991); за приемане и въвеждане в действие на строителни обекти (1989–1990); за разпределение на валутните заеми за капитални
вложения между СО „Металхим“ – Сопот и ДФ „Гама“ – Габрово (1989); на
профкомитета (1989); от извършени проверки и акт за изпълнение на мобилизационно задание (1989–1990).
Годишни планове за: себестойността на промишлената продукция, финансови, кооперираните доставки, изобретателската и рационализаторската
дейност, НТП – гражданско производство, финансирането на капиталното
строителство, валутните постъпления от внос (1989–1991), за мероприятия
по мобилизацията и гражданската отбрана (1989).
Производствени програми (1989–1991).
Годишни отчети: за стопанската дейност, изпълнението на плана за НТП,
изобретателската и рационализаторската дейност, финансовите резултати от
внос (1989–1991); финансово-счетоводни (1989–1990); статистически за: себестойността, производството, оборудването, движението на материалите и
др. (1989–1991).
Ревизионни актове за извършени финансови ревизии (1991, 1993).
Лични досиета на ръководни кадри (1960–1991).
Кореспонденция с Министерството на търговията и индустрията, МИП,
СО „Металхим“ – Сопот, поделенията на фирмата по цялостната дейност,
кооперираните доставки, валутните постъпления, износа на готова продукция и др. (1989–1991).
ДЪРЖАВЕН МАШИНОСТРОИТЕЛЕН ЗАВОД – ГАБРОВО
Ф. 515, 10 оп., 1788 а.е., 14,71 л.м., 1947–2001 г.
Вж. и фондове 136, 1222, 1397
Създава се през 1948 г. след обединяването на 5 национализирани предприятия като ДМЗ – Габрово за производство на машини за текстилната промишленост и резервни части за тях. През 1952 г. в състава на завода влиза Държавна
бърдарска фабрика „Стоманен зъб“ – Бяла Слатина. От 1968 г. е МЗ – Габрово
към ДСО „Хрантекстилмаш“ – Стара Загора. С Указ № 743 от 3 окт. 1968 г. на
Президиума на НС се наименува МЗ „Янтра“ – Габрово. През 1971 г. съгласно
Разпореждане № 590 от 16 дек. 1970 г. на КСК при МС преминава на подчи-
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нение на ДСО „Тежко машиностроене“. Съгласно Заповед № 1781 от 10 окт.
1978 г. на ММ, от 1979 г. заводът прекратява самостоятелното си съществуване и става цех „Янтра“ към СК за телферостроене – Габрово, а предметът на
дейност се допълва с производство на електротелфери. През 1980 г. на основата
на цеха, БРВ „Текстилмаш“, завод „28-ми март“ – с. Добромирка и ЛМЗ „Владо
Илиев“ – с. Яворец се образува НПК „Текстилно машиностроене“ – Габрово към
ДСО „Металхим“ – Сопот. Предметът на дейност е научни изследвания, проектиране, експериментиране, изпитване, узаконяване, внедряване и производство
на текстилни машини. През 1989 г. се преобразува в МЗ „Янтра“ – Габрово, поделение на ДФ „Гама“ – Габрово. През 1991 г. се регистрира като ДщФ „Текстилмаш“ на ДФ „Гама“ – Габрово, а през 1992 г. се преобразува в ЕООД с държавно
имущество. С Решение № 1030 от 1 септ. 1998 г. на ГОС се преобразува в ЕАД, а
през 1999 г. се открива процедура за приватизация на Дружеството.

Постановления, окръжни, заповеди и др. на Министерство на индустрията, ММ, ДСО „Машиностроене“, ДСО „Тежко машиностроене“ и др. за:
стопанската и финансово-счетоводната дейност, нормирането и заплащането
на труда, изпълнението на производствения план, материално-техническото
снабдяване, охраната на труда, участието в международни панаири, износа
на готова продукция, международното сътрудничество, изпитването на опитни образци и др. (1948–1988).
Решения на ГОС за регистрация и пререгистрация на Дружеството
(1991–2001).
Устав на завода (1963).
Правилници за: устройството и дейността на завода (1965–1969); вът
решен трудов ред (1967); организация на работната заплата (1971–1985);
вътрешната стопанска сметка (1967–1977).
Структурна схема на управление (1986).
Заповеди на директора: с разпоредителен характер (1948–1985); за наз
начаване на ТИС (1980–1994).
Протоколи: от производствени съвещания на административното, партийното, профсъюзното ръководство и инженерно-техническия персонал
(1949–1976); от събрания на пълномощниците (1986–1991); от заседания
на: Дирекционния съвет (1965–1969), Техническия съвет (1966–1978), Заводския производствен комитет (1967–1969), СС (1969–1991), съвместни на
СС и комбинатския профкомитет (1986–1989), ТИС (1950–1996), Съвета за
квалификация и образование (1972–1978), заводския, комбинатския профкомитети (1949–1989); на комисията по проверка качеството на продукцията
(1968–1977); за приети опитни образци и нови видове машини (1968); от съвещания по качеството (1970–1971); предавателни за окачествената продукция в пробна експлоатация (1971); за приемане и въвеждане в експлоатация
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на основни фондове (1985–1993); от съвещания между български и съветски
специалисти за двустранното сътрудничество в областта на производството
на текстилни машини (1974–1976).
Програми за: ускореното внедряване постижения на НТП в производството (1974–1976), развитието и усъвършенстването на производството
(1973); повишаване качеството на продукцията (1977, 1980); финансовото
оздравяване и преструктуриране на ЕАД „Текстилмаш“ (1994).
Планове: перспективни за: развитието на завода през ІІІ, VІ и VІІ петилетка, реконструкцията на завода, оборудването и производството (1955–1975),
производството на машини и резервни части за текстилната промишленост
(1959–1975), усвояване номенклатурата на нови машини и апарати (1968);
държавни и ведомствени за НТП за V, VІ и VІІ петилетка (1965–1975); производствен за V петилетка, финансови за V, VІ и VІІ петилетка (1965–1975),
по труда за V и VІ петилетка (1965–1970), рационализаторската дейност за
VІ, VІІ и VІІІ петилетка (1970–1980), подобряване безопасността и хигиената на труда през VІ петилетка (1970); годишни: производствени, финансови,
по труда, социално-икономическото развитие, пласмента, материално-техническото снабдяване, организационно-технически, кооперираните доставки,
износа, охраната на труда, капиталното строителство, финансирането на капиталните вложения, НТП и др. (1948–1989); тематични за рационализаторската дейност (1968–1990).
План-програми за: повишаване квалификацията на кадрите (1955–1984);
честване 70 и 75-годишнина на текстилното машиностроене в Габрово (1975–
1980); подготовката за държавно приемане на продукцията (1978); усвояване
на производството на тъкачен безсовалков стан (1973–1976); за командировки и специализации в чужбина на специалисти (1974); реализирането на икономии и ефективно използване на материали (1974–1977); реконструкцията
и модернизацията на завода (1974–1977).
Инженерни проекти (1975–1984).
Проектосметна документация за разширяване и реконструкция на завода и строителството на леярен цех (1949–1950).
Дневници за вписване постъпили рационализаторски предложения
(1964–1998).
Досиета на рационализаторски предложения (1949–1986).
Доклади, анализи, обзори за: стопанската дейност, икономическото състояние, изпълнението на технико-икономическите показатели, социално-икономическото развитие, качеството на продукцията, нормирането и заплащането на труда, изпълнението на трудовите норми, полагането на извънреден
труд, бригадната организация на труда, подготовката на кадри, охраната на
труда, въвеждането на петдневна работна седмица, внедряването на научно110
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техническите постижения в производството, рационализаторската дейност,
използваните производствени мощности; от командировки на специалисти в
чужбина и др. (1952–1989).
Информации, сведения, справки за: изпълнението на плановете по отделните показатели, мероприятията по инженерните проекти; квалификацията на кадрите, движението на персонала, отчитането на социалистическото
съревнование, обещанията и новите почини; инсталираните мощности; подобряване организацията на производството и качеството на продукцията,
рационализаторската дейност, валутните постъпления и др. (1952–1988).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1949–1997); статистически за
изпълнението на плана за промишлената продукция, по труда, себестойността, трудовите норми, кооперираните доставки, остатъците, постъпленията и
разхода на суровини и материали, реализацията на готовата продукция, капиталните вложения, персонала и ФРЗ, рационализаторската дейност, износа
на готова продукция, използването на основното оборудване в машиностроителните предприятия и др. (1951–1993).
Бюджети на цеховете и общозаводските разходи (1948–1962).
Нарочни баланси на: СбД „Братя Иван Михалеви“ – Габрово, СбД „Братя Куневи“ – Габрово, Техническо СбД „Струг“ – Габрово, Техническо СбД
„Симеон Гърнарев“ – Габрово и Бърдарска фабрика „Стоманен зъб“ – Бяла
Слатина (1947–1956). Годишни балансови карнетки (1948–1964).
Щатни разписания (1949–1996).
Кореспонденция с ДСО „Машиностроене“, ДСО „Хрантекстилмаш“ –
Стара Загора, ДСО „Тежко машиностроене“, ДСО „Металхим“ – Сопот и
др. за: основната дейност на завода, реконструкцията и модернизацията му,
двустранното сътрудничество с чуждестранни фирми в производството на
машини и резервни части за тях, износа на готова продукция, участието в
международни панаири и изложби, материално-техническото снабдяване,
пласмента, нормирането и заплащането на труда, квалификацията на кадрите,
себестойността и цените на продукцията и др. (1951–1994).
Паспорт на завода (1951, 1982).
Свидетелство за вписване на търговска марка на името на завода (1965).
Дипломи от: Международната изложба на постиженията на младите
изобретатели „България-85“, ХІІІ национален преглед на ТНТМ (1985).
Списъци, справки на предложените за награда и наградени работници и
ръководители с ордени, медали, значки и др. (1966–1972).
Албуми със снимки из живота и дейността на завода (1960–1985).
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ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „СИМ“ – ГАБРОВО
Ф. 1423, 2 оп., 128 а.е., 0,90 л.м., 1983–1997 г.
Вж. и Ф. 1292
Създава се със Заповед № 90-9 от 25 март 1983 г. на ММЕ като НПП „Специализирани инструментални машини“ – Габрово на основата на цеха за производство на инструментални машини към ДИЗ „Болшевик“ – Габрово и отдел
„Конструктивен“ към ИИЕМ – Габрово. Предприятието е поделение на СК „Инструментална промишленост“ – Габрово. Предметът на дейност е конструиране, производство и внедряване на специализирани инструментални машини
и технологични линии за производство на металорежещи и дървообработващи
инструменти. От 1986 г. става Завод „Специални инструментални машини“ –
Габрово, а от 1989 г. е поделение на ДФ „Инструмент“ – Габрово. През 1992 г. се
регистрира като „СИМ“ ЕООД с държавно участие, а през 1996 г. се преобразува в ЕАД. Дружеството се приватизира през 1998 г.

Решения на ГОС за регистрация и пререгистрация на Дружеството
(1993–1997).
Правилник за вътрешния трудов ред (1994–1995).
Заповеди на директора: с разпоредителен характер (1983–1995); за наз
начаване на ТИС (1983–1993); за експериментиране и внедряване на рационализаторски предложения (1987–1993).
Протоколи: от заседания на СС (1983–1990), ТИС (1983–1993), профкомитета (1983–1987); за приемане и въвеждане в действие на строителни
обекти (1986–1992).
Програми: перспективна за развитието на завода през ІХ петилетка
(1987); за подобряване условията на труд през ІХ петилетка (1986).
Планове: перспективни за НТП през 1984–1985 г. (1983–1984); тематични за рационализаторската дейност (1983–1991); за дейността на НТД
(1985–1989) и профкомитета (1983–1986).
Дневник за регистриране на рационализации и изобретения (1983–1990).
Досиета на рационализаторските предложения (1986–1990).
Доклади, информации, анализи за: цялостната дейност, изпълнението на
основните икономически показатели, охраната на труда, рационализаторската и изобретателската дейност, ефективното използване на суровини и материали и др. (1984–1991); от задгранични командировки на специалистите
(1987–1990).
Годишни отчети: финансово-счетоводни (1983–1996); статистически
за: промишлената продукция, специализацията и кооперирането, по труда,
себестойността, материално-техническото снабдяване, бригадната организация на труда, персонала и ФРЗ, повишаване квалификацията на кадрите,
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рационализаторската дейност, качеството, пласмента, охраната на труда и
др. (1983–1995).
Щатни разписания, колективни трудови договори (1983–1995).
Дипломи от Международния мострен панаир в Пловдив (1987–1989).
Рекламни каталози и листовки на произвежданите машини (1986).
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ
„ИВАН ЙОНКОВ“ – ТРЯВНА
Ф. 203, 8 оп., 975 а.е., 7,75 л.м., 1947–1998 г.
Вж. и фондове 355К, 1396, 1397
Създава се преди 1944 г. като Тенекеджийска работилница „Борис Павлов“ –
Трявна за технически услуги и ремонти. След национализацията през 1948 г. става Държавна машинно-ремонтна работилница „Борис Павлов“ – Трявна. През
1949 г. се преименува на Държавна машинно-ремонтна фабрика „Иван Йонков“ – Трявна. През 1950 г. става ДИП „Иван Йонков“ – Трявна за производство
на селскостопански машини, а през 1954 г. – Промкомбинат за метални изделия
„Иван Йонков“ – Трявна за производство на селскостопански машини и услуги.
От 1957 г. отново става ДИП, а от 1966 г. – ДМЗ. От 1967 г. започва производство на сеещи селскостопански машини за вътрешния пазар и за износ и се
преименува на Завод за сеещи селскостопански машини „Иван Йонков“ – Трявна
към ДСО „Агромашина“. От 1969 г. преминава към ДСО „Металхим“ – Сопот с
наименованието Механичен завод „Иван Йонков“ – Трявна, като запазва производството си на сеещи селскостопански машини и някои специални изделия. През
1977 г. влиза в състава на МК „Точно машиностроене“ – Габрово. През 1991 г.
заводът се регистрира като ДщФ „Трема“ – Трявна на ДФ „Гама“ – Габрово, а
през 1992 г. се преобразува в ЕООД с държавно участие. С Решение № 1459 от
24 септ. 1996 г. на ГОС се преобразува в АД. През 1998 г. се открива процедура
за приватизация на Дружеството, а през 2000 г. е обявено в несъстоятелност.

Окръжни, заповеди, указания и др. на МКСБ, ДИО „Машиностроене“, ДСО „Агромашина“, ДСО „Металхим“ – Сопот и др. за: стопанската
дейност, планирането и отчитането, заплащането и нормирането на труда,
утвърждаване цените на продукцията, повишаване техническото равнище и
качеството на продукцията, производството на промишлена продукция по военновременния план и др. (1948–1998).
Устройствени правилници (1960, 1989).
Структурна схема на управление (1972).
Заповеди на директора: с разпоредителен характер (1950–1988); за наз
начаване на ТИС (1979–1991).
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Протоколи: от заседания на: СС (1969–1991), ТИС (1962–1991), профкомитета (1960–1988), Съвета по квалификация и образование (1973–1986);
за приемане и въвеждане в експлоатация на строителни обекти (1979–1994);
от съвещания по качеството (1968); за приемане на пробни серии произведени изделия (1976–1978).
Производствени програми (1959–1967).
Планове: за работата на СС (1988–1990); перспективни, производствени, финансови, по труда, материално-техническото снабдяване, себестойността, износа, за финансиране на капиталните вложения, основен ремонт,
кооперираните доставки, организационно-техническите мероприятия и др.
(1950–1990); за социално-икономическите показатели (1971–1985); износа
на селскостопански машини (1966); НТП (1962–1995); развойно-внедрителската дейност (1994–1997); тематични за рационализаторската и изобретателската дейност (1974–1990). Бизнесплан за производството на основни
изделия (1995).
Дневник за вписване на рационализаторски предложения (1965–1994).
Досиета на рационализаторски предложения (1964–1988).
Доклади, анализи, обзори и др. за: стопанската дейност на завода; състоянието на складовото стопанство, организацията на труда, качеството на
произведената продукция, подобряване финансово-счетоводната отчетност
(1968–1986); изпълнението на плановете по труда, себестойността, промишлената продукция, капиталните вложения, икономическите показатели,
качеството на продукцията и др. (1951–1990); производствените програми
(1960–1967); внедряването на рационализаторските предложения, резултатите от техническото обучение и повишаване квалификацията на работниците (1961–1988); развойно-внедрителската дейност и външноикономическите
въпроси (1995–1998).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1950–1998); статистически за
изпълнението на плановете за промишлената продукция, на трудовите норми,
наличностите, постъпленията и разхода на суровини и материали, по труда,
за ресурсите и реализацията на готовата продукция, резервните части, кооперираните доставки, основното оборудване в машиностроителните предприятия, износа, капиталните вложения, качеството на продукцията, персонала и
ФРЗ и др. (1951–1998); рационализаторската дейност (1964–1988); дейността на ПУЦ (1974–1976).
Начален и приключителен баланс, балансови карнетки (1947–1966).
Щатни разписания (1948–1997).
Кореспонденция с ММ, ДИО „Машиностроене“, ДСО „Металхим“ –
Сопот, Научноизследователски и проектно-конструкторски институт по селскостопанско строителство – Русе и др. по: организационни и финансово114
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счетоводни въпроси, за изпитанията на селскостопанските машини за вът
решния пазар и за износ, изпълнението на трудовите норми, строителството
и откриването на нов леярен цех към завода, рационализаторската и изобретателската дейност и др. (1948–1978), откриването на професионално техническо училище по металообработване в Трявна (1966–1976).
История на завода (1978).
Книги: за впечатления от посещенията на музейната сбирка (1979–1985);
почетна (1957–1966).
Снимки: на произвеждани изделия, от отчетни събрания на колектива,
честване деня на машиностроителя, на наградени работници с ордени и медали, почетни юбилейни значки и др. (1972–1984).
ВАГОНЕН ЗАВОД „АНДРЕЙ ЖДАНОВ“ – ДРЯНОВО
Ф. 622, 6 оп., 1217 а.е., 10,15 л.м., 1944–2001 г.
Вж. и Ф. 763К
Създава се през 1920 г. като Коларо-железарска кооперация „Здравина“ за
изработване на всички видове коли и поправка на вагони. През 1948 г. става Вагонна първостепенна железопътна работилница, а през 1951 г. – Вагонно-ремонтен железопътен завод с предмет на дейност производство и ремонт на пътнически вагони и резервни части за тях. От 1952 г. е Държавен вагонен завод „Андрей Жданов“ – Дряново, а от 1971 г. съгласно Разпореждане № 590 от 16 дек.
1970 г. на КСК при МС става Вагонен завод „Андрей Жданов“ – Дряново към ДСО
„БДЖ“. През 1989 г. преминава към новообразуваната ДФ „Транстехника“ – София с наименование Вагонен завод „Дряново“ – Дряново. През 1991 г. заводът
преминава към ДФ „БДЖ“, преименувана през 1995 г. на Национална компания
„БДЖ“. През 2001 г. се открива процедура за приватизация.

Решения на ГОС за регистрация и пререгистрация на Дружеството
(1989–2001).
Правилници за: устройството, задачите и дейността (1968–1969, 1989);
работата по внедряването на изобретенията и рационализациите (1973); вът
решния трудов ред (1992–1994).
Наредби за: организация на работната заплата (1969–1981) и на вътрешния финансов контрол (1974); реда, начина и условията за придобиване на
разряди и степен на квалификация (1973).
Инструкции за: входящ контрол на материалите (1973); даване на собствен качествен щемпел (1968); въвеждане Саратовската система за повишаване качеството на продукцията (1969–1972).
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Заповеди на директора: с разпоредителен характер (1948–1990); за наз
начаване на ТИС (1982–1989); провеждане на курсове и изпити за квалификация и назначаване на лектори (1972–1990).
Протоколи от: производствени съвещания (1951–1965); заседания на:
Дирекционния съвет (1966–1968), СС (1969–1992), Съвета за социално сът
рудничество (1995–1995), ТИС (1950–1990), Методическия съвет по квалификация и образование (1973), заводския профкомитет (1949–1981); от съвещания по качеството (1953–1964).
Програми: комплексни за осигуряване и повишаване качеството на продукцията (1975, 1984); производствени (1982–1990); за социалното развитие
на завода до 2005 г. (1990).
План-програми за: внедряване научната организация на управление
(1971–1972); внедряване на техническия прогрес през VІІІ петилетка (1980).
Планове: перспективни за развитието на енергийното стопанство през
VІ и VІІІ петилетка (1970, 1985); годишни: финансови, производствени, по
труда, себестойността, материално-техническото снабдяване, качеството на
продукцията и др. (1948–1990), за организационно-технически мероприятия
(1958–1981), социалното развитие на колектива (1972–1989); тематични за
рационализаторската дейност (1952–1981); учебни за повишаване образованието и квалификацията на работниците (1965–1990); за работата на: НТД
(1966–1977), Експерименталната работилница (1958–1976), библиотеката
(1964–1976).
Инженерни проекти (1977–1981).
Дневник за регистриране рационализаторските предложения (1952–
1983).
Досиета на рационализаторски предложения (1953–1990).
Доклади, информации, анализи, мероприятия и др. за: стопанската дейност на завода, работата на отделите, състоянието на машините, за челния
опит на първенците, за квалификацията на работниците, за производственофинансовата дейност, охраната на труда, по нормирането и заплащането на
труда, корекциите на трудовите норми, качеството на продукцията, рационализаторската дейност, материално-техническото снабдяване и др. (1948–
1992).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1950–1997); статистически за:
изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, материално-техническото снабдяване, рационализаторската дейност,
изпълнението на трудовите норми, качеството на продукцията, персонала и
ФРЗ и др. (1950–1997).
Встъпителен баланс (1948), баланс и инвентар (1949); за дейността на
ОФ комитетите при Първостепенна ЖП работилница – Дряново и списъци на
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нелегалните състави на партийните, отечественофронтовските и ремсовите
ръководства (1944–1945).
Кореспонденция с Министерството на транспорта, ДСО „БДЖ“, Национална компания „БДЖ“ и др. за: производствената дейност, материално-техническото снабдяване, подобряване организацията на производството, труда
и управлението, капиталното строителство и др. (1948–1990).
Книга за вписване на наградени работници с правителствени награди и
ордени (1947–1968).
Спомени на работници, работили в завода (1962–1970).
„История на Вагонния завод в Дряново“ – книга от Николай Димков
(1970).
СТОПАНСКИ КОМБИНАТ ЗА ТЕЛФЕРОСТРОЕНЕ – ГАБРОВО
Ф. 1222, 5 оп., 670 а.е., 6,29 л.м., 1975–1999 г.
Вж. и Ф. 760
Създава се през 1975 г. като Дирекция „Складова техника“ – Габрово за производство на повдигателна техника и складови съоръжения. В състава ѝ влизат 8
завода от Габровски и Великотърновски окръг: ЕТЗ „Подем“ – Габрово, Завод за
телферни електродвигатели – Велико Търново, МЗ „Янтра“ – Горна Оряховица,
Завод за телени изделия – Сухиндол, МЗ „Съюз“ – с. Буря, МЗ „Иван Владков“ –
Дряново, Завод „Метал“ – Велико Търново и БРВ „Тесма“ – Габрово. С ПМС
№ 73 от 31 авг. 1976 г. се преобразува в Комбинат за телферостроене – Габрово
към КТИМ (без МЗ „Янтра“ – Горна Оряховица, Завод за телени изделия – Сухиндол и Завод „Метал“ – Велико Търново). През 1977 г. в състава на Комбината
влизат МЗ „Здравина“ – Дряново, МЗ „Янтра“ – Габрово и БРВ „Текстилмаш“ –
Габрово, а през 1979 г. към състава му се причисляват още 5 завода – Завод за
механични колички – Плачковци, Опитен завод – Габрово, Завод за нестандартно
оборудване – Габрово, Ремонтно-механичен завод – Габрово и Заготвителен завод – Габрово. С Разпореждане № 4 от 20 ян. 1981 г. на БМС се образува СК за
телферостроене – Габрово (без МЗ „Янтра“ – Габрово и БРВ „Текстилмаш“ –
Габрово). През 1986 г. се преобразува в Комбинат „Подем“ – Габрово към СО
„Инвестмаш“ – София с 11 съставни поделения. С Разпореждане № 5 от 27 ян.
1987 г. на БМС се преобразува в СО „Заводски транспортни системи“ – Габрово.
С Решение № 5 от 17 апр. 1989 г. на ГОС се регистрира като ДФ „Подем“ –
Габрово на базата на всички предприятия, влизащи в състава на СО „Заводски
транспортни системи“ – Габрово. През 1991 г. се преобразува в ЕАД с държавно
имущество. Приватизира се през 1997 г. Предмет на дейност: производство на
подемно-транспортни съоръжения и сервизна дейност в страната и чужбина,
маркетингова, научно-развойна, внедрителска, инженерингова.
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Решения на Агенцията за приватизация за приватизация на остатъка от
капитала на дружеството и на ГОС за регистрация на новообразуваното дружество „Подем“ АД – Габрово (1999).
Устав, правилник и договор за управление на ЕАД „Подем“ (1991–1992).
Структура на управление (1987, 1992–1996).
Наредби за: организация на работната заплата (1980); бригадната организация на труда (1980–1984).
Заповеди на главния директор: с разпоредителен характер (1976–1998);
за предаване безвъзмездно на основни средства между поделенията (1979–
1986, 1991).
Протоколи и разглежданите материали към тях: от заседания на Дирекционния съвет (1975–1976), СС (1979–1990), Съвета на директорите
(1991–1996), оперативното бюро при Съвета на директорите (1991–1993),
Комбинатския профкомитет (1979–1986); за приемане и въвеждане в действие на основни фондове (1979–1985); разделителни за прехвърляне активите
и пасивите между заводите на Комбината (1987, 1991–1993); от съвместни
заседания със синдикатите за договаряне на работните заплати (1991–1992).
Комплексни програми за: ефективното използване на суровини, материали, горива през VІІ петилетка (1976); намаляването разхода на валута от
внос на суровини и материали (1976); развитието на второешалонното производство през ІХ петилетка до 2000 г. (1984). Пазарни ценови програми за
износа на продукция за несоциалистическите страни (1987–1990).
План-програми: за VІІ (1975) и ІХ (1986) петилетка; дългосрочна за рек
ламната дейност (1988); по НТП за ІХ петилетка (1987).
Планове за: работата на СС, дирекциите и отделите при Комбината, Комбинатския профкомитет, Дома на културата (1979–1989); социалното развитие на колектива (1976); насрещни, производствени, финансови, по качеството на продукцията, труда, себестойността, кооперираните доставки, НТП,
износа, участие в изложби и панаири (1976–1990). Мероприятия и задачи за
внедряване на техническите постижения в производството (1978–1986).
Инженерни проекти (1979–1983).
Графици и поименни списъци по капиталното строителство, реконструкцията и модернизацията на Комбината (1979–1986).
Доклади, анализи, информации, рапорти и др. за: дейността на СС, дирекциите и отделите при Комбината (1979–1990), Дома на културата, НТД
(1979–1987); производствената дейност, качеството на произведената продукция, материално-техническото снабдяване, изпълнението на производствените програми и мероприятията за икономия на суровини, материали и
горива, трудовите норми; жилищното строителство и лимитните държавни
капитални вложения, реализацията по износа, валутните постъпления, усъ118
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вършенстването организацията на труда, участието в международни панаири
и изложби, НТП, повишаване квалификацията на персонала, от задгранични
командировки и др. (1976–1997).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1976–1998); статистически за
изпълнението на държавните планови задачи и плановете за промишлената
продукция, по труда, себестойността, материално-техническото снабдяване,
качеството на продукцията, реализацията на износа на продукция, персонала
и ФРЗ, въведените основни фондове, използването на основното оборудване,
производството на стоки за широко потребление и др. (1976–1998).
Щатни разписания (1976–1998).
Кореспонденция с ММ, МФ, ДСО „Балканкар“, Външнотърговско предприятие „Балканкаримпекс“, ОНС – Габрово и др. за: стопанската дейност на
Комбината и поделенията му, планирането, качеството на продукцията, материално-техническото снабдяване, финансово-счетоводната дейност, личния
състав, капиталното строителство, реконструкцията и модернизацията, пласмента и износа на готова продукция, участие в международни панаири и изложби, охраната на труда, рекламната дейност, изкупуването на ведомствени
жилища и др. (1976–1998).
Технико-икономически паспорт на Комбината (1986).
Книга за впечатленията от посещенията на гости в Музейната сбирка
(1981–1988).
Рекламни проспекти за производството на Комбината (1981).
Снимки: от честване 25-годишния юбилей от създаването на ЕТЗ „Подем“ – Габрово, участие на мъжкия хор в събори, концерти, турнета в чужбина, на основателите на мъжкия хор (1980–1986).
БАЗА ЗА РАЗВИТИЕ И ВНЕДРЯВАНЕ „ТЕСМА“ – ГАБРОВО
Ф. 1305, 3 оп., 616 а.е., 3,92 л.м., 1964–1996 г.
Вж. и фондове 760, 1222
Създава се през 1961 г. като База за техническо развитие към ЕТЗ – Габрово за проектиране, изработване и внедряване в производството на нови видове
електротелфери. През 1964 г. съгласно ПМС № 18 от 18 май 1964 г. се отделя
като самостоятелна стопанска единица. От 1967 г. става База за техническо
развитие за телферостроене – Габрово към ДСО „Балканкар“. През 1974 г. в съответствие с ПМС № 45 от 3 юни 1974 г. се преобразува в БРВ „Тесма“ – Габрово за производство на телфери, механизация и автоматизация на складовото
стопанство. От 1976 г. влиза в състава на СК за телферостроене – Габрово.
Съгласно Разпореждане № 30 от 17 септ. 1986 г. на БМС се преобразува в Технологичен институт за телферостраене „Тесма“ – Габрово с предмет на дейност:
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разработване и внедряване на комплексни технологии и технологични процеси
в производството на електротелфери и проектно-конструкторска дейност в
тази област. През 1991 г. става поделение на ЕАД „Подем“ – Габрово, а през
1992 г. се регистрира като ЕООД с държавно участие. Със Заповед № РД–17–285
от 15 дек. 1995 г. на министъра на промишлеността, от 1996 г. се влива в ЕАД
„Подем“ – Габрово.

Постановления, разпореждания, решения, заповеди и др. на МС, ДСО
„Транспортно машиностроене“, ДСО „Балканкар“, СК за телферостроене –
Габрово и др. за: научноизследователската, развойно-внедрителската и финансово-счетоводната дейност; международното сътрудничество в областта
на телферостроенето; усвояването на нови изделия; отчитането на капиталните вложения; участията в международни панаири, изложби; честването на
деня на машиностроителя и др. (1964–1986).
Правилници за: вътрешния трудов ред (1967); усвояване на нови изделия (1965–1966); организацията на работната заплата (1968, 1978); работата
на Научно-техническия съвет (1988).
Структурни схеми на управление (1964–1977, 1987).
Наредби за: категоризиране и атестиране на ръководните кадри и специалистите (1977); организация на работната заплата (1967–1971); внедряване на Саратовската система на работа (1970); вътрешната стопанска сметка
(1986).
Заповеди на директора: с разпоредителен характер (1964–1995); за задгранични командировки на специалисти (1965–1979); за корекции на вътрешните планове (1980–1985); за експериментиране и внедряване на изобретения и рационализации (1980–1986); възлагателни за изпълнение на: теми и
задачи от специалистите (1965–1986), плана за НТП (1975–1979); за изменение на възложените производствени задачи (1967–1982).
Протоколи: от съвместни съвещания на административното, партийното и профсъюзното ръководство (1964–1979); заседания на: СС (1967–
1991), Техническия съвет (1964–1986), ТИС (1979–1991), Бригадния съвет
(1987–1989), профкомитета (1966–1990); за предаване и приемане на грамоти и златни медали от участие в Международния мострен панаир в Пловдив
(1968); проведени конкурси за научни сътрудници (1973–1985).
Програми: за повишаване качеството на продукцията (1980–1994); за
автоматизация на инженерния труд (1987–1990).
Планове: перспективни за НТП през V, VІ, VІІ, VІІІ и ІХ петилетка
(1965–1985), за усвояване и внедряване на нови производства за периода
1969–1980 г., охраната на труда за периода 1971–1975 г., развитието на базата до 2005 г.; годишни: държавни и насрещни, за НТП, научно-техническите
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изследвания, усвояването на нови изделия, за социалното развитие на колектива, финансови, по труда и ФРЗ, качеството на продукцията (1964–1995); за
дейността на БЮНТИ (1967–1986), на направления „Технико-икономически
проучвания“, „Нестандартно оборудване“, „Механизация и автоматизация“,
„Конструиране“, „Технологично“, цех „Прототипен“ и Изпитателната станция – лаборатория (1979–1989).
Инженерни проекти (1980–1982).
Насоки за развитието на развойната дейност през VІІ петилетка (1975).
Разчети по основните икономически показатели (1987–1991).
Доклади, анализи, информации и др. за: цялостната дейност; изпълнението на: основните показатели от научните звена, плана за внедряване на
научно-техническите постижения, научноизследователската, проектно-конструкторската и развойната дейност в областта на телферостроенето, плановите показатели за НТП и инвестициите; двустранното научно-техническо
сътрудничество; от задгранични командировки на специалисти; подобряване
условията на труд; повишаване качеството на продукцията (1964–1991).
Справки за: развитието на базата през периода 1961–1975 г. (1975); получените награди на изделия и постижения в НТП за периода 1966–1971 г.
(1971); внедрени и реализирани за първи път изделия, разработени от базата
(1971–1972).
Отчети: годишни: за дейността на БЮНТИ (1966–1986), изпълнението
на плана на цех „Шлосеро-монтажен и механичен“ (1980–1986), проведените
изследвания по зададени теми от Изпитвателната станция (1980–1994); финансово-счетоводни (1964–1995); статистически за: изпълнението на плановете по усвояването в производството на нови видове машини, апарати, прибори, съоръжения, за проучвателните и научноизследователските, проектноконструкторските работи и усвояването на нови машини, внедряването на
научно-техническите постижения в производството, по труда, за качеството
на внедрените научно-технически постижения; задачите и етапите от плана
за внедряване на нови изделия и технологии, оказаната и получената международна научно-техническа помощ и техническо съдействие, персонала и
ФРЗ и др. (1965–1995). Ревизионни актове (1965–1981, 1996).
Щатни разписания (1964–1995). Колективни трудови договори (1967–
1986).
Кореспонденция с ММ, ДСО „Балканкар“, ДСО „Балканкаримпекс“,
КТИМ, ВМЕИ – София и др. за: перспективното развитие на електротелферното производство до 1990 г., усвояването на нови изделия, участието в
научно-технически конференции, изложения и панаири, развитието и разширяването на международно научно-техническо сътрудничество, сключването
на договори за промишлено коопериране в областта на телферното производ121
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ство, следдипломната квалификация на специалисти, участието в национални
прегледи за ТНТМ и др. (1964–1995).
Паспорт на БТР „Тесма“ – Габрово за VІІІ петилетка (1980).
Грамоти: от Международния мострен панаир в Пловдив; за постигнати високи резултати в социалистическото съревнование (1966–1972, 1984–
1986).
Дипломи от: Пролетния мострен панаир в Лайпциг, Международния
мострен панаир в Пловдив, международните изложби „ИНТРАМА-70“ в Острава и „ИНТОРГМАШ-71“ в Москва, националните изложби на ТНТМ в
Пловдив, за постигнати успехи в социалистическото съревнование (1967–
1971, 1984).
Списък на носителите на почетни звания, ордени и медали (1979).
ЕЛЕКТРОТЕЛФЕРЕН ЗАВОД „ПОДЕМ“ – ГАБРОВО
Ф. 760, 4 оп., 1271 а.е., 8,55 л.м., 1961–1994 г.
Вж. и Ф. 1222
Създава се през 1961 г. съгласно Разпореждане № 131 от 30 ян. 1961 г. на
МС като ЕТЗ – Габрово за производство на въжени електротелфери, балансьори
и колички за телфери на машини, електротабла и електросъоръжения. С Разпореждане № 2377 от 18 дек. 1961 г. на МС към завода се създава База за техническо
развитие за проектиране, изработване и внедряване в производството на нови
видове електротелфери, която през 1964 г. се отделя в самостоятелно звено. С
Указ № 179 от 15 март 1967 г. на Президиума на НС се наименува ЕТЗ „Подем“ –
Габрово. От 1976 г. влиза в състава на СК за телферостроене – Габрово. През
1980 г. заводът прекратява самостоятелното си съществуване и става цех към
СК за телферостроене – Габрово, а през 1987 г. се обособява в самостоятелно
предприятие под името ЕТЗ „Подем“ – Габрово към СО „Заводски транспортни
системи“ – Габрово. От 1991 г. влиза в състава на новообразуваното ЕАД „Подем“ – Габрово.

Окръжни, заповеди, инструкции, наредби и др. на ММ, Комитета по машиностроене, ДСО „Транспортно машиностроене“, ДСО „Балканкар“, СК за
телферостроене – Габрово и др. за: стопанската дейност, финансово-счетоводната отчетност, качеството на продукцията, въвеждането на нови технологии в производството, изобретателската и рационализаторската дейност,
оборудването на завода, производствено-техническото обучение на кадрите,
техническата безопасност, материално-техническото снабдяване, кооперираните доставки, организацията, нормирането и заплащането на труда, участието в международни панаири и изложби и др. (1961–1978, 1987–1991).
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Правилници за: вътрешния трудов ред (1964); работата на Производствения комитет (1965–1967); пропускателния режим в завода (1969–1976);
организация на работната заплата (1973–1977).
Наредби за: организация на работната заплата (1966–1972); вътрешната
стопанска сметка (1972).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1961–1978, 1987–
1990).
Протоколи: от производствени съвещания (1962–1964); заседания на:
Дирекционния съвет (1965–1967), СС (1968–1978, 1987–1991), ТИС (1963–
1978), профкомитета (1961–1978, 1988–1991); от изпити за повишаване квалификацията на кадрите (1961–1978); за приемане и въвеждане в експлоатация на строителни обекти (1967–1970); от отчетно-изборни събрания на НТД
(1963–1978); от съвещания по качеството (1989–1991).
План-програми за: социалното развитие на колектива (1975–1978); ІХ
петилетка (1985).
Основни показатели за комплексно развитие през VІІ петилетка (1975).
Планове: перспективни за: общата промишлена продукция (1964–1977),
износа през V петилетка (1965), отрасловите и ведомствените кооперирани
доставки за VІ петилетка (1970), договорни задължения за износ на електротелфери (1961–1978); насрещни по производствената програма за VІ петилетка (1971); за работата на: СС (1987–1989), Дома на културата, профкомитета, НТД (1962–1978); годишни: производствени, финансови, по труда,
себестойността, пласмента, износа, за капиталните вложения, НТП, организационно-техническите мероприятия, качеството на продукцията, охраната
на труда и техническата безопасност, материално-техническото снабдяване
и др. (1963–1978, 1987–1991); тематични за провеждане конкурси и обществени прегледи на рационализаторската дейност (1962–1978).
Поименни списъци за капиталното строителство, реконструкцията и модернизацията на завода (1968–1978).
Спецификации-договори по кооперираните доставки (1989–1991).
Дневници за вписване на постъпилите изобретения и рационализации
(1962–1969).
Досиета на рационализаторски предложения (1962–1978).
Доклади, докладни записки, анализи, справки и др. за: стопанската дейност и финансовото състояние на завода; изпълнението на плана по труда, на
основните икономически показатели, производствено-финансовия план, състоянието на трудовата дисциплина и техническата безопасност; организацията на производството; нормирането и заплащането на труда; отчитането на
социалистическото съревнование; качеството на произведената продукция;
изпълнението на договорните задължения за износ, държавните поръчки по
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коопериране; участия в международни панаири и изложби, получени отличия
и др. (1961–1979, 1989).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1961–1979, 1987–1991); статистически за: изпълнението на плана за промишлената продукция, по труда, себестойността, качеството на продукцията, вътрешноведомственото
коопериране, износа, остатъците, постъпленията и разхода на суровини,
материали и горива, трудовите норми; постъпилите и внедрените изобретения, рационализации и организационно-технически предложения; основното
оборудване в машиностроителните предприятия; за броя на подготвените и
повишили квалификацията си работници; персонала и ФРЗ и др. (1961–1978,
1987–1990).
Ревизионни актове за извършени финансови ревизии (1962–1979, 1989,
1994).
Щатни разписания (1960–1978, 1987–1990). Производствен щат (1961–
1976, 1987). Колективни трудови договори (1962–1978).
Кореспонденция с ММ, ДСО „Транспортно машиностроене“, ДСО „Балканкар“, КТИМ, СК за телферостроене – Габрово и др. за: цялостната дейност на завода, строителството на дом на културата, почивна станция, ПУЦ
и жилищни блокове, качеството на продукцията, материално-техническото
снабдяване, пласмента, ефективното използване на материалните ресурси,
техническите и конструктивните промени по производството, планирането,
организацията на работната заплата, износа на електротелфери, участието в
международни панаири и изложби и др. (1961–1978, 1987–1990).
Паспорт на завода (1966).
Дипломи от участие: на Лайпцигския панаир през 1967 и 1969 г., на
Международния мострен панаир в Пловдив през 1971 г.; в изложбата „НРБ –
30 години по пътя на социализма“ в Москва (1967–1974).
Грамоти от: Международния мострен панаир в Пловдив (1964–1978);
участие в републикански фестивали и окръжни прегледи на художествената
самодейност (1977–1979).
Снимки от: честване 5-годишнината на завода и 25 години народна власт,
посещение на наши и чужди делегации в завода; манифестации, отчетни съб
рания на колектива, на танцовия състав при завода (1967–1978).
Футляри с негативи от: строителството на административната сграда,
стената на поезията, живота на колектива, общ изглед на завода (1966–1974).
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ЕЛЕКТРОТЕЛФЕРЕН ЗАВОД „СЪЮЗ“ – с. БУРЯ
Ф. 1249, 3 оп., 290 а.е., 1,13 л.м., 1971–1991 г.
Вж. и фондове 760, 1222
Създава се като самостоятелно предприятие през 1971 г. с наименование
ЕТЗ „Съюз“ – с. Буря на основата на цеха за тролеи, колички и осигурителни
пръстени за електротелферите към ЕТЗ „Подем“ – Габрово с висшестояща организация ДСО „Балканкар“. Предметът на дейност е производство на телфери
и складова механизация. От 1976 г. влиза в състава на СК за телферостроене –
Габрово. През 1980 г. заводът прекратява самостоятелното си съществуване
и става цех към СК за телферостроене – Габрово, а през 1987 г. се обособява в
самостоятелно предприятие под името МЗ „Съюз“ – с. Буря към СО „Заводски
транспортни системи“ – Габрово. От 1991 г. влиза в състава на новообразуваното ЕАД „Подем“ – Габрово.

Разпореждания, заповеди, указания на ММ, Министерството на труда
и социалните грижи, СК за телферостроене – Габрово и др. за: стопанската
дейност, по производствени въпроси, заплащането на труда на виетнамските
стажанти, охраната на труда, квалификацията на кадрите и др. (1975–1979).
Структура на управление на завода (1987–1990).
Заповеди на директора: с разпоредителен характер (1972–1991); за одоб
ряване и изменение на трудовите норми (1977–1978).
Протоколи от заседания на: Стопанския комитет (1972–1978, 1987–
1991), ТИС (1976–1977), комисията по НТП (1987–1991), профкомитета
(1971–1978, 1988–1990).
Програми: комплексни за: развитието на завода през VІІ петилетка (1976–1980), усъвършенстването и организацията на работната заплата
(1977); целеви за: повишаване техническото ниво и качеството на продукцията (1977), ефективното използване на суровини, материали, горива и енергия
(1978–1979, 1987–1990); производствени (1987–1991).
Планове: за работата на Стопанския комитет (1976, 1987–1991); насрещен за социалното развитие на колектива (1976); годишни: производствени,
финансови, по труда, себестойността, износа, качеството, НТП (1971–1978,
1987–1990); тематични за рационализаторската дейност (1972–1974).
Доклади, анализи, обзори и др. за: производствената и рационализаторската дейност, финансовото състояние на завода, качеството на продукцията,
социалното развитие на колектива, изпълнението на финансовите и икономическите показатели, материално-техническото снабдяване и др. (1971–1979,
1987–1991).
Справки за: изпълнението на трудовите норми, бригадната организация
на труда, трудовата обвързаност на плана с необходимия брой работници,
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осигуреността на производствената програма с производствените мощности,
разпределението на ФРЗ по категории работници, числеността на персонала
и др. (1976–1978, 1987–1990).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1972–1979, 1987–1991); статистически за: произведената промишлена продукция; себестойността; персонала и ФРЗ; остатъците, постъпленията и разхода на суровини, материали, горива; рационализаторската и изобретателската дейност; използването
на основното оборудване в машиностроителните предприятия; качеството
на продукцията; НТП; изпълнението на трудовите норми и др. (1971–1980,
1987–1990).
Щатни разписания (1971–1979, 1987–1991). Колективни трудови договори (1972–1975).
Кореспонденция с ММ, ДСО „Балканкар“, ЕТЗ „Подем“ – Габрово, СК
за телферостроене – Габрово и др. за: стопанската дейност, подготовката и
разпределението на специалистите, заплащането на труда, реконструкцията
и модернизацията на завода, материално-техническото снабдяване, планово-отчетната дейност, качеството на продукцията, охраната на труда и др.
(1971–1978, 1987–1991).
История на ЕТЗ „Съюз“ – с. Буря (1989).
Снимки на: административната и производствената сгради, столовата,
изглед на района на завода (1987).
МАШИНОСТРОИТЕЛЕН ЗАВОД „ИВАН ВЛАДКОВ“ – ДРЯНОВО
Ф. 1105, 3 оп., 353 а.е., 1,80 л.м., 1968–1991 г.
Вж. и Ф. 1222
Създава се през 1965 г. като Машиноремонтно предприятие към ДЗС –
Дряново за производство на машини и съоръжения за механизиране процесите
в селското стопанство. През 1971 г. съгласно Разпореждане № 590 от 16 дек.
1970 г. на КСК при МС се преобразува в Завод за резервни части и нестандартно
оборудване „Иван Владков“ – Дряново към ДСО „Ремонт на селскостопанската
техника“, а през 1975 г. – в МЗ „Иван Владков“ – Дряново към ДСО „Балканкар“
за производство на телфери и складова механизация. От 1976 г. влиза в състава
на СК за телферостроене – Габрово. През 1980 г. заводът прекратява самостоятелното си съществуване и става цех към СК за телферостроене – Габрово,
а през 1987 г. се обособява в самостоятелно предприятие под името МЗ „Иван
Владков“ – Дряново към СО „Заводски транспортни системи“ – Габрово. От
1991 г. влиза в състава на новообразуваното ЕАД „Подем“ – Габрово.

Заповеди на директора с разпоредителен характер (1971–1991).
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Протоколи с разглежданите материали към тях от заседания на: СС
(1971–1974, 1987–1991), ТИС (1971–1974), профкомитета (1973–1979).
Целеви програми за: икономии на суровини и материали, повишаване
качеството и рационалното използване на трудовите ресурси (1977–1978);
реконструкция и модернизация на производството (1978); ефективно използване на материалите (1987–1991).
Планове: държавни и насрещни за производството, по труда, себес
тойността (1971–1977); перспективни комплексни за VІІ петилетка (1976);
единен за социално-икономическото развитие на колектива (1977); годишни: производствени, финансови, по труда, себестойността, организационно-техническите мероприятия, НТП, за реализацията на стоковата продукция, качеството на продукцията, безопасността на труда и др. (1971–1979,
1987–1991); тематични за рационализаторската и изобретателската дейност
(1971–1974).
Инженерни проекти (1978–1980).
Рационализаторски предложения (1978–1984).
Доклади, анализи, обзори и др. за: стопанската дейност на завода; преразхода на ФРЗ; изпълнението на плана по труда, себестойността, трудовите
норми; трудоемкостта на промишлена продукция; повишаване качеството на
продукцията и др. (1975–1979, 1987–1990).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1971–1979, 1987–1991); статистически за: изпълнението на плановете за произведената промишлена
продукция, по себестойността, нормирането на труда, персонала и ФРЗ,
изобретателската и рационализаторската дейност; остатъците, постъпленията и разхода на суровини, материали и горива; качеството на продукцията;
специализацията и кооперирането на производството в машиностроителните
предприятия; ведомствените кооперирани доставки и др. (1971–1979, 1987–
1991).
Книги за придобиване и отчитане на основните средства (1968–1973).
Ревизионни актове (1972–1991).
Щатни разписания (1971–1979, 1987–1991). Трудови норми (1978).
Колективни трудови договори (1971–1977).
ЗАВОД ЗА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И
НЕСТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ „ДИНАМО“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 692, 5 оп., 427 а.е., 2,72 л.м., 1961–1996 г.
Създава се през 1963 г. като Ремонтно-техническа станция на основата на
МТС към ДЗС – Севлиево за ремонт на трактори, транспортни средства и др.
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селскостопанска техника, производство на селскостопански машини и нестандартно оборудване и резервни части за тях. През 1970 г. се преобразува в Завод
за резервни части и нестандартно оборудване – Севлиево към ДСО „Ремонт на
селскостопанска техника“, а от предмета на дейност отпада ремонтът на селскостопански машини. С Указ № 97 от 28 ян. 1972 г. на ДС на НРБ се наименува
Завод за резервни части и нестандартно оборудване „Динамо“ – Севлиево. От
1975 г. става Завод „Динамо“ – Севлиево към ДСО „Металолеене“, а от 1976 г. –
към Комитета по леене и пластична обработка на металите. През 1986 г. със Заповед № 90-43 от 12 дек. 1985 г. на ММ се създава Комбинат за енергетично оборудване – Севлиево с поделения Завод „Авангард“ – Севлиево и Завод „Динамо“ –
Севлиево към ДСО „Елпром“. Предмет на дейност на завода е производство на
малки електрогенератори и прецизни отливки. От 1989 г. Завод „Динамо“ става
поделение на ДФ „Елпром“ – София. През 1991 г. съгласно Решение № 3286 от 14
окт. 1991 г. на ГОС се регистрира като ЕООД с държавно участие. През 1996 г.
дружеството се приватизира.

Решения: на МС за реорганизиране на завода (1963), на ГОС за регис
триране на ЕООД с държавно участие (1991).
Правилник за устройството и дейността (1969, 1972).
Наредби за: начина на нормиране и заплащане на труда (1963–1964);
вътрешностопанската сметка (1969, 1979); прилагането на бригадна организация на труда (1981).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1963–1995).
Протоколи от: заседания на Дирекционния съвет (1963–1968), СС
(1968–1991), ТИС (1978–1991), профкомитета (1961–1990); проведени търгове (1993).
Програми: за подобряване качеството на продукцията (1987–1989); за
безопасни условия на труд (1990); целеви за ефективното използване на
енергията (1986).
Планове: перспективни: за V (1965) и VІ (1970) петилетка; годишни:
финансови, производствен, по труда, себестойността, материално-техничес
кото снабдяване, организационно-технически, НТП, охраната на труда, социалното развитие на колектива (1963–1990); тематични за рационализаторската и изобретателската дейност (1978–1990).
Инженерен проект (1980).
Дневник за регистриране (1972–1989) и досиета (1963–1987) на рационализаторските предложения.
Доклади, обзори, справки за: средното процентно изпълнение на трудовите норми (1963–1965); изпълнението на плана по себестойността (1965);
охраната на труда (1963–1990); усъвършенстване организацията на производството, труда и управлението, НТП (1967–1970).
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Анализи на: стопанската дейност и икономическите резултати (1973–
1995); качеството на продукцията (1968–1970); изпълнението на: производствената програма (1971–1979), плана по себестойността на промишлената
продукция (1971–1979); рационализаторската дейност (1978–1985); състоянието на производството и перспективното развитие до 2000 г. (1988).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1964–1996); статистически за:
изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, материално-техническото снабдяване, качеството, пласмента, персонала и ФРЗ, основното оборудване в машиностроителните предприятия,
изпълнението на трудовите норми, повишаване квалификацията на кадрите,
охраната на труда, рационализаторската дейност, специализирането и кооперирането на производството и др. (1963–1996).
Ликвидационен баланс на МТС (1963) и балансови карнетки (1963–
1967).
Утвърдени трудови норми (1963–1970).
Щатни разписания (1963–1995). Колективни трудови договори (1962–
1995).
Кореспонденция с ДСО „Ремонт на селскостопанска техника“, ДСО
„Металолеене“, Комитет по леене и пластична обработка на металите, ДТП
„Агромашинимпекс“ – Горна Оряховица и др. за: цялостната дейност, назначаването и разпределението на кадрите, пласмента, материално-техническото снабдяване, внедряването на нови производства, нова техника, финансово-счетоводни въпроси, заплащането на труда и др. (1971–1996).
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ЯВОРЕЦ – ЛМЗ“ – с. ЯВОРЕЦ
Ф. 1514, 2 оп., 86 а.е., 0,31 л.м., 1977–1999 г.
Вж. и фондове 515, 1397
Създава се като самостоятелно предприятие през 1980 г. с наименование
ЛМЗ – с. Яворец на основата на цеха за чугунени отливки към НПК „Текстилно
машиностроене“ – Габрово. Предметът на дейност е производство на чугунени
и алуминиеви отливки и механична обработка на металите. През 1984 г. се наименува ЛМЗ „Владо Илиев“ – с. Яворец, а през 1989 г. става поделение на ДФ
„Гама“ – Габрово. През 1992 г. се регистрира като ЕООД „Яворец – ЛМЗ“ –
с. Яворец с държавно имущество. През 1997 г. се открива процедура за ликвидация на Дружеството, която приключва през 2000 г.

Заповеди на Министерството на промишлеността, АД „Металхим холдинг“ – Сопот, ГУ „Държавен резерв и военновременни запаси“ за: прехвър129
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ляне и преместване на техническо оборудване, налагане на мораториум за
разпродажба на дълготрайни материални активи на Дружеството от отбранителната промишленост, за продажба на движими и недвижими материални
активи чрез преговори с потенциални купувачи и чрез търг и др. (1995–1999).
Структура на управление на ЛМЗ (1981–1987).
Заповеди на директора: с разпоредителен характер (1985–1998); за наз
начаване на Постоянна техническа комисия (1987–1989).
Протоколи: от производствени съвещания (1983–1986); от заседание на
комисията по ликвидация и обявяване в несъстоятелност на държавни предприятия (1997); за приемане на пробна серия детайли за военното производство (1987).
Производствена програма и основни показатели за държавния и насрещния план (1981–1989).
Мероприятия за: създаване на условия за въвеждане на държавно приемане на продукцията (1987); ефективно използване на суровините, горивата
и енергията (1987–1989).
Анализ, стратегия и оценка за развитие на Дружеството (1994).
Справки за: изпълнение на основните икономически показатели (1989–
1994); числеността на персонала (1993); трудовите злополуки и състоянието
на охраната на труда (1989–1990); извършените дейности по ликвидацията
на Дружеството (1997–1998); изменението на основния капитал след преоценката на материалните активи (1992).
Отчети: от задгранични командировки на специалисти (1986–1991); годишни финансово-счетоводни (1981–1997); статистически за: постъпленията
от продажба, персонала и ФРЗ, трудовите норми, основното оборудване в
леярните заводи, изпълнението на основните показатели, себестойността на
продукцията, трудовите злополуки и др. (1983–1996).
Докладна записка и заповеди по капиталното строителство (1977).
Щатни разписания (1981–1992).
Кореспонденция с Министерството на промишлеността, НПК „Текстилно машиностроене“ – Габрово, ДФ „Гама“ – Габрово, АД „Металхим холдинг“ – Сопот, областния управител – Габрово и др. за: стопанската дейност,
създаването на мобилизационни запаси, усвояването на изделия за военната
промишленост, ускоряването на процеса на ликвидация, продажбата на движими и недвижими материални активи, финансово-счетоводната дейност и
др. (1981–1999).
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ЗАВОД „МЕТАЛИК“ – с. ГЪБЕНЕ
Ф. 1197, 5 оп., 355 а.е., 2,15 л.м., 1966–1992 г.
Вж. и фондове 1396, 1397
Създава се като самостоятелно предприятие през 1967 г. с наименование
ПП „Металик“ – с. Гъбене на основата на леярния цех към Промишлен комбинат – Севлиево с предмет на дейност производство на прецизни стоманени отливки. През 1970 г. става ДПП „Металик“ – с. Гъбене към СДМПБУ – Габрово.
От 1 юли 1972 г. съгласно Решение № 252 от 12 юли 1972 г. на БМС предприятието преминава от МВТУ към ММ като клон на ДСО „Металхим“ – Сопот. През
1977 г. завод „Металик“ – с. Гъбене влиза в състава на МК „Точно машиностроене“ – Габрово, а през 1989 г. – към ДФ „Гама“ – Габрово. С Решение № 3534 от
21 ноем. 1991 г. на ГОС се регистрира като ЕООД с държавно участие за производство и търговия с прецизни стоманени и алуминиеви отливки, а през 1996 г. се
преобразува в АД. През 1999 г. Дружеството се приватизира.

Окръжни, заповеди, наредби и др. на МФ, Държавен комитет по планиране, СДМПБУ – Габрово, ДСО „Металхим“ – Сопот, МК „Точно машиностроене“ – Габрово и др. за: стопанската дейност на завода, планирането, цените на готовата продукция, финансово-счетоводната дейност, нормативното
и ефективно използване на суровини и материали, производството на стоки и
услуги за населението и др. (1967–1990).
Правилници за вътрешния трудов ред (1967–1970).
Заповеди на директора: с разпоредителен характер (1967–1991); за наз
начаване на ТИС (1986–1990).
Протоколи: от заседания на: Производствения комитет (1968–1969), СС
(1969–1991), ТИС (1972–1991), профкомитета (1967–1991); за приемане и
въвеждане в експлоатация на строителни обекти (1982–1985); приемане на
пробни серии детайли (1986).
Програми за: намаляване на ръчния, физически тежкия и непривлекателен труд (1981–1986); производство и реализация на гражданска продукция
(1988); конверсия (1989); производство на детайли по вътрешно коопериране
(1981–1989). Комплексни програми за ефективно използване на суровини,
материали, горива, енергия (1977–1986).
Планове: перспективни, насрещни, държавни, производствени, финансови, по труда, себестойността, социално-икономическото развитие, НТП,
пласмента, материално-техническото снабдяване, организационно-техничес
ките мероприятия, кооперираните доставки, капиталните вложения, доставката на материали и др. (1967–1990); тематични за рационализаторската и
изобретателската дейност (1967–1971).
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Дневници за регистриране на рационализаторските предложения (1967–
1990).
Досиета на рационализаторски предложения с голям икономически
ефект (1967–1991).
Анализи, обзори, обяснителни записки и др. за: стопанската дейност и
икономическото състояние на завода; изпълнението на плана по: себестойността, основни икономически показатели, ефективността на специалното
производство и на основните изделия, използването на производствените
мощности, заетата работна сила, състоянието на интензификацията на производството, качеството, кооперираните доставки, НТП и др. (1972–1991).
Статистически отчети за: изпълнението на плана: за промишлената продукция, по труда, себестойността, технико-икономическите норми, специализацията и кооперирането на производството, пласмента, остатъците, постъп
ленията и разходите на суровини и материали, реализацията на стоковата
продукция, рационализаторската дейност, персонала и ФРЗ, качеството на
произведената продукция, НТП, използването на основното оборудване в
металообработващите заводи, капиталните вложения и въведените в действие основни фондове и др. (1967–1992).
Встъпителен баланс, годишни финансово-счетоводни отчети (1967–
1992).
Кореспонденция с ДСО „Металхим“ – Сопот, МК „Точно машиностроене“ – Габрово, ДФ „Гама“ – Габрово и др. за: стопанската дейност, промяна
на щатните разписания, прекатегоризиране в по-висока категория на някои
длъжности, икономията на суровини и материали, контрол на материалите,
складовото стопанство и технологичните процеси в цеховете и др. (1973–
1989).
Албум със снимки на новопостроените корпуси на завода и на производствените бригади (1966–1968).
МАШИНОСТРОИТЕЛЕН ЗАВОД „ОРИГИНАЛ“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 935, 7 оп., 498 а.е., 3,30 л.м., 1945–2000 г.
Създава се през 1962 г. като ДИП „Оригинал“ на основата на ТПК „Оригинал“ – Севлиево за производство на пресови изделия, секретни катинари и брави.
През 1968 г. става Завод „Оригинал“ – Севлиево към Обединено стопанско предприятие „Леярска техника“ – Плевен с предмет на дейност производство на леярска инструментална екипировка за леене с противоналягане и под налягане. От
1973 г. става МЗ „Оригинал“ – Севлиево към Научно-производствено обединение
„Технология на металите“. През 1991 г. с Решение № 3530 от 20 ноем. 1991 г.
на ГОС се регистрира като ЕООД за проектиране и производство на инстру-
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ментална екипировка, детайли и изделия от алуминиеви сплави, а през 1995 г. се
преобразува в АД. През 1996 г. Дружеството се приватизира.

Окръжни, инструкции, наредби, указания и др. на ДСО „Металообработване“, Научно-производствено обединение „Технология на металите“,
Обединено стопанско предприятие „Леярска техника“ – Плевен и др. за цялостната дейност на завода (1963–1980).
Съдебни решения на ГОС за регистрация и пререгистрация на Дружес
твото (1995–2000).
Устав на „Оригинал“ АД (1995–1998).
Правилници за: устройството и дейността (1978), вътрешния трудов ред
(1986).
Наредби за организация на: работната заплата (1976–1980); вътрешния
финансов контрол (1980).
Заповеди на директора: с разпоредителен характер (1962–1986); за наз
начаване на ТИС (1966–1969).
Протоколи от: заседания на: Дирекционния съвет (1963–1966), СС
(1969–1989), Съвета на директорите (1995–1999), ТИС (1962–1982), Комисията по качество (1964–1969), профкомитета (1967–1992); съвместни съвещания на административното, профсъюзното и партийното ръководство
(1979–1980); събрания на НТД (1973–1977).
Комплексни програми за: ускорено и комплексно внедряване на НТП
(1979–1980); за изпълнението на качествените показатели (1978).
Планове: насрещен за VІІ петилетка (1975); перспективни за VІІІ (1980)
и ІХ (1985) петилетка; годишни: производствени, финансови, по себестойността, труда, кооперираните доставки, за организационно-техническите
мероприятия, НТП, качеството, безопасността и хигиената на труда (1962–
1987); тематични за: рационализаторската дейност (1966–1977), повишаване
квалификацията на работниците (1963–1978); за работата на СС (1969–1980),
НТД (1973–1976), Клуба за ТНТМ (1972–1972).
Дневници за регистриране на рационализаторските предложения (1970–
1983).
Рационализаторски предложения (1962–1978).
Анализи на: стопанската дейност и икономическото състояние (1968–
1994); изпълнението на: плана по НТП (1966–1977), технико-икономическите показатели (1970–1987), държавните и насрещните планове, договорните
задължения и нормативната себестойност (1970–1977); усъвършенстване
организацията на производството, труда и управлението (1968–1977); изпълнението на трудовите норми, средната работна заплата и производителността
на труда (1970–1979); доставката на ново оборудване и подобряване техни133
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ческото ниво на готовата продукция (1970–1977); качеството на продукцията
(1967–1978); рационализаторската дейност (1970–1977).
Доклади: за цялостната дейност на завода (1967–1980) и АД (1997–
1999); от задгранични командировки на специалисти (1968–1978).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1963–1999); статистически за:
изпълнението на плановете: за промишлената продукция, по труда, себес
тойността, кооперираните доставки, износа на готова продукция, материално-техническото снабдяване, пласмента, персонала и ФРЗ, изпълнението на
трудовите норми, повишаване квалификацията на кадрите, бригадната организация на труда, НТП, качеството на продукцията, охраната на труда и др.
(1962–1999).
Встъпителен баланс на ДИП „Оригинал“ – Севлиево (1962).
Утвърдени трудови норми (1961–1973).
Кореспонденция с ММ, Обединено стопанско предприятие „Леярна техника“ – Плевен, Научно-производствено обединение „Технология на металите“, Комитета по леене и пластична обработка на металите и др. за: стопанската дейност, изпълнението на трудовите норми, средната заплата и производителността на труда, материално-техническото снабдяване, внедряването
на научно-техническите постижения в производството, научно-техническото
сътрудничество със социалистическите страни, финансово-счетоводни въп
роси, реализацията на готова продукция и др. (1970–1980).
Летописна книга (1945–1988).
Албуми със снимки: на основатели на завода и от проведени мероприятия (1945–1976); от откриването, реконструкцията и модернизацията на завода (1977); из живота и дейността на завода (1977–1981).
МОНТАЖЕН ЗАВОД „СТЕФАН ПЕШЕВ“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 1372, 4 оп., 140 а.е., 0,88 л.м., 1976–1998 г.
Вж. и фондове 1396, 1397
Създава се през 1976 г. като Монтажно-сборъчен завод на основата на цеха
за специално производство към Завода за битова арматура „Стоян Бъчваров“ –
Севлиево. От 1977 г. влиза в състава на новообразувания МК „Точно машиностроене“ – Габрово. През 1978 г. се преименува на Монтажен завод „Стефан
Пешев“ – Севлиево. През 1989 г. заводът от ДФ „Гама“ – Габрово преминава в
състава на ДФ „НИТИ“ – Казанлък. С Решение № 1071 от 30 юни 1992 г. на ГОС
се регистрира като ЕООД „Механика и монтаж“ – Севлиево с държавно участие, а през 1998 г. се преобразува в ЕАД. През 2004 г. Дружеството е обявено в
ликвидация, а през 2005 г. – в несъстоятелност. Предмет на дейност – производство на монтажни заготовки.
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Решения на МС и ГОС по реорганизацията на завода, регистрирането и
пререгистрирането на Дружеството (1989–1998).
Заповеди: на ДСО „Металхим“ – Сопот и МК „Точно машиностроене“ –
Габрово за: отчетността на взривните материали, техническата безопасност,
корекциите на основните показатели на производствения план, качеството
на продукцията и др. (1977–1988); на директора: с разпоредителен характер
(1977–1984), за назначаване на Постоянна техническа комисия (1979–1989).
Протоколи: от заседания на: СС (1977–1991); ТИС (1982–1990); профкомитета (1981–1990); за приемане и въвеждане в експлоатация на строителни обекти (1983).
Програми за: механизация и автоматизация на ръчния труд (1981–1983);
повишаване качеството на продукцията (1985–1988).
Планове: перспективни, насрещни, производствени, пласментни, финансови, за себестойността, качеството на продукцията, НТП, по труда (1977–
1990).
Дневник за регистриране на рационализаторски предложения (1976–
1990).
Досиета на рационализаторски предложения (1985–1990).
Информации, анализи: за резултатите от стопанската дейност; изпълнението на плановете по: себестойността, труда, НТП и производствените планове, ефективността на специалното производство и на основните изделия,
използването на производствените мощности и др. (1980–1990). Доклади за
резултатите от задграничните командировки (1984–1990).
Годишни отчети: финансово-счетоводни (1978–1992); статистически за:
произведената промишлена продукция, персонала и ФРЗ, себестойността,
изпълнението на трудовите норми, използването на основното оборудване в
машиностроителните заводи и др. (1978–1990).
Кореспонденция с МК „Точно машиностроене“ – Габрово, ДФ „Гама“ –
Габрово, ДФ „НИТИ“ – Казанлък и др. за: стопанската дейност на завода,
корекциите на основните показатели по производствените планове, изпълнение на трудовите норми, категоризация на завода по основни показатели и
др. (1980–1992).
Албум със снимки из живота и дейността на завода (1976–1985).
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ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ВЪРБАНОВО – КПЗ“ – с. ЦАРЕВА ЛИВАДА
Ф. 1466, 1 оп., 43 а.е., 0,30 л.м., 1982–1991 г.
Вж. и фондове 1396, 1397
Създава се като самостоятелно предприятие през 1981 г. с наименование
Ковашко-пресов завод – с. Върбаново (Царева ливада) на основата на Горещо
пресов цех – с. Върбаново към Механичен завод „Иван Йонков“ – Трявна. Заводът
е в състава на МК „Точно машиностроене“ – Габрово, а от 1989 г. – към ДФ
„Гама“ – Габрово. С Решение № 3531 от 21 ноем. 1991 г. на ГОС се регистрира
като ЕООД „Върбаново – КПЗ“ – с. Царева ливада с държавно участие за производство на изковки и механична обработка, а от 1998 г. се преобразува в ЕАД.
През 2000 г. се приватизира.

Решения, заповеди, указания на МК „Точно машиностроене“ – Габрово,
ДФ „Гама“ – Габрово и др. за стопанската дейност, планирането и отчитането, финансово-счетоводната дейност, за бригадната организация на труда и
др. (1983–1989).
Правилник за вътрешния трудов ред (1982).
Заповеди на директора: с разпоредителен характер (1983–1990); за внедряване на одобрени рационализации (1983–1988).
Протоколи от заседания на: СС (1984–1989), ТИС (1983–1990), профкомитета (1983–1989).
Планове: по производството, социално-икономическото развитие на колектива, стоковия фонд, услугите и др. (1985–1990); тематични за изобретателската и рационализаторската дейност (1985–1989).
План-програми, мероприятия и правила за организация на производството (1986–1990).
Информации, докладни записки, анализи, справки и др. за: стопанската дейност на завода, социално-икономическото развитие на колектива, организацията и нормирането на труда, контрола на произведените детайли,
конструкторските разработки и внедряването им в производството, изпълнението на кооперираните доставки, изобретателската и рационализаторската
дейност и др. (1983–1990).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1989–1990); статистически за:
изпълнението на плановете по себестойността, труда, разхода на материали,
социалното развитие на колектива, персонала и ФРЗ, рационализаторската
дейност и др. (1982–1991).
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МЕХАНИЧЕН ЗАВОД „28 МАРТ“ – с. ДОБРОМИРКА
Ф. 1248, 4 оп., 276 а.е., 1,60 л.м., 1966–1997 г.
Вж. и фондове 515, 1397
Създава се като самостоятелно предприятие през 1966 г. с наименование
ПП „Фин мебелен обков“ – с. Добромирка на основата на цеха за мебелен обков
към Промишлен комбинат „Илю Влаев“ – Севлиево. През 1969 г. се преименува
на ДПП „28 март“ – с. Добромирка. От 1971 г. съгласно Разпореждане № 590 от
16 дек. 1970 г. на КСК при МС става Завод „28 март“ – с. Добромирка с висшестояща организация ДСО „Битово машиностроене“, а от 1976 г. преминава към
СК „Машлекпром“ – София с наименование Фабрика „28 март“ – с. Добромирка.
През 1980 г. влиза в състава на новообразувания НПК „Текстилно машиностроене“ – Габрово, в системата на ДСО „Металхим“ – Сопот под наименование Механичен завод „28 март“ – с. Добромирка, а през 1989 г. – в ДФ „Гама“ – Габрово.
С Решение № 3657 от 6 дек. 1991 г. на ГОС се регистрира като ЕООД „Добромирка“ – с. Добромирка с държавно участие. През 1999 г. се открива процедура
за приватизация на Дружеството. Предметът на дейност е производство на
мебелен обков и детайли за текстилната промишленост.

Решения на ГОС за регистрация и пререгистрация на ЕООД „Добромирка“ (1991–1997).
Правилник за устройството и дейността на завода (1989).
Структурна схема на управление на завода (1986).
Наредби: за организация на вътрешностопанската сметка (1977); за организация на вътрешния финансов контрол (1978); за организация на работната заплата (1968–1990).
Заповеди на директора: с разпоредителен характер (1967–1993); за наз
начаване на Постоянна техническа комисия (1986–1988).
Протоколи от заседания на: Дирекционния съвет (1968–1969), СС
(1969–1993), ТИС (1972–1979), профкомитета (1966–1977).
Планове: стопански за V петилетка (1965); перспективни за VІ петилетка (1970); годишни: производствени, финансови, по труда, себестойността,
материално-техническото снабдяване, промишлената продукция, организационно-технически, НТП, усвояването на нови производства (1966–1979);
тематични за рационализаторската дейност (1967–1976).
Инженерен проект (1972).
Дневник за регистриране на рационализаторските предложения (1967–
1989).
Досиета на рационализаторски предложения (1970–1972).
Анализи на: стопанската дейност и изпълнението на производственофинансовия план (1966–1994); качеството на продукцията (1969–1976); за
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социално-икономическото развитие (1981); състоянието на труда и ФРЗ
(1979–1990).
Отчети: за изпълнението на организационно-технически мероприятия,
усвояването на нови производства (1967–1975); от задгранични командировки (1987); годишни финансово-счетоводни (1979–1996); статистически за:
изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, трудовите норми, материално-техническото снабдяване, капиталните
вложения, персонала и ФРЗ, рационализаторската дейност, специализацията
и кооперирането на производството, основното оборудване в машиностроителните предприятия, качеството на продукцията, бригадната организация на
труда и др. (1966–1996).
Баланси: встъпителен (1966); годишни (1967–1977).
Кореспонденция с ДСО „Битово машиностроене“, СК „Машлекпром“ –
София, НПК „Текстилно машиностроене“ – Габрово и др. за: стопанската
дейност, материално-техническото снабдяване, качеството на продукцията,
участие в международни панаири, строителството и реконструкцията на завода, доставката на мебелен обков, производството на продукция за военната
промишленост, изпълнението на плана в натурално изражение и др. (1969–
1994).
ЗАВОД ЗА ЧАСОВНИКОВИ ПРИБОРИ „ИМПУЛС“ – ГАБРОВО
Ф. 903, 6 оп., 463 а.е., 3,07 л.м., 1962–2002 г.
Вж. и фондове 1396, 1397
Създава се през 1963 г. като Завод за механически прибори и часовникови механизми – Габрово за производство на часовникови, фино-механични и броителни прибори с промишлено предназначение на основата на съществуващия цех за
таксиметрови апарати към ДИЗ „Болшевик“ – Габрово. През 1964 г. става клон
към Обединено промишлено предприятие за промишлена автоматика – София,
а през 1965 г. – Завод за часовникови прибори „Импулс“ – Габрово. От 1970 г. е
в състава на ДСО „Металхим“ – Сопот, а от 1977 г. – към МК „Точно машиностроене“ – Габрово. През 1991 г. заводът се регистрира като ДщФ „Импулс“ на
ДФ „Гама“ – Габрово, а през 1992 г. се преобразува в ЕООД с държавно участие.
С Решение № 1025 от 6 юни 1996 г. на ГОС се преобразува в АД. Приватизира се
през 1999 г.

Окръжни, инструкции, наредби и др. на ММ, Комитета по машиностроене, ДСО „Автоматизация и приборостроене“, ДСО „Металхим“ – Сопот и
др. за: стопанската дейност на завода, спазването на закона, правилника и
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наредбата за контрол на взривните вещества, оръжията и боеприпасите, планирането и отчитането, качеството на продукцията, НТП и др. (1962–1987).
Решения на МС и ГОС за преобразуване във фирма, регистрацията и
пререгистрацията ѝ (1991–2002).
Заповеди на Комитета по машиностроене, ДСО „Автоматизация и приборостроене“ за прехвърлянето на основни средства между завода и други
заводи, усвояването на нови производства (1964–1969).
Правилници за устройството и дейността на завода (1965–1969).
Структурни схеми на управление (1972–1976, 1993).
Заповеди на директора: с разпоредителен характер (1963–1985); за наз
начаване на Постоянна техническа комисия (1988–1989).
Протоколи от: заседания на: Дирекционния съвет (1963–1968), Стопанския комитет (1968–1969), Техническия съвет (1965–1967), ТИС (1967–
1969), профкомитета (1963–1993); за приемане и въвеждане в експлоатация
на строителни обекти (1981–1989); извършени проверки по качеството на
продукцията (1964–1969).
Перспективна програма за развитието на завода и гражданската продукция през десетата петилетка (1988).
Планове: насрещни за социално-икономическото развитие (1986–1988);
държавни планови задачи (1985–1988); за конверсия на специалното производство (1989); годишни: производствени, финансови, по труда, себестойността, материално-техническото снабдяване, капиталните вложения, НТП,
за организационно-техническите мероприятия, по износа, кооперираните
доставки, рационализаторската дейност (1963–1989); квалификацията на
кадрите (1963–1984); тематични за участие в международни панаири и изложби (1966–1968).
Дневник за регистриране рационализаторски предложения (1964–1982).
Досиета на рационализаторски предложения (1963–1994).
Доклади, информации, анализи на: стопанската дейност, финансовото
състояние, икономическите резултати, научно-техническото и социално-икономическото развитие на завода (1971–1989); за изпълнението на плановете
по труда, трудовите норми, материално-техническото снабдяване, качеството на продукцията, търговската дейност, общественото хранене, строителството, използването на основните фондове, за НТП и др. (1964–1989).
Годишни отчети: финансово-счетоводни (1963–1998); статистически за
изпълнението на плановете за промишлената продукция, техническите показатели, реализацията на продукцията, кооперираните доставки, специализацията и кооперирането на производството, капиталните вложения, въвеждането
в действие на основните фондове, строителните обекти и производствените
мощности, по труда, себестойността; използването на основното оборудва139
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не; наличностите и употребяваните суровини и материали; рационализаторската дейност, персонала и ФРЗ и др. (1963–1998); оказаната, получената и
внедрената помощ по линия на НТП (1966–1968).
Щатни разписания (1962–1997). Колективни трудови договори с допълнителни споразумения (1991–1996).
Кореспонденция с ДСО „Автоматизация и приборостроене“, ДСО „Металхим“ – Сопот, МК „Точно машиностроене“ – Габрово за: планирането и
отчитането, НТП, участието на международни панаири и изложби, капиталните вложения, строителството, специализацията и кооперирането на производството и др. (1964–1987).
Снимки: от отчетни събрания на колектива, награждаване на челници,
ударници и качественици, честване деня на машиностроителя, на основателите на завода и др. (1968–1987).
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ГАМА – ПРОЕКТ“ – ГАБРОВО
Ф. 1438, 3 оп., 80 а.е., 0,45 л.м., 1979–1993 г.
Вж. и фондове 1396, 1397
Създава се със Заповед № 48 от 17 юли 1979 г. на ММ като БРВ по специално приборостроене – Габрово към МК „Точно машиностроене“ – Габрово. През
1984 г. се преобразува в Институт по уредостроене и навигационна техника –
Габрово. Извършва научноизследователска, развойно-внедрителска, патентнолицензионна, дизайнерска, производствена, инженерингова и търговска дейност
в страната и чужбина в областта на уредостроенето, медицинската и битовата техника, системите за навигация. С Решение № 36 от 21 ян. 1991 г. на ГОС
се регистрира като ДщФ „Гама – проект“ – Габрово на ДФ „Гама“ – Габрово.
През 1992 г. се преобразува в ЕООД с държавно имущество, а през 1998 г. – в ЕАД.
Приватизира се през 2000 г.

Решения на ГОС за преобразуването и регистрацията на базата в ДщФ
и ЕООД (1991–1993).
Правилници за устройството и дейността (1980, 1991), за организация
на вътрешната стопанска сметка (1991).
Заповеди на директора: с разпоредителен характер (1979–1992); за наз
начаване на ТИС (1987–1992).
Протоколи от: събрания на пълномощниците (1986–1991); заседания на:
УС (1991), ТИС (1980–1992), профкомитета (1985–1986).
Програми: за развитие на научноизследователската и развойно-внедрителската дейност (1981); комплексна за повишаване производителността чрез
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автоматизация на технологичните процеси и концентрация на производствените мощности (1984).
Планове: производствени, по труда, себестойността, НТП, социалноикономическото развитие на колектива, усвояването на нови технологии и
др. (1980–1992).
Анализи, информации за: стопанската дейност, изпълнението на производствените планове, научното обслужване на специалното производство,
усвояването на изделия за широко потребление, управлението на качеството
на разработената продукция, участието в прегледа на научно-техническото
творчество и др. (1980–1987).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1982–1993); статистически
за: промишлената продукция, себестойността, персонала и ФРЗ, НТП и др.
(1980–1993).
Щатни разписания (1981–1992).
Колективни трудови договори (1991–1992).
СТОПАНСКИ КОМБИНАТ „ИНСТРУМЕНТАЛНА
ПРОМИШЛЕНОСТ“ – ГАБРОВО
Ф. 1292, 4 оп., 963 а.е.,7,09 л.м., 1963–1996 г.
Създава се съгласно ПМС № 66 от 31 юли 1974 г. като ДСО „Инструментална промишленост“ – Габрово за производство на режещи и абразивни инструменти, измервателни инструменти и уреди, шлосеро-монтажни инструменти, нормализирани елементи за инструменталното производство, специални
машини за инструментално производство, обслужване с универсално сглобяеми
приспособления и свързаната с това научноизследователска и развойна дейност.
В състава му влизат: ИЗ „Болшевик“ – Габрово, ИЗ – Дряново, ИЗ – Видин, ИЗ –
Смолян, Завод за абразивни инструменти – Берковица, Завод за измервателни
инструменти и уреди – Благоевград, Завод за производство на инструментална екипировка – с. Априлово, Търговищко, Завод „Арда“ – Кърджали, ИИЕМ –
Габрово. От 1976 г. в съответствие с Разпореждане № 184 от 1 ноем. 1976 г.
на МС се реорганизира в СК „Инструментална промишленост“ – Габрово към
ДСО „Заводи за металорежещи машини“, а от 1987 г. – в СО „Инструментална
промишленост“ – Габрово. През 1989 г. се регистрира като ДФ, а през 1992 г. се
преобразува в ЕАД. През 1996 г. Дружеството се приватизира.

Постановления, заповеди, решения, разпореждания и др. на МС, ММ,
ДСО „Заводи за металорежещи машини“, ГОС и др. за: създаването и реорганизацията на комбината, стопанската дейност, ценообразуването и ре141
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ализацията на инструменти, международното сътрудничество, износа и др.
(1974–1996).
Устав на ДФ „Инструмент“ (1989).
Правилници за: устройството и дейността (1976, 1978); вътрешния трудов ред (1975, 1977); закупуването и внедряването на лицензи (1974, 1985);
работата на Дирекционния съвет (1979).
Структура на управление (1979–1983).
Наредби за: организация на работната заплата (1974–1977) и на вътрешната стопанска сметка (1976–1979); оценяване равнището на технологиите и
изделията и за атестиране на промишлената продукция (1976).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1974–1996).
Протоколи от: заседания на: СС и ИБ (1974–1989), Дирекционния съвет (1975–1986), УС (1989–1993), Съвета на директорите (1993–1996), Техническия съвет (1974–1975, 1991), ТИС (1974–1978), Методическото бюро
(1975–1976), Комисията по присъждане на ведомствени оценки за равнището на качеството на произведената продукция (1974–1978), профкомитета
(1974–1986); съвместни съвещания с представители на съставните заводи
(1974–1987); производствени съвещания по технически въпроси (1974–
1975); съвместни съвещания на работните групи по научно-техническото
сътрудничество (1974–1990); събрания на пълномощниците на поделенията
(1987–1993); за приемане и въвеждане в експлоатация на строителни обекти
(1991–1995).
Дългосрочни: перспективни прогнози за развитие на НТП и технология
на производство (1979–1989); програми и спогодби за международното сът
рудничество (1976–1990).
Програми: комплексни за: усъвършенстване организацията на работната заплата (1977), подобряване организацията на труда, използването на работното време и усъвършенстване на трудовите норми (1976), внедряването
на нови и усъвършенстването на съществуващите конструкции металорежещи инструменти (1975); целева за увеличаване на износа на инструменти по
ІІ направление (1976), усвояване производството и износа на инструменти
(1978); за усвояването и производството на универсално сглобяеми приспособления, внедряването на специализирани машини и технологични линии
(1975–1976); за концентрацията и специализацията на инструменталното
производство, разширяването, реконструкцията и модернизацията на производствените мощности (1975); за производството на стоки за широко потребление през VІІ петилетка (1976); за социалното развитие на колектива през
VІІ (1976), VІІІ (1981) и ІХ (1986) петилетка.
Планове: за работата на СС и ИБ (1975–1978), отделите и дирекциите
(1975–1976); перспективни за: VІІ (1976), VІІІ (1981) и ІХ (1986) петилетка;
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годишни: държавни и насрещни, производствени, финансови, по труда, себестойността, НТП, по качеството, износа, лицензите, безопасността и хигиената на труда, за капиталните вложения (1974–1990), валутен (1975–1976),
за атестиране на произвежданата продукция (1976–1978); работни за научно-техническо сътрудничество с чужди страни (1974–1990); тематични за:
развитието и насоките на изобретателската и рационализаторската дейност
(1976), за участието на международни панаири и изложби (1974–1988).
Инженерни проекти (1978–1985).
Доклади, мероприятия, справки за: изпълнението на: плана по производството (1974–1978), насрещния план по всички показатели (1976); за резултатите от: изпълнението на инженерните проекти и инженерно-техническите
мероприятия (1975), социалистическото съревнование между съставните заводи (1975–1979), изпълнението на трудовите норми (1977–1986); от задгранични командировки на специалистите (1975–1990).
Докладни записки, обзори за: изпълнението на задачите по плана за НТП
(1975–1978); рационализаторската и изобретателската дейност (1975–1976);
изпълнението на плана за себестойността (1975–1978).
Информации за: изпълнението на задачите по внедряване новата организация на работната заплата (1977); състоянието на нормирането и заплащането на труда, за структурата на ФРЗ, текучеството на кадрите (1974–1977);
постиженията в инструменталното производство (1975–1976); изпълнението
на плановете: за закупуването на лицензи и резултатите от лицензионната
дейност (1975–1977), по основните икономически показатели (1978), за капиталните вложения (1977–1978); готовността и участието в международни
панаири и за рекламната дейност (1975–1978); състоянието на качеството
на произведената продукция (1975–1978); проведените мероприятия по безо
пасността и хигиената на труда (1975–1995).
Анализи на: стопанската дейност и изпълнението на производственофинансовия план (1974–1996); ефективното използване на енергия, горива,
суровини и материали през VІІ петилетка (1981).
Отчети: по НИРД и внедряването на нови изделия през VІІІ петилетка,
научно-техническите постижения, за проучването и придобиването на лицензи, за рационализаторската и изобретателската дейност (1979–1985), изпълнението на плана за международното сътрудничество (1979–1986); годишни
финансово-счетоводни (1974–1996); статистически за: изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, за реализацията, износа, изпълнението на трудовите норми, персонала и ФРЗ, НТП,
рационализаторската и изобретателската дейност, качеството, материалнотехническото снабдяване, квалификацията на кадрите и др. (1974–1996).
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Щатни разписания (1974–1996). Карти за оценка на работно място и на
работника (1989–1990).
Кореспонденция с ММ, ДСО „Заводи за металорежещи машини“, Външнотърговско обединение „Машиноекспорт“, съставните заводи и др. за:
стопанската дейност, планирането и отчитането, труда и ФРЗ, себестойността, цените и ценообразуването, внедряването на нови производства, номенклатурата на групите инструменти, научно-техническо сътрудничество с
чужди страни, закупуване на лицензи, износа на готова продукция, повишаване квалификацията на специалистите и др. (1974–1996).
Свидетелство за търговска марка (1975).
Каталози и рекламни листовки на произвежданите инструменти (1975–
1996).
Списъци на носителите на ордени и медали, почетни звания, значки
(1975–1976).
Лични досиета на ръководни кадри (1963–1993).
ИНСТИТУТ ЗА ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА И
МАШИНИ – ГАБРОВО
Ф. 1296, 3 оп., 591 а.е., 3,30 л.м., 1965–1996 г.
Вж. и фондове 496, 1292
Създава се през 1965 г. като База за техническо развитие на инструменталното производство към ДИЗ „Болшевик“ – Габрово. От 1974 г. се преобразува в
ИИЕМ към ДСО „Инструментална промишленост“ – Габрово. Предметът на
дейност е научноизследователска и развойна дейност, внедряване на инструментална екипировка и машини за производство на инструменти. През 1987 г.
става Технологичен институт за инструментална екипировка, а през 1990 г. се
регистрира като ДФ „Институт за инструментална екипировка“. През 1992 г.
се преобразува в ЕООД „СИЕ – ИНЖЕНЕРИНГ“ с държавно участие и предмет
на дейност – развойно-внедрителска, производствена, инженерингова дейност в
областта на инструменталното производство, производство на нестандартно
оборудване и др., а през 1996 г. – в ЕАД. Дружеството се приватизира през 1997 г.

Постановления, разпореждания, заповеди, окръжни, указания и др. на
МС, ДСО „Металорежещи и дървообработващи машини и инструменти“, СК
„Инструментална промишленост“ – Габрово и др. за: създаването, реорганизацията и дейността (1965–1982).
Правилници за: устройството и дейността (1966, 1991); вътрешния трудов ред (1967, 1976).
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Наредби за: организация на работната заплата (1967–1968) и на вътрешния финансов контрол (1975); за прилагането на вътрешната стопанска сметка (1977).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1965–1996).
Протоколи от: заседания на: СС (1967–1990), УС (1991–1992), Съвета
на директорите (1996), съвместни на административното, партийното и профсъюзното ръководство (1969–1981), Техническия съвет (1965–1989), Комисията по стандартизация (1966–1986), профкомитета (1966–1986); общи съб
рания (1984–1991); събрания на пълномощниците (1990–1992); съвместни
съвещания с представители на заводите от системата на СК „Инструментална промишленост“ – Габрово (1967–1978); съвместни срещи на работните
групи по научно-техническото сътрудничество (1975–1986); за приемане и
въвеждане в действие на готови строителни обекти (1977–1989).
Програми за: лабораторни изпитвания на инструменти (1978), развитие
на режещите инструменти през VІІІ петилетка (1981), социалното развитие
на колектива през ІХ петилетка (1986).
Планове: перспективни за VІ, VІІ, VІІІ петилетка (1971, 1976, 1981);
насрещни (1973–1978); ведомствен за научните изследвания и усвояването
на нови изделия (1967); за НТП (1966–1990); организационно-технически
(1969–1970); финансови, по труда (1967–1978); по стандартизация (1979–
1988).
Икономически модел за развитие на базата (1971).
Доклади, информации, справки и др. за: цялостната дейност (1967–1991);
равнището на научноизследователската, проектно-конструкторската и развойната дейност (1968–1975); изпълнението на плана за НТП (1965–1986);
разработените и предадени за усвояване изделия, материали, технологии и
др. и за внедрените и не внедрени задачи по плана за НТП (1971–1990); от
задгранични командировки (1966–1992); изпълнението на плана за стандартизация и нормализация (1966–1990); извършените атестационни изпитвания
и подобряване качеството на продукцията (1977–1986).
Отчети: финансово-счетоводни (1966–1996); статистически за изпълнението на плановете за НТП, научноизследователската дейност и състава на
научните работници, по труда, производството, персонала и ФРЗ, разхода на
суровини и материали, трудовите злополуки и др. (1967–1996).
Щатни разписания (1965–1996). Колективни трудови договори (1969–
1985).
Кореспонденция с Комитета по машиностроене, ДСО „Заводи за металорежещи инструменти“, ДСО „Инструментална промишленост“ – Габрово
и др. за изпълнението на плановете за НТП, конструктивно-технологичната
дейност, научно-техническото сътрудничество, организацията на труда, съз145
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даването на специализирано конструктивно-технологично бюро за проектиране на режещи инструменти, участие в международни панаири и изложения
и др. (1965–1996).
Каталози на разработените и произведени инструменти (1973–1980).
Дипломи и грамоти за награждаване на базата (1969–1977).
Характеристики на работници и служители, носители на почетни звания,
ордени и медали (1967–1978).
Снимки: на сградата, на произведените машини, от чествания на 10 и
15-годишнините на Института, от деня на машиностроителя, от посещението
на наши и чуждестранни гости, от срещите на работните групи по международното сътрудничество и др. (1968–1982).
ДЪРЖАВЕН ИНСТРУМЕНТАЛЕН
ЗАВОД „БОЛШЕВИК“ – ГАБРОВО
Ф. 496, 9 оп., 2847 а.е., 28,76 л.м., 1947–1991 г.
Вж. и фондове 684К, 375, 1292
Създава се през 1948 г. като ДИЗ – Габрово чрез обединяването на национализираните предприятия СбД „Георги Митев и сие“ и СбД „Никола Митев“ за
производство на металорежещи и измервателни инструменти, металорежещи
машини. От 1949 г. се нарича ДИЗ „Болшевик“ – Габрово към ДСО „Металообработващи и дървообработващи машини и инструменти“. През 1971 г. става ИЗ
„Болшевик“ към ДСО „Заводи за металообработващи машини“, а през 1974 г.
влиза в състава на СК „Инструментална промишленост“ – Габрово. През 1990 г.
се преименува на ИЗ „Габрово“ – Габрово. Прекратява дейността си същата
година поради вливане в ДФ „Инструмент“ – Габрово.

Укази: на ДС на НРБ за награждаване на завода с ордени „Червено знаме на труда“ и „Народна република България“ – ІІ степен (1972, 1986) и на
Дома на културата при завода с „Орден на труда“ – златен (1989); на Президиума на НС за награждаване на работници и служители с ордени и медали
(1965–1967).
Окръжни, заповеди, указания, инструкции и др. на Министерството на
индустрията, ММ, ДИО „Машиностроене“, ДСО „Металообработващи и
дървообработващи машини и инструменти“, ДСО „Металообработващи машини“, СК „Инструментална промишленост“ – Габрово и др. за: цялостната дейност на завода, планирането и отчитането, материално-техническото
снабдяване, качеството на готовата продукция, договорите за пласмент, разпределението на произведените инструменти между съставните заводи, себестойността и цените на продукцията, охраната на труда, участието в меж146
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дународни панаири и изложения, социалистическото съревнование и прилагането на нови почини, присъждането на преходното червено знаме на МС и
др. (1948–1985).
Правилници за: вътрешния трудов ред (1952, 1967–1978); правата и задълженията на административно-техническия персонал (1989); устройството
и работата на Производствения комитет (1965–1966); изработването и утвърждаването на отраслови технически норми (1961–1964); провеждане на
нормативни наблюдения (1963); реда и условията за присъждане почетни
значки „изобретател“ и „рационализатор“ (1975); водене и отчитане на социалистическото съревнование (1970); работата на ПУЦ (1975).
Структурна схема на управление (1974).
Наредби за: внедряване на Саратовската система за труд (1969); организация на работната заплата (1965–1974); организация на вътрешната стопанска
сметка (1966–1978); реда, начина и условията за придобиване на разряди и
степени на квалификация (1972); бригадната организация на труда (1979); материалното стимулиране на работници, специалисти и ръководни кадри (1978).
Заповеди на директора: с разпоредителен характер (1948–1990); за наз
начаване на ТИС (1951–1990); за технически и конструктивни промени на
производствените операции (1959–1969); за изменение на трудовите норми
(1978–1980); за внедряване на рационализаторските предложения и изчисляване на икономическия ефект (1986–1990).
Протоколи от: производствени съвещания (1947–1951), оперативни съвещания на началниците на цехове и отдели (1966–1978), събрания на пълномощниците (1986–1989), съвместни съвещания на двустранните групи по
научно-техническото сътрудничество (1967–1985); заседания на: Дирек
ционния съвет (1961–1967), Производствения комитет (1966–1968), съвместни на Дирекционния съвет и Производствения комитет (1967–1968),
СС (1969–1990), ТИС (1951–1991), Специализирания технически съвет по
стандартизация (1966–1989), Експертния съвет (1971–1975), Техническия
съвет (1975–1978), Съвета по ергономия и промишлена етика (1974–1978),
Заводския профкомитет (1951–1990), Изпитната комисия за придобиване на
разряд (1950–1970), Съвета по квалификация (1973–1989); за приемане и въвеждане в действие готови строителни обекти (1986–1990).
Програми за: социално-икономическото развитие на завода (1970);
проектиране и внедряване на система за управление на продукцията (1976);
подобряване качеството на продукцията (1976, 1989); квалификация и преквалификация на кадрите (1976–1978); целева за обективното използване на
енергията през ІХ петилетка (1986).
Планове: перспективни за ІІІ (1956), ІV (1961), V (1966), VІ (1971),
VІІ (1976) и VІІІ (1981) петилетка; годишни: производствени, финансови,
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по труда, кооперираните доставки, материално-техническото снабдяване,
пласмента, износа, капиталното строителство, НТП, социално-икономичес
кото развитие на колектива и др. (1948–1990); за работата на: СС (1971–
1976), отделите и службите при завода (1974–1990), заводския профкомитет
(1951–1989), Дома на културата (1966–1989), НТД (1967–1990); тематични
за рационализаторската дейност (1954–1985); учебни за обучение на нови
работници и повишаване квалификацията на кадрите (1954–1989); организационно-технически (1957–1985).
Инженерни проекти (1975–1988).
Заводски нормали (1976–1978).
Дневници за вписване постъпили изобретения и рационализации (1952–
1991).
Рационализаторски предложения, протоколи, доклади и др. (1950–1990).
Доклади за: основната дейност, икономическото състояние, подготовката на кадрите (1978–1989); от задгранични командировки на специалистите
(1966–1982).
Анализи: на стопанската дейност и изпълнението на основните икономически показатели (1965–1990); за интензификацията на производството и
повишаване производителността (1979–1981); НИРД (1979–1985).
Информации, обзори, изложения, сведения, справки за: качеството на
продукцията; изпълнението на годишните планове; за промишлената продукция, себестойността; рационализаторската дейност; организацията, нормирането и заплащането на труда; повишаване квалификацията на кадрите; техническото нормиране на труда; изпълнението на плана за износа и пласмента на
готова продукция; капиталните вложения и др. (1949–1990).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1948–1990); статистически за:
изпълнението на плана за промишлената продукция, по труда, себестойността, материално-техническото снабдяване, реализацията на готовата продукция, рационализаторската дейност, персонала и ФРЗ, повишаване квалификацията на кадрите, изпълнението на технико-икономическите норми, качеството, специализацията и кооперирането на производството и др. (1948–1990).
Бюджети на завода (1948–1957).
Щатни разписания (1948–1990).
Инвентарна книга (1949–1950) и балансови карнетки (1950–1960).
Трудови норми (1953–1978).
Кореспонденция с ДИО „Машиностроене“, ДСО „Металообработващи
и дървообработващи машини и инструменти“, ДСО „Заводи за металорежещи машини“ и др. за: организацията на технологичния процес, доставката на
машини и съоръжения, усвояването на нови производства, пласмента, материално-техническото снабдяване, изпълняването на колективните трудови
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договори, квалификацията на кадрите, капиталното строителство, участието
на международни панаири и изложения, рационализаторската дейност, нормирането и заплащането на труда, капиталното строителство и др. (1948–
1990).
Производствени характеристики на завода (1950, 1967–1970).
Паспорт на завода (1951–1952).
Дипломи и грамоти за награждаване на художествените състави при
Дома на културата за участия във фестивали и събори (1971–1984).
Албуми със снимки на: смесения хор, школата по изкуство, от изяви,
мероприятия и участия на самодейните състави на Дома на културата (1962–
1981); Туристическата секция (1967); от юбилейни чествания, посещение на
съветски гости, откриването на политическата учебна година, отчетно-изборна конференция и др. (1969–1989). Снимки от откриване музейната сбирка
(1974–1978).
Късометражни рекламни филми (1976–1988).
Рекламни каталози на произвежданите инструменти (1979–1988).
Списъци и характеристики на работници и служители, удостоени със
звания, почетни значки, ордени и медали (1966–1979).
Почетна книга (1973–1977).
Лични досиета на ръководители на завода (1947–1967), на орденоносци
(1953–1985).
ИНСТРУМЕНТАЛЕН ЗАВОД – ДРЯНОВО
Ф. 996, 3 оп., 418 а.е., 3,00 л.м., 1964–1996 г.
Вж. и фондове 496, 1292
Създава се с Разпореждане № 49 от 21 февр. 1964 г. на МС като Завод за
стоманени въжета и калибровани вериги. През 1965 г. се преобразува в ДИЗ –
Дряново, поделение на ДИЗ „Болшевик“ – Габрово с предмет на дейност – производство на режещи инструменти и инструментална окомплектовка за металообработващата и дървообработващата промишленост, а през 1966 г. се отделя
като самостоятелен завод. От 1971 г. съгласно Разпореждане № 590 от 16 дек.
1970 г. на КСК при МС става ИЗ – Дряново към ДСО „Заводи за металорежещи
машини“, а от 1974 г. заводът влиза в състава на СК „Инструментална промишленост“ – Габрово. С Решение № 176-ІІІ от 3 окт. 1979 г. на ИК на ОНС – Габрово се наименува ИЗ „Динамика“ – Дряново. От 1991 г. в съответствие със Заповед № 202 от 3 дек. 1990 г. на МИП става поделение на ДФ „Арсенал“ – Казанлък.
През 1998 г. се открива процедура за приватизация на завода.
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Правилници за: устройството и дейността (1969–1970), вътрешния трудов ред (1969).
Наредби за: организацията на работната заплата (1965–1968); разпределението на спомагателните производства (1967); организацията на предварителния и текущ контрол (1972).
Заповеди на директора: с разпоредителен характер (1964–1996); за наз
начаване на ТИС (1973–1986); за експериментиране и внедряване на рационализаторските предложения (1972–1985).
Протоколи: от заседания на: Дирекционния съвет (1964–1968), СС
(1969–1995), ТИС (1965–1989), Специализирания технически съвет (1979–
1981), профкомитета (1965–1993); за атестиране на готовата продукция
(1977–1984).
Програми: перспективна за развитието и специализацията на производството за периода 1966–1980 г. (1966); дългосрочни за: развитието на НТП
през VІІІ петилетка (1981), социалното развитие на колектива през VІІІ и ІХ
петилетка (1981, 1986); комплексни за: развитието на изобретателската и рационализаторската дейност (1981), намаляване на ръчния, физическия, тежкия и непривлекателен труд (1981); за производството на стоки за народно
потребление през VІІІ петилетка (1981); за автоматизацията, механизацията
и внедряването на нови технологии (1982–1983); за подобряване качеството
на продукцията (1982–1984); годишни за социалното развитие на колектива
(1976–1986); бизнес (1995).
Планове: перспективни за V (1966), VІ (1971), VІІ (1976), VІІІ (1981) и
ІХ (1986) петилетка; годишни: производствени, финансови, по труда, себестойността, НТП, социалното развитие на колектива, капиталното строителство (1964–1986); тематични за рационализаторската дейност (1982–1985);
за работата на СС (1978–1986).
Инженерни проекти за НТП (1976–1986).
Дневници за регистриране на рационализаторски предложения (1968–
1985).
Досиета на рационализаторските предложения (1971–1986).
Доклади за: организацията на управление и внедряването на нови системи за управление, изпълнението на производствения план (1966–1968); за резултатите от внедряването на научно-техническите постижения (1979–1986).
Информации, мероприятия, сведения за: стопанската дейност и икономическото състояние на завода, изпълнението на основните планови задачи,
ускореното развитие на машиностроенето, обезпечаването на производствената дейност, подобряването на качеството на продукцията, повишаването на
рентабилността на икономиката и др. (1965–1985).
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Анализи на: цялостната дейност и финансово-икономическите показатели, организацията на труда, качеството на продукцията, изпълнението на
плана по труда, рационализаторската дейност, изпълнението на годишните
програми за социалното развитие на колектива, трудовите злополуки, себестойността на продукцията, повишаване квалификацията на кадрите и др.
(1966–1996).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1965–1996); статистически
за изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, пласмента, персонала и ФРЗ, изпълнението на трудовите норми, рационализаторската дейност, интензификацията на производството,
качеството, разходите на суровини, материали, горива и електроенергия,
специализацията и кооперирането, използването на основното оборудване
в металообработващите предприятия, НТП, капиталното строителство и др.
(1965–1996).
Щатни разписания (1964–1996). Колективни трудови договори (1966–
1995).
Кореспонденция с ММ, ДСО „Заводи за металорежещи машини“, СК
„Инструментална промишленост“ – Габрово и др. за: стопанската дейност,
изпълнението на основните икономически показатели, социалното развитие
на колектива, внедряването на научно-техническите постижения, цените и
ценообразуването на готовата продукция, пласмента, износа, капиталното
строителство и др. (1964–1996).
Номенклатура на произвежданите инструменти (1970).
ДЪРЖАВНО ПРОМИШЛЕНО
ПРЕДПРИЯТИЕ „РАЧО КОВАЧА“ – ГАБРОВО
Ф. 936, 7 оп., 528 а.е., 2,75 л.м., 1968–1996 г.
Вж. и фондове 1267, 1292
Създава се през 1968 г. на основата на металообработващия цех, щанцовопресовото и леярното отделение към Градски промишлен комбинат с предмет
на дейност производство на металорежещи инструменти и извършване на технически услуги – ремонт и пренавиване на електромотори, електродомакински
уреди, вулканизация, ножари, подковачи, ковано желязо и др. От 1970 г. е в състава на СДМПБУ – Габрово, а от 1971 г. към него преминава и ТПК „Стомана“ – Габрово. През 1987 г. съгласно Решение № 45 от 27 юли 1987 г. на СС на МС
се преобразува в ЗМИ „Рачо Ковача“ – Габрово към СК „Инструментална промишленост“ – Габрово за производство на нестандартно оборудване, инструментална екипировка и металорежещи инструменти. През 1992 г. се регистрира
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като ЕООД с държавно участие, а през 1996 г. се преобразува в ЕАД. През 1997 г.
Дружеството се приватизира.

Заповеди, указания, наредби и др. на МСБА, ОНС – Габрово, С
 ДМПБУ –
Габрово, СК „Инструментална промишленост“ – Габрово и др. за: цялостната дейност, ценообразуването на продукцията и услугите, реконструкцията
и модернизацията, разширяването на комунално-битовите услуги на населението, внедряване на научно-техническите постижения в производството,
въвеждането на бригадната организация на труда, качеството на продукцията
и др. (1968–1989).
Устав на ЕАД „Рачо Ковача“ (1996).
Правилници за: вътрешния трудов ред (1970–1971), устройството и дейността на младежката конструктивно-технологична бригада (1976).
Структурни схеми на управление (1987–1989).
Наредби за: организацията на: работната заплата (1968–1975), документооборота за отчитане на стопанската дейност (1972), вътрешната стопанска
сметка (1973–1976), вътрешния финансов контрол (1983–1984); изплащането на допълнителни възнаграждения на работници и служители (1971).
Заповеди на директора: с разпоредителен характер (1968–1995), за внедряване на рационализаторските предложения (1987–1990).
Протоколи: от заседания на: Дирекционния съвет (1968–1970), СС
(1970–1990), Техническия съвет (1969–1970), ТИС (1972–1988), профкомитета (1968–1981); за приемане и въвеждане в действие на готови строителни
обекти (1979–1990); на изпитната комисия за квалификация и преквалификация на кадрите (1968–1970); за учредяване на социалистическа бригада за
НТП (1979); от отчетно-изборно събрание на НТД (1979).
Програми: дългосрочна производствена (1987); комплексни за: внедряване на научно-техническите постижения в производството (1975), социално-икономическото развитие през 1979–1980 г. (1978), намаляване на ръчния
физически тежък труд през VІІІ петилетка (1981); целеви за: ефективно използване на суровини, материали, горива, енергия (1982–1988), подобряване
качеството на продукцията през ІХ петилетка (1986); за перспективно развитие на предприятието през VІІ петилетка (1976); за развитие на НТП през
VІІІ петилетка (1979–1980); за научно-техническо сътрудничество (1979); за
безопасността и хигиената на труда за ІХ петилетка (1985).
Планове: перспективни за VІ (1971), VІІ (1976) и VІІІ (1981) петилетка;
годишни: производствени, финансови, по труда, себестойността, материално-техническото снабдяване, стокооборота на дребно, пласмента, организационно-технически, НТП, качеството, кооперираните доставки, социалното
развитие на колектива (1968–1990); тематични за: подготовката и повишава152
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нето квалификацията на кадрите (1970–1972), рационализаторската дейност
(1976–1986).
Инженерни проекти (1978–1981).
Дневник за регистриране рационализаторските предложения (1978–
1990).
Досиета на рационализаторските предложения (1968–1990).
Доклади, информации, анализи и др. за: стопанската дейност и основните икономически показатели, изпълнението на производствената програма,
качеството на продукцията, охраната на труда, НИРД, за резултатите от социалистическото съревнование, състоянието на бригадната организация на
труда и др. (1968–1989).
Правен анализ за имуществото на Дружеството (1996).
Отчети: за дейността на НТД (1983–1986); годишни финансово-счетоводни (1968–1996); статистически за: изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, материално-техническото
снабдяване, персонала и ФРЗ, изпълнение на трудовите норми, рационализаторската дейност, качеството, НТП, повишаване квалификацията на кадрите,
реализацията на готовата продукция, износа и др. (1968–1996).
Трудови норми (1968–1970).
Кореспонденция с МВТУ, ОНС – Габрово, СДМПБУ – Габрово, СК
„Инструментална промишленост“ – Габрово и др. за: производствената дейност, нормираното заплащане на труда, ценообразуването на готовата продукция, планирането и отчитането, изпълнението на договорните задължения,
пласмента, специализацията и кооперирането на производството, качеството
на продукцията, капиталното строителство и др. (1968–1995).
Рекламни каталози на произвеждана продукция (1985, 1990).
Албум със снимки из живота на колектива (1981–1985).
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ
„СТОЯН БЪЧВАРОВ“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 76, 8 оп., 1060 а.е., 8,25 л.м., 1947–2001 г.
Вж. и Ф. 212К
Създава се през 1934 г. като Тенекеджийска кооперация „Труд“ – Севлиево за производство на готварски и отоплителни печки. След национализацията
през 1947 г. става ДИП „Труд“ – Севлиево със същия предмет на дейност. През
1951 г. се преименува на ДИП „Стоян Бъчваров“ – Севлиево, а през 1962 г. – на АЗ
„Стоян Бъчваров“ – Севлиево за производство на санитарна и битова арматура.
През 1977 г. на основата на АЗ „Стоян Бъчваров“ – Севлиево, Завод за промишлена арматура „Сакар“ – Свиленград и БРВ на битова арматура – Севлиево се
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образува Комбинат за битова арматура – Севлиево към КТИМ. От 1982 г. Комбинатът е разформирован и заводът става Завод за битова арматура „Стоян
Бъчваров“ – Севлиево, а от 1989 г. се регистрира като ДФ „Видима“ – Севлиево.
През 1991 г. се преобразува в ЕАД с държавно участие, а през 1992 г. се образува
българо-американско дружество „Видима Идеал“ ООД – Севлиево със съдружници ЕАД „Видима“ – Севлиево и „Американ Стандарт ИНК“ – САЩ. Предметът
на дейност е производство и продажба на санитарна и промишлена арматура,
апарати за безалкохолни напитки и всички дейности, свързани с тях. През 1996 г.
ЕАД „Видима“ – Севлиево се приватизира.

Решения на ГОС за регистрация и пререгистрация на Дружеството
(1996–2001).
Устав на ЕАД „Видима“ (1992).
Правилници за: устройството и дейността (1965), вътрешния трудов ред
(1987).
Наредби за организацията на: работната заплата (1970–1976), вътрешната стопанска сметка (1977).
Заповеди на директора: с разпоредителен характер (1947–1992), за наз
начаване на ТИС (1973–1981), за внедряване в производството на рационализаторските предложения (1961–1966).
Протоколи: от заседания на: Дирекционния съвет (1960–1971), Стопанския комитет (1970–1988), съвместни заседания на административното и
профсъюзното ръководство (1977–1979), УС (1989–1991), Съвета на директорите (1992–1997), ТИС (1960–1991), заводския профкомитет (1960–1991);
от общи събрания (1992–1997); от проведени преговори с потенциален купувач за приватизация на Дружеството (1996).
Програми: комплексни за: НТП (1977), социалното развитие на колектива (1982–1988); за ефективното използване на суровини, материали, горива
(1981–1986); за автоматизацията на производството (1982); за подобряване
качеството на продукцията (1983–1986).
Планове: перспективни за VІ и VІІ петилетка (1970, 1975); годишни:
производствени, финансови, по труда, себестойността, кооперираните доставки, износа, пласмента, стокооборота на дребно, организационно-технически, социално-икономическото развитие, НТП (1957–1988); тематични за
рационализаторската дейност (1967–1986); за работата на: Дома на културата (1962–1991), отдел „Автоматизация на управлението и производството“
(1971–1975), ПУЦ (1966–1992), НТД (1975–1981).
Инженерни проекти (1978–1986).
Дневници за регистриране постъпилите рационализаторски предложения (1953–1992).
Досиета на рационализаторските предложения (1958–1989).
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Анализи: на стопанската дейност и финансово-икономическите показатели (1964–1996); за производителността и средната работна заплата
(1967–1977); на съществуващата технология и организация на арматурното
производство (1965–1967); на трудовите злополуки (1966–1977); бригадната
организация на труда (1982–1986); качеството на продукцията (1982–1987).
Доклади, справки за: цялостната дейност; състоянието на планирането
и отчетността на производствените процеси и мероприятия за повишаване
производителността на труда; нормирането и заплащането на труда; технологията на производство и техническото ниво на изделията; рационализаторската дейност; техническата безопасност и охраната на труда; ефективното
използване на материалите (1958–1991); изпълнението на плана за социално-икономическото развитие на колектива (1976–1988); дейността на НТД
(1974–1981); реконструкцията на завода за периода 1975–1980 г. (1980); от
задгранични командировки (1982–1997).
Информации, отчети и сведения: за дейността на: Дома на културата
(1965–1990), ПУЦ (1967–1991), отдел „Автоматизация на управлението и
производството“ (1971–1975); за състоянието и резултатите от прилагането
на бригадната организация на труда (1979–1981); за кооперираните доставки
(1967–1981).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1951–1998); статистически
за изпълнението на плановете за промишлената продукция, кооперираните
доставки, по труда, себестойността, ресурсите и реализацията, качеството,
материално-техническото снабдяване, персонала и ФРЗ, изпълнението на
трудовите норми, рационализаторската дейност, капиталните вложения, повишаване квалификацията на кадрите, бригадната организация на труда, използването на основното оборудване и др. (1957–1998).
Главни книги (1947–1951).
Встъпителен баланс (1947) и балансови карнетки (1948–1966).
Трудови норми (1965–1976). Щатни разписания (1956–1997). Колективни трудови договори (1954–1997).
Кореспонденция с Министерство на промишлеността, ДСО „Металообработване“, ДСО „Битово машиностроене“, КТИМ и др. за: цялостната
дейност, усъвършенстването на технологията на производствените процеси,
рационализаторската дейност, кооперираните доставки, износа, участието в
международни панаири и изложения, строителството и реконструкцията на
завода, договорните задължения, международното сътрудничество, промените в структурата на Дружеството и др. (1967–1996).
Списъци и характеристики на работници и служители, награждавани с
правителствени награди (1972–1987).
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Снимки: на първите директори, от откриването на новопостроени и реконструирани цехове, от посещенията на правителствени делегации, на ударници, първенци, челници, от отчетни събрания, от честване деня на машиностроителя и др. (1951–1977).
Брошура „60 години завод „Стоян Бъчваров“ (1994).
БАЗА ЗА РАЗВИТИЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА БИТОВА АРМАТУРА –
СЕВЛИЕВО
Ф. 1291, 2 оп., 168 а.е., 1,23 л.м., 1965–1990 г.
Вж. и Ф. 76
Създава се през 1965 г. като База за техническо развитие към АЗ „Стоян
Бъчваров“ – Севлиево да разработва нови производства и технологии за домакинска и промишлена цветна и черна арматура за ниско и средно налягане. През
1968 г. се преобразува в База за техническо развитие за санитарна и промишлена
арматура – Севлиево към ДСО „Металообработване“. От 1972 г. става База
за техническо развитие за арматура и нестандартно оборудване – Севлиево на
подчинение на Центъра за НИРД – София, а от 1974 г. – База за внедряване на
санитарна и промишлена арматура – Севлиево към ДСО „Битово машиностроене“. През 1977 г. се преобразува в БРВ на битова арматура – Севлиево към КТИМ,
а през 1981 г. – към ДСО „Битова техника“ – Пловдив. През 1990 г. прекратява
дейността си и се влива в ДФ „Видима“ – Севлиево.

Заповеди, решения на ДСО „Металообработване“, ДСО „Битово машиностроене“, КТИМ и др. за: цялостната дейност, внедряване на научно-техническите постижения, квалификация на кадрите, усвояването на нови производства и др. (1965–1978).
Правилници за: устройството и дейността (1969, 1980), вътрешния трудов ред (1987).
Наредби за: реда, начина и условията за придобиване на разряд и степен
на квалификация (1972); организацията на: работата по планирането, производството и отчетността (1972), работната заплата (1971), вътрешнофинансовия контрол (1972, 1985), вътрешната стопанска сметка (1985).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1965–1990).
Протоколи от заседания на: Стопанския комитет (1965–1990), Техничес
кия съвет (1968–1972), ТИС (1982–1990), профкомитета (1968–1978).
Програми за: ефективното използване на материалите и енергийните ресурси през VІІІ и ІХ петилетка (1983), развитието на материално-техническата база през Х петилетка и до 2005 г. (1990), НТП през VІІІ петилетка (1981).
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Планове: перспективни за VІ петилетка (1971); годишни: финансови, НТП, труда и ФРЗ, повишаване квалификацията на кадрите, качеството
(1966–1987).
Доклади, информации, анализи за: цялостната дейност, усвояването на
нови производства и за изпълнение на плана за НТП, НИРД; по авторския
контрол върху внедрени разработки, конструкции, състоянието и техничес
кото равнище на основните фондове (1965–1989).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1966–1989); статистически за:
персонала и ФРЗ, повишаване квалификацията на кадрите, НТП, материално-техническото снабдяване, преоценка на основните фондове, социалното
развитие на колектива и др. (1965–1990).
Щатни разписания с приложения (1965–1988). Колективни трудови договори (1968–1990).
Кореспонденция с ММ, ДСО „Металообработване“, ДСО „Битово машиностроене“ и др. за: планирането и отчитането, повишаване квалификацията на кадрите, материално-техническото снабдяване, контрола и изпитанието на произвежданата продукция, рационализаторската дейност, внедряването на научно-техническите постижения, изпълнението на договорните
задължения и др. (1968–1987).
Летописна книга (1981–1989).
Книга на трудовата слава (1969–1987).
ЗАВОД „ПЕТКО ДЕНЕВ“ – ГАБРОВО
Ф. 830, 4 оп., 672 а.е., 4,25 л.м., 1948–1997 г.
Създава се през 1947 г. като ДИП „Петко Денев“ – к. Нова махла на основата на национализираното СбД „Ножаров & Метев“ – к. Нова махла. Основната
му дейност е производство на неръждаеми домакински прибори и гаечни ключове. През 1951 г. селото се преименува на с. Априлов, а предприятието става
ДИП „Петко Денев“ – с. Априлов. През 1969 г. се преобразува в Завод „Петко
Денев“ – с. Априлов към ДСО „Металообработване“. През 1971 г. селото става
квартал на Габрово, а заводът – Завод „Петко Денев“ – Габрово. През 1989 г. се
регистрира като Общинска фирма „Ножаров“, а през 1993 г. се преобразува в
ЕООД. Дружеството се приватизира през 1997 г.

Указ № 916 от 14 май 1980 г. на ДС на НРБ за награждаване на завода с
орден „Народна република България“ – І степен.
Съдебни решения по регистрация, пререгистрация и актуално състояние
(1989–1997).
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Устави на: Общинска фирма „Петко Денев“ – Габрово (1989), ЕООД
(1992).
Правилници за: вътрешния трудов ред (1966–1967), устройството и дейността (1967).
Наредби за: организация на работната заплата (1966–1972); подобряване организацията и формите на социалистическото съревнование (1960);
вътрешното устройство, задачите и правата на Дирекционния съвет (1972);
организация на вътрешната стопанска сметка (1972–1977); организация на
вътрешнофинансовия контрол (1972).
Заповеди на директора: с разпоредителен характер (1953–1993), за внедряване на рационализаторските предложения в производството (1979–1990),
за назначаване на ТИС (1989–1991).
Протоколи: от заседания на: Дирекционния съвет (1958–1971), Стопанския комитет (1974–1989), УС (1989–1992), ТИС (1956–1991), профкомитета (1953–1988); от изпити за повишаване квалификацията на кадрите
(1958–1968); от съвещания на инженерно-техническите работници (1962–
1968); от производствени съвещания (1968–1969); на балансовата комисия
(1956–1973).
Програми за: разработване и внедряване на научно обоснована нормативна база за разход на труд през VІІІ петилетка (1985), усвояване на нови
модели и нови технологии (1980), НИРД (1983), комплексна за намаляване
на ръчния физически тежък и непривлекателен труд (1981); целеви за подоб
ряване качеството на продукцията (1978–1987, 1993).
Планове: перспективни за V (1964), VІ (1970), VІІ (1976), VІІІ (1980)
и ІХ (1985) петилетка; годишни: производствени, финансови, по себестойността, труда, кооперирани доставки, износа, капиталното строителство,
организационно-технически, повишаване квалификацията на кадрите, НТП,
материално-техническото снабдяване, социалното развитие на колектива и
др. (1950–1988); тематични за: рационализаторската дейност (1955–1978),
участие в Международния мострен панаир – Пловдив (1969–1978); за дейността на: Дирекционния съвет (1968–1971), НТД (1978–1985), библиотеката (1979–1990), профкомитета (1957–1988).
Инженерни проекти (1979–1980).
Дневници за регистриране на рационализаторските предложения (1956–
1991).
Досиета на рационализаторските предложения (1956–1990).
Доклади, анализи, справки за: стопанската дейност и икономическото
състояние, перспективното развитие, ефективното използване на основните
фондове, качеството на продукцията, механизация и автоматизация на производството, модернизация на машините и внедряване на нови технологии и
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материали, усвояването на нови производства, състоянието на техническата
безопасност и охраната на труда, рационализаторската дейност, научно-техническото сътрудничество и др. (1959–1989).
Отчети: за дейността на: НТД (1977–1979), библиотеката (1979–1990);
годишни финансово-счетоводни (1949–1994); статистически за изпълнението
на плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, износа,
кооперираните доставки, реализацията, интензификация на производството,
пласмента, капиталните вложения, качеството на продукцията, материалнотехническото снабдяване, изпълнението на трудовите норми, рационализаторската дейност, персонала и ФРЗ, охраната на труда и др. (1950–1994).
Трудови норми (1962–1965). Щатни разписания (1952–1993).
Кореспонденция с ММ, ДСО „Металообработване“, СДМПБУ – Габрово и др. за: цялостната дейност, нормирането и заплащането на труда, себестойността, цените и ценообразуването, разширяването и реконструкцията
на завода, износа, участието на международни панаири и изложения, рационализаторската дейност и др. (1965–1993).
Грамоти от Международния мострен панаир в Пловдив (1978–1985).
Исторически справки за възникването и развитието на завода (1974,
1990).
Албум „Завод „Петко Денев“ (1983).
Снимки и негативи от честване 75-годишнина от възникването на ножарството като индустриално производство (1979).
Рекламни проспекти на произвежданите изделия (1990).
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ПРУНО“ – ГАБРОВО
Ф. 1499, 3 оп., 142 а.е., 0,80 л.м., 1974–1998 г.
Вж. и Ф. 1299
Създава се като самостоятелно предприятие през 1974 г. като ПРУНО на
основата на цеха за ремонти, услуги и нестандартно оборудване към АПК „Столетов“ – Габрово. През 1993 г. се регистрира като ЕООД „ПРУНО“ – Габрово
с държавно участие. Предметът на дейност е проектиране, производство, монтаж и ремонт на метални конструкции за жилищни, производствени и битови
нужди, производство на земеделски инвентар, търговска дейност. Дружеството се приватизира през 2000 г.

Заповеди на Министерството на земеделието, АПК „Столетов“ – Габрово, решения на ГОС по създаване, регистрация и пререгистрация на предприятието (1973–1998).
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Правилник за вътрешния трудов ред (1977).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1974–1986).
Протоколи: от заседания на СС (1987–1992), профкомитета (1976–1991);
от общи събрания на колектива (1984, 1989–1992); за приемане и въвеждане
в действие на готови строителни обекти (1976–1979, 1990).
Планове: петилетни за VІІ (1975) и ІХ (1986) петилетка; годишни: производствени, финансови, за социалното развитие на колектива (1976–1987);
за работата на профкомитета (1976–1983).
Доклади, информации за: дейността на предприятието, изпълнението на
основните икономически показатели, икономическото и финансовото състояние (1976–1987).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1974–1995); статистически за:
изпълнението на плановете за социалното развитие на колектива, наличието
на селскостопански машини, персонала и ФРЗ, извършените селскостопански работи, използването на машините и изразходваното гориво, материално-техническото снабдяване, повишаване квалификацията на кадрите, пласмента, капиталните вложения и др. (1975–1995).
Кореспонденция с Министерството на земеделието, МИП, АПК „Столетов“ – Габрово, ОНС – Габрово и др. за: цялостната дейност, капиталното
строителство, материално-техническото снабдяване, повишаване квалификацията на кадрите и др. (1977–1990).
Рекламни проспекти и номенклатура на производството (1982, 1989).
АВТОРЕМОНТЕН ЗАВОД „ЧЕРВЕНО ЗНАМЕ“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 694, 6 оп., 684 а.е., 4,70 л.м., 1950–1997 г.
Създава се с ПМС № 1358 от 22 май 1950 г. като Авторемонтна работилница – Севлиево за основни и текущи ремонти на товарни коли, производство на
авточасти и нестандартно оборудване. От 1963 г. става Авторемонтно предприятие, а от 1968 г. съгласно Заповед № 1672 от 14 дек. 1967 г. на ИК на ОНС –
Габрово се именува Авторемонтно предприятие „Червено знаме“. През 1969 г.
се преобразува в Авторемонтен завод „Червено знаме“ – Севлиево, а през 1989 г.
се регистрира като ДФ „Росица – Авторемонт“ – Севлиево. През 1991 г. се преобразува в ЕООД, а през 1995 г. – в ЕАД. Предметът на дейност се допълва с
транспортна дейност в страната и чужбина, обслужване на граждани и фирми.
Дружеството се приватизира през 1997 г.

Решения на ГОС за регистрация и пререгистрация на Дружеството
(1992–1997).
Устав на Авторемонтната работилница (1953).
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Правилници за: устройството и дейността (1953, 1987), вътрешния трудов ред (1989).
Наредби за организация на: работната заплата (1974, 1977), вътрешната
стопанска сметка (1975).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1960–1991).
Протоколи от: заседания на: Производствения комитет (1964–1969), СС
(1970–1990), УС (1989–1992), ТИС (1966–1991), профкомитета (1967–1984);
общи събрания на пълномощниците (1976–1992).
Програми за усъвършенстване организацията на производството и труда (1966–1970).
Планове: перспективни за V (1966), VІ (1971), VІІ (1976) и VІІІ (1981)
петилетка; годишни: производствени, финансови, по труда, себестойността,
НТП, материално-техническото снабдяване, организационно-технически, охраната на труда и техническата безопасност и др. (1951–1991); за дейността
на: Производствения комитет (1968–1969), СС (1970–1980), клуба за ТНТМ
(1973–1976), НТД (1977–1984), профкомитета (1967–1984); тематични за рационализаторската дейност (1971–1984).
Инженерни проекти (1975–1984).
Дневници за регистриране на рационализаторските предложения (1962–
1990).
Рационализаторски предложения (1957–1990).
Доклади, информации, отчети за: стопанската и производствената дейност, финансово-икономическото състояние, изпълнението на плана за социалното развитие на колектива, рационализаторската дейност, охраната и
безопасността на труда, бригадната организация на труда и др. (1953–1995).
Анализи на: изпълнението на плана за общата промишлена продукция и
по труда; производителността на труда; основните икономически показатели;
качеството на ремонтираните коли и двигатели (1970–1989).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1950–1997); статистически
за изпълнение плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, материално-техническото снабдяване, персонала и ФРЗ, рационализаторската дейност, изпълнението на трудовите норми, използването на основното оборудване в машиностроителните предприятия, специализацията и
кооперирането на производството, качеството, повишаване квалификацията
на кадрите и др. (1953–1997).
Встъпителен баланс на Авторемонтната работилница (1950).
Трудови норми (1953–1972). Щатни разписания (1951–1995).
Колективни трудови договори (1959–1997).
Снимки: на работници и служители, наградени с правителствени награди, на производствения процес, от селскостопански бригади (1963–1976).
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ІV.4. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ
ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „МЕХАТРОНИКА“ –
ГАБРОВО
Ф. 1430, 4 оп., 464 а.е., 3,90 л.м., 1968–1998 г.
Създава се с Разпореждане № 10 от 20 февр. 1981 г. на БМС като Научнопроизводствен стопански комбинат по научно приборостроене и специално технологично оборудване – Габрово. Предметът на дейност е инженерно-внедрителска дейност, производство и сервизно обслужване в областта на научното
приборостроене и специално технологично оборудване. В състава на комбината
влизат: Завод „Промишлена електроника“ – Габрово, Завод за пишещи устройс
тва с БРВ – Габрово, Завод за слаботокови трансформатори – с. Соколово и БРВ
по научно приборостроене и специално технологично оборудване – Габрово. През
1985 г. става НПК „Мехатроника“, а през 1986 г. – Комбинат „Мехатроника“ –
Габрово към ДСО „ИЗОТ“ с предмет на дейност: разработка, производство и
инженеринг на технологично оборудване за микроелектрониката и графична
периферия. От 1987 г. се преобразува в ТК „Мехатроника“ – Габрово към СО
„Микропроцесорни системи“ – Правец, а от 1988 г. – към СО „Микроелектроника“ – Ботевград. През 1990 г. се регистрира като ДщФ „Мехатроника“ – Габрово към ДФ „Микроелектроника“ – Ботевград, а през 1991 г. се преобразува в ДФ
„Мехатроника“ – Габрово. Същата година става ЕООД, а през 1996 г. – ЕАД.
През 1998 г. Дружеството се приватизира.

Укази на ДС на НРБ и заповеди на ММЕ за награждаване на работници
и специалисти с ордени, медали и значки за постигнати високи трудови успехи (1981–1984).
Устав на ЕАД „Мехатроника“ (1996).
Правилник за устройството и дейността (1988).
Структурни схеми на управление (1988, 1996).
Заповеди на директора: с разпоредителен характер (1981–1991), за наз
начаване на ТИС (1981–1990).
Протоколи: от оперативни съвещания (1982–1990); от заседания на:
Техническия съвет (1981–1986), СС (1982–1990), Съвета на директорите
(1996–1997), ТИС (1986–1989), профкомитета (1981–1989); на комисията за
държавно приемане (1982–1985); на работните групи за научно-техническо
сътрудничество (1982–1991).
Програми: за развитието и производството на специално технологично
оборудване и стандартни възли през ІХ петилетка (1985); за подобряване условията на труд през ІХ петилетка (1986); производствени за VІІІ и ІХ петилетка (1981, 1986); за финансовото оздравяване и преструктуриране на Дру162
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жеството (1993); комплексни: за развитието на електронно-технологичното
оборудване през VІІІ петилетка (1980), за стратегията и пазарната политика
за ускорено и ефективно развитие на износа през ІХ петилетка (1984), за автоматизация на монтажните процеси през ІХ петилетка (1985), за развитието
на рационализаторската и изобретателската дейност през VІІІ и ІХ петилетка (1981, 1985), за двустранно международно сътрудничество в областта на
приборостроенето, средствата за автоматизация и системи за управление
(1981–1985); координационна за усвояване на високоефективна технология
на повърхностен монтаж на електронни компоненти върху печатни платки
(1985); перспективна за разхода на суровини, материали, горива и енергия
през ІХ петилетка (1985); целеви: за подобряване качеството на продукцията
през VІІІ петилетка (1981), за ефективното използване на материали, горива
през ІХ петилетка (1987); дългосрочни за капиталното строителство за периода до 2005 г. (1988–1990); социална за ІХ петилетка (1986).
Планове: перспективен за социалното развитие на колектива през VІІІ
петилетка (1981); държавен и насрещен за производството на нови изделия,
внедряването на нови технологии и подобряване качеството на продукцията
(1986); насрещен за социално-икономическото развитие (1986); годишни: финансови, за научно-техническото сътрудничество, НТП, НИИВД, материално-техническото снабдяване, задграничните командировки, износа, повишаване квалификацията на кадрите (1981–1989); работни за научно-техническо
сътрудничество и кооперирането в областта на специалното технологично
оборудване (1981–1985); тематични за: изобретателска и рационализаторска
дейност (1981–1986), участието в международни панаири (1984–1986); за работата на: СС (1982–1989), профкомитета (1982–1989).
Инженерни проекти (1982–1985).
Отчетни доклади: за стопанската дейност и икономическите показатели
(1982–1986); от задгранични командировки (1981–1989); за участието в международни панаири (1981–1986).
Доклади, докладни записки, информации за: многостранното международно сътрудничество (1981–1986), изпълнение на плановете за НТП (1986–
1990).
Анализи, обзори, справки за: НИИВД, производството на нови и усъвършенствани изделия (1981–1986); изпълнението на задачите по изобретателската и рационализаторската дейност (1981–1989); техническото равнище
и качеството на продукцията (1983–1990); охраната на труда (1982–1989);
капиталното строителство (1983–1990); финансово-икономическото състояние на Дружеството (1995–1997).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1981–1998); статистически
за изпълнение плановете за промишлената продукция, по труда, лицензите,
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НТП, внедрените задачи, качеството на продукцията, разпределението на ресурсите, рационализаторската дейност, материално-техническото снабдяване, персонала и ФРЗ и др. (1981–1997).
Щатни разписания (1981–1997).
Служебни досиета на ръководни кадри (1968–1991).
Кореспонденция с ММЕ, Министерство на външната търговия, Външнотърговско инженерингово дружество „Машиноекспорт“, ДСО „ИЗОТ“
и др. за: цялостната дейност, актуализацията на държавните и насрещни планове, организацията на финансовата дейност, научно-техническото сътрудничество, проучването и придобиването на лицензи, НИИВД, капиталното
строителство, специализацията на специалистите, участието в международни
панаири и изложби и др. (1981–1990).
ЗАВОД „ПРОМИШЛЕНА ЕЛЕКТРОНИКА“ – ГАБРОВО
Ф. 902, 6 оп., 661 а.е., 4,79 л.м., 1961–1991 г.
Вж. и Ф. 1430
Създава се през 1961 г. като самостоятелно Развойно предприятие „Промишлена електроника“ на основата на цеха за производство на промишлени
електронни съоръжения към ДИЗ „Болшевик“ – Габрово. Предметът на дейност
е производство на промишлени електронни съоръжения за индукционно и диелектрично нагряване, ултразвукова и електроерозийна обработка на материалите.
От 1971 г. се преобразува в Завод „Промишлена електроника“ – Габрово към
ДСО „РЕСПРОМ“. През 1981 г. влиза в състава на новообразувания НПК „Мехатроника“ – Габрово, а през 1986 г. става Завод за технологично оборудване
„Промишлена електроника“ с предмет на дейност: производство и реализация
на специално технологично оборудване за микроелектрониката и машиностроенето. Съгласно Заповед № РД–17–139 от 28 юни 1991 г. на МИТУ прекратява
дейността си, като активите и пасивите му се приемат от ДФ „Мехатроника“ – Габрово.

Постановления, окръжни, наредби, указания на МС, ДСО „Радиоелектронна и съобщителна техника“, ДСО „РЕСПРОМ“, НПК „Мехатроника“ –
Габрово и др. за: производствено-стопанската дейност, научно-техническото
сътрудничество, въвеждане на научно-техническите постижения в производството, отчитането на капиталните вложения и въвеждане в действие на основните фондове, рационализаторската дейност, специализацията на кадрите
и др. (1961–1988).
Правилници за: вътрешния трудов ред (1961), устройството и дейността
(1968–1971).
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Наредби за организация на: работната заплата (1965–1970), вътрешната
стопанска сметка (1972–1973).
Заповеди на директора: с разпоредителен характер (1974–1991), за наз
начаване на ТИС (1979–1991).
Протоколи: от заседания на: Дирекционния съвет (1961–1967), Производствения комитет (1965–1967), СС (1970–1990), ТИС (1965–1990), Методическия кабинет на ПУЦ (1972–1983), профкомитета (1965–1988), на работните групи по научно-техническото сътрудничество (1980–1989).
Програми: за перспективното развитие на производството на промишлени електронни и промишлени силови съоръжения в НРБ до 1990 г. (1972–
1973), за усъвършенстване комплексната система за управление на качеството (1978), за подобряване условията, безопасността и хигиената на труда
(1973), за НТП през ІХ петилетка (1986); комплексна по безопасността, хигиената и противопожарната охрана през VІІІ петилетка (1980–1981); целева
за подобряване условията на труд през ІХ петилетка (1985); производствена
(1989).
Планове: перспективни за: развитието и специализацията на предприятието за периода 1962–1970 г. (1961–1967), VІІІ петилетка (1981); годишни:
производствени, финансови, по труда, себестойността, организационно-технически, НТП, материално-техническото снабдяване, капиталното строителство, износа, кооперираните доставки, качеството (1961–1989); учебни за
повишаване квалификацията на кадрите (1972–1978); тематични за рационализаторската дейност (1978–1988).
Инженерни проекти (1975–1977).
Дневник за регистриране рационализаторски предложения (1965–1991).
Досиета на рационализаторските предложения (1969–1990).
Доклади за: производствената и развойната дейност (1961–1986); организацията, нормирането и заплащането на труда (1963–1968); от задгранични
командировки (1968–1988).
Информации, справки за изпълнението на: производствения план (1962–
1967); плана за НТП, повишаване качеството на продукцията (1970–1978).
Анализи на: финансовото състояние и икономическите показатели
(1969–1984), усъвършенстване системата за управление на качеството на
продукцията (1978).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1961–1991); статистически за
изпълнение плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, износа, изпълнението на трудовите норми, повишаване квалификацията
на кадрите, персонала и ФРЗ, материално-техническото снабдяване, използването на основното оборудване, интензификацията на производството, специализацията и кооперирането, охраната по труда и др. (1961–1991).
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Трудови норми (1962–1974). Щатни разписания (1961–1988). Колективни трудови договори (1962–1979).
Кореспонденция с ДСО „Радиоелектронна и съобщителна техника“,
ДСО „РЕСПРОМ“, НПК „Мехатроника“ – Габрово и др. за: цялостната дейност, организацията, нормирането и заплащането на труда, коригиране на
плановите показатели, НТП, научно-техническото сътрудничество, внедряването на научно-техническите постижения в производството, използването на изчислителната техника, повишаване квалификацията на кадрите и др.
(1961–1988).
Дипломи от участия в VІ и VІІ окръжни прегледи на ТНТМ (1973–1974).
Грамоти от: Международния мострен панаир в Пловдив, обществени
прегледи на рационализаторската дейност (1973–1978).
Снимки: от тържество по случай изработването на хилядния високочестотен генератор за промишлено приложение (1969); на основателите на
завода (1962); на членовете на клубния съвет на клуба за ТНТМ „Протон“
(1968–1976).
ЗАВОД ЗА ПЕЧАТАЩИ УСТРОЙСТВА – ГАБРОВО
Ф. 1223, 5 оп., 567 а.е., 2,93 л.м., 1971–1997 г.
Вж. и Ф. 1430
Създава се през 1971 г. с Разпореждане № 290 от 16 дек. 1970 г. на КСК
при МС като ЗИЕПУ – Габрово към ДСО „ИЗОТ“ на основата на Централна
експериментална база – Габрово. От 1976 г. става ЗПУ – Габрово, поделение на
Производствен комплекс „Изчислителна и организационна техника“ – София, а
от 1981 г. влиза в състава на НПК „Мехатроника“ – Габрово. През 1986 г. се
преобразува в Завод за пултове и клавиатури – Габрово, през 1990 г. се регистрира като ДФ „Сокол“ – Габрово. През 1994 г. се преобразува в ЕООД с държавно
участие и предмет на дейност: производство на периферна техника, комплектуващи периферни устройства, детайли и възли за електрониката и машиностроенето, стоки за бита, търговията в страната и чужбина. Дружеството се
приватизира през 2001 г.

Окръжни, заповеди, наредби на ММЕ, ДСО „ИЗОТ“, НПК „Мехатроника“ – Габрово и др. за: цялостната дейност, коригиране и утвърждаване на
финансовите планове, организацията на труда и работната заплата, внедряване на научно-техническите постижения в производството, модернизация на
завода, повишаване техническото равнище на производството, повишаване
квалификацията на кадрите и др. (1971–1980).
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Правилници за: устройството и дейността (1971, 1977), вътрешния трудов ред (1982).
Структурни схеми на управление (1987–1992).
Наредби за: организация на работната заплата (1972–1978) и на вътрешната стопанска сметка (1972–1973), атестиране на ръководните кадри и специалистите, заети в народното стопанство (1977), категоризиране на социалистическите организации (1977–1978).
Заповеди на директора: с разпоредителен характер (1971–1996), за наз
начаване на ТИС (1973–1993).
Протоколи от: производствени съвещания (1972–1977); съвещания по
качеството на продукцията (1971–1977); заседания на: СС (1971–1990), УС
(1990–1993), ТИС (1973–1977), Заводския профкомитет (1971–1986), клубния съвет на клуб „ЕЛКА“ (1973–1980).
Програми: за социалното развитие на колектива през 1978–1980 г.
(1979), ускореното и комплексно внедряване на НТП през VІІІ петилетка
(1979), анализ на системата за управление качеството на продукцията (1977),
техническата безопасност и охраната на труда през VІІ петилетка и до 1990 г.
(1975); целева за подобряване качеството на продукцията (1980); комплексни за: ефективното използване на суровините и материалите през VІІ и VІІІ
петилетка (1975, 1981), интензификацията на производството през VІІІ петилетка и до 1990 г. (1983), развитието на изобретателската и рационализаторската дейност през VІІІ петилетка (1981).
Планове: перспективни за развитието на завода през VІ (1971), VІІ
(1976), VІІІ (1981) и ІХ (1985) петилетка; годишни: производствени, финансови, по труда, социалното развитие на колектива, материално-техническото
снабдяване, НТП, рационализаторската дейност, кооперираните доставки,
качеството, охраната на труда, повишаване квалификацията на кадрите и др.
(1971–1989); за работата на СС (1988–1990).
Инженерни проекти (1979–1989).
Дневници за регистриране на рационализаторските предложения (1971–
1992).
Досиета на рационализаторските предложения (1974–1990).
Информации, доклади, анализи, обзори за: икономическото състояние на
завода (1972–1991); изпълнението на плана за НТП, повишаване техничес
кото равнище на производството на инструментална екипировка, модернизацията на завода, резултатите от разработените и внедрени инженерни проекти и технически мероприятия, установяване годността на употребяваните
инструменти, за отрасловите единни технологични документи, за качеството
и сложността на продукцията, извършените проверки по изпълнението на
програмата за подобряване качеството на продукцията, механизацията и ав167
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томатизацията на производствените процеси, внедряването на научната организация на производството, труда и управлението, техническата безопасност и охраната на труда, обезпечаване на задачите по валутната програма,
изпълнението на показателите за изобретателската и рационализаторската
дейност, за извършената работа по въвеждането и отчитането на вътрешната
стопанска сметка (1971–1986).
Справки за: категоризирането на завода и цеховете (1972–1985), изпълнението на основните икономически показатели по държавния план (1974),
икономическото развитие на завода през VІ петилетка (1976), изпълнението
на оперативните планове (1979).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1971–1997); статистически за:
изпълнението на плановете: за промишлената продукция, по труда, социалното развитие на колектива, персонала и ФРЗ, използването на основното
оборудване в машиностроителните предприятия, материално-техническото
снабдяване, пласмента, НТП, изпълнението на трудовите норми, качеството,
рационализаторската дейност и др. (1971–1994).
Трудови норми (1974–1980). Щатни разписания (1971–1995). Колективни трудови договори (1972–1996).
Грамота от Международния мострен панаир в Пловдив (1981).
ЦЕНТРАЛНА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА БАЗА – ГАБРОВО
Ф. 924, 3 оп., 143 а.е., 0,70 л.м., 1965–1971 г.
Вж. и Ф. 1223
Създава се с Решение № 305 от 24 юни 1965 г. на Съвета по промишлеността
и строителството при МС като База за техническо развитие по машиностроене
и металообработване в местната промишленост – Габрово. От 1967 г. се преобразува в Централна експериментална база – Габрово към ДСО „Изчислителна
и организационна техника“ с предмет на дейност: изработване и експериментиране на опитни образци, проектиране и изработване на специални технологични
съоръжения в областта на изчислителната техника. С Разпореждане № 590 от
16 дек. 1970 г. на КСК при МС Базата се закрива и дейността ѝ се приема от
ЗИЕПУ – Габрово.

Решения, окръжни, заповеди, наредби и др. на МС, Държавен комитет за
НТП, ДСО „Изчислителна и организационна техника“, ОНС – Габрово и др.
за създаването, преобразуването и дейността (1965–1970).
Правилник за устройството и дейността (1965).
Наредба за организация на работната заплата (1967–1969).
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Заповеди на директора: с разпоредителен характер (1965–1970), за наз
начаване на ТИС (1970).
Протоколи от: съвещания на ръководството (1967–1970); производствени съвещания (1966–1970); заседания на: СС (1970), Техническия съвет
(1969), профкомитета (1967–1971); за изпробване качеството на продукцията (1967–1970); за приемане и въвеждане в действие на готови строителни
обекти (1967–1968).
Планове: перспективни за V петилетка (1965); производствени, финансови, по труда, материално-техническото снабдяване, пласмента (1967–1970).
Доклади и сведения за: цялостната дейност, внедряването на нови технологии, разработването на конструктивна и технологична документация и
отраслови нормали за резервни части и машини, участието в международни
изложби и панаири, повишаване квалификацията на кадрите, разработването
и усвояването на нови машини, апарати и прибори, охраната на труда и др.
(1967–1970).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1965–1971); статистически за
изпълнението на плановете за производството, пласмента, разхода на суровини и материали, персонала и ФРЗ, качеството, трудовите злополуки и др.
(1965–1970).
Щатни разписания (1966–1970). Колективни трудови договори (1968–
1970).
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЗАВОД ЗА ГРАФИЧНИ
ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА“ – ГАБРОВО
Ф. 1475, 1 оп., 31 а.е., 0,20 л.м., 1986–1998 г.
Създава се със Заповед № 578 от 13 март 1986 г. на ДСО „ИЗОТ“ като
Завод за графични периферни устройства – Габрово на основата на цех „Микроника“ към ЗПУ – Габрово. Предметът на дейност е производство и реализация
на плотери, дигитайзери и датчици. От 1988 г. се образува Предприятие за графични периферни устройства на основата на завода и закрития ЦМИ – филиал
Габрово, поделение на СО „Микропроцесорни системи“ – Правец, а от 1989 г. –
поделение на ДФ „Микропроцесорни системи“ – Правец. Предметът на дейност
се променя в изработване, внедряване и производство на графична периферия,
фоторастери и кодови преобразуватели. През 1994 г. се регистрира като ЕООД
„Завод за графични периферни устройства“ – Габрово с държавно участие, а
през 1997 г. се преобразува в АД. През 1998 г. се открива процедура за приватизация на Дружеството.
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Решения на ГОС за регистрация и пререгистрация на Дружеството
(1994–1998).
Правилници за вътрешния трудов ред (1993–1995).
Структурни схеми на управление (1989, 1996).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1992–1993).
Протоколи от: заседания на СС (1991–1992), общи събрания на колектива (1993–1997).
Анализ на финансовото състояние и основните икономически проблеми
на Дружеството (1994).
Годишни отчети: финансово-счетоводни (1986–1998); статистически за:
персонала и ФРЗ, наличностите, постъпленията и разходите на суровини и
материали, трудовите злополуки и др. (1987–1998).
Щатни разписания (1987–1997).
Кореспонденция с Министерството на промишлеността, СО „Микропроцесорни системи“ – Правец, ОбНС – Габрово за: частична ликвидация
на производството, съкращаване на персонала, преоценка на дълготрайните
материални активи, откриване процедура за приватизация на Дружеството,
уреждане имотни спорове с наследниците на отчуждените имоти за завода,
със ЗПУ – Габрово и др. (1995–1997).
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ГАМА – ЕЛЕКТРОНИК“ – ГАБРОВО
Ф. 1574, 1 оп., 48 а.е., 0,18 л.м., 1976–2003 г.
Създава се през 1990 г. като Център по електронизация „Гама – електроник“ на основата на ЕИЦ към ДФ „Гама“ – Габрово. Предметът на дейност е
производство и разпространение на програмни продукти, развойна и научно-производствена дейност и машинна обработка на данни. През 1991 г. се преобразува
в ЕООД с държавно имущество. През 1999 г. Дружеството се обявява в ликвидация, която приключва през 2003 г.

Решения, заповеди на МС, ДФ „Гама“ – Габрово, ГОС за създаването, регистрацията, пререгистрацията и ликвидацията на Дружеството (1990–
2003).
Структурна схема на управление (1993).
Заповеди на управителя за назначаване на Научно-технически съвет
(1991–1995).
Програма за финансово оздравяване и преструктуриране на Дружеството (1994–1995). Бизнеспрограма (1995–1999).
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Анализ, обяснителна записка и сведения за финансовото състояние на
Дружеството (1991).
Годишни отчети: за дейността и ликвидацията на Дружеството (1991–
2002); финансово-счетоводни (1991–2003); статистически за: използването
на изчислителната техника, персонала и ФРЗ, постъпленията от продажбите,
вземанията и задълженията, продажбите на продукция, стоки и услуги, трудовите злополуки и др. (1991–1999).
Договори за възлагане управлението и ликвидацията на Дружеството
(1992–1999).
Експертна оценка на дълготрайните материални активи (2002).
Щатни разписания с приложения (1990–1993). Колективни трудови договори (1991–1992).
Лични досиета на служители на Дружеството (1976–2003).
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ЕЛИСА“ – ГАБРОВО
Ф. 1445, 1 оп., 43 а.е., 0,20 л.м., 1987–1995 г.
Вж. и Ф. 1444
Създава се с Решение № 42 от 27 юли 1987 г. на СС при МС като Технологичен институт за електронизация на леката промишленост – Габрово към СК
„Център за електронизация“ – Габрово. Предметът на дейност е разработване и внедряване на технически средства, изделия и системи за автоматизация
и електронизация с технологичното им осигуряване, комплексни автоматизирани системи на управление на технологични процеси, системи за автоматизирано проектиране и инженерингова дейност. През 1989 г. става поделение на ДФ
„Лея“ – София, а през 1991 г. се регистрира като ДФ „ЕЛИСА“ – Габрово. Същата година се преобразува в ЕООД с държавно участие. Със Заповед № РД–18–445
от 22 септ. 1995 г. на министъра на промишлеността Дружеството се обявява
в ликвидация.

Решения, заповеди на МС, МИТУ, Министерство на планирането, СК
„Център за електронизация“ – Габрово и др. за: създаването, реорганизирането и прекратяването на Института, по дейността (1987–1995).
Устройствен правилник на ДФ „ЕЛИСА“ (1991).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1987–1995).
Протоколи: от заседания на: СС (1988–1991), Специализирания технически съвет (1988–1992), профкомитета (1988–1991); от проведени срещи с
чуждестранни партньори (1988–1990); от държавно изпитване на произве171
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дени изделия (1990–1991). Разделителни протоколи за отделянето на фирма
„ЛЕА Кардена“ от Института (1990–1991).
Програми: за развитие на материално-техническата база за научноизследователска и технологична дейност през Х петилетка и до 2005 г. (1988);
за финансово-икономическо стабилизиране на ЕООД (1993).
Планове: насрещни финансови, за НТП (1987–1993).
Информации, анализи и обосновки за изпълнение плановете за научнотехническото и социално-икономическото развитие, стопанската дейност и
финансовото състояние (1988–1990).
Годишни отчети: финансово-счетоводни (1988–1995); статистически за:
персонала и ФРЗ, социалното развитие на трудовите колективи, разработени
и внедрени задачи по НТП (1988–1993).
Ликвидационен баланс (1995).
Щатни разписания (1988–1993). Лични досиета на ръководителите на
Института (1987–1993).
ЗАВОД „НЕНКО ИЛИЕВ“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 767, 7 оп., 1167 а.е., 8,25 л.м., 1947–1996 г.
Вж. и Ф. 63К
Създава се през 1943 г. като ООД „Братя Яновски“ – Севлиево за производство на електропроводници, шнурове за ролетки и пасмантерия. След национализацията през 1948 г. става Държавна електрокабелна фабрика – Севлиево към
ДСО „Елпром“, а през 1951 г. – Кабелна фабрика „Ненко Илиев“ – Севлиево за
производство на тънки и фини профилирани проводници. През 1957 г. се преименува на Завод за изолирани проводници „Ненко Илиев“ – Севлиево, а през 1971 г. –
на Завод „Ненко Илиев“ – Севлиево. От 1974 г. е поделение на Обединено стопанско предприятие „Кабели и проводници“ – Бургас, а от 1977 г. – на СК „Кабели
и проводници“ – Бургас с наименование Завод за изолирани проводници „Ненко
Илиев“ – Севлиево. През 1991 г. се регистрира като ДщФ „Емка“ – Севлиево
на ДФ „Полимет“ – София с предмет на дейност: производство на емайлирани
бобинажни, изолационни и оптични проводници. През същата година се преобразува в ЕООД с държавно участие, а през 1996 г. – в ЕАД. През 1997 г. се открива
процедура за приватизация на Дружеството.

Постановления, заповеди, окръжни на МС, ДСО „Елпром“, Обединено
стопанско предприятие „Кабели и проводници“ – Бургас и др. за: дейността
на завода, нормирането и заплащането на труда, внедряването на нови видове проводници и стандартизация на същите, планирането и отчитането на
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производството, кооперираните доставки, пласмента на проводниците и др.
(1949–1987).
Устав на ДщФ „Емка“ (1991).
Правилници за устройството и дейността (1966, 1975).
Наредба за организация на вътрешната стопанска сметка (1977).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1948–1987).
Протоколи от заседания на: Дирекционния съвет (1958–1969), СС (1968–
1991), ТИС (1963–1987), Специализирания технически съвет (1971–1977),
заводския профкомитет (1955–1987), Клубния съвет на клуба за ТНТМ
(1971–1976), Балансовата комисия (1974–1982).
Комплексна програма за развитието на стандартизацията през VІІІ петилетка (1981).
Планове: перспективен за 1958–1962 г. (1956–1958); петилетни за VІ
(1970) и VІІ (1976) петилетка; насрещен за VІІ петилетка (1976); годишни:
производствени, финансови, по труда, себестойността, кооперирани доставки, износа, качеството, НТП, квалификацията на кадрите, организационнотехнически и др. (1948–1981); тематични за рационализаторската дейност
(1963–1977); учебни за повишаване квалификацията на кадрите (1972–1981);
за работата на: Дома на културата (1968–1990), СС (1971–1977), клуба за
ТНТМ (1971–1977).
Инженерни проекти (1973–1976).
Дневник за регистриране рационализаторски предложения (1962–1986).
Досиета на рационализаторските предложения (1954–1990).
Доклади и информации за: дейността на завода (1968–1987); НТП, рационализаторската дейност, производителността на труда и изпълнението на
технико-икономическите показатели, изпълнението на плана по асортимент
и качество, подобряването и усъвършенстването на технико-производственото равнище, качеството на продукцията, бригадната организация на труда
(1950–1982); усвояване на нови производства (1957–1970); от задгранични
командировки (1967–1974); за дейността на Дома на културата (1969–1990).
Анализи: на стопанската дейност и икономическото състояние (1978–
1990); на проведените мероприятия по техническата безопасност и охраната
на труда (1954–1987); за изпълнение трудовите норми (1963–1970).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1949–1996); статистически за:
промишлената продукция, по труда, себестойността, качеството, материално-техническото снабдяване, кооперираните доставки, ресурсите и реализацията, персонала и ФРЗ, охраната на труда, рационализаторската дейност,
НТП и др. (1955–1996).
Книги: за инвентарите и балансите (1947–1953); партидна за придобити
основни средства (1947–1964).
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Трудови норми и разценки (1960–1977). Щатни разписания (1950–1987).
Колективни трудови договори (1954–1995).
Кореспонденция с ММЕ, ДСО „Елпром“, Обединено стопанско предприятие „Кабели и проводници“ – Бургас и др. за: доставката на машини,
резервни части, предложения за изменение на стандартите, подобряване технологичното ниво на производство, обмяната на опит с чужди специалисти,
внедряването на нови видове проводници и стандартизация на същите, планирането и отчитането на производството, кооперираните доставки, пласмента на проводниците, участието в международни панаири и изложения,
реконструкцията и модернизацията на завода и др. (1968–1986).
История на завода от създаването му до 1986 г. от Симеон Симеонов
(1986).
Снимки: от отчитане на съревнованието; от проведена вечер на трудовата слава; от концерти и спектакли на художествената самодейност; от проведени ритуали за посрещане на нови работници (1972–1977).
ЗАВОД ЗА СЛАБОТОКОВИ ТРАНСФОРМАТОРИ – с. СОКОЛОВО
Ф. 1247, 5 оп., 514 а.е., 2,93 л.м., 1962–1997 г.
Вж. и Ф. 1430
Създава се през 1962 г. като Цех за електрически съоръжения – с. Соколово към Развойно предприятие „Промишлена електроника“ – Габрово за производство на електроразпределителни табла. През 1963 г. става Предприятие за
слаботокови трансформатори – с. Соколово, клон на Завод за малки радиоприемници – Велико Търново като допълва предмета си на дейност с производство
на слаботокови трансформатори, бобини, дросели. През 1967 г. съгласно Разпореждане № 64 от 23 март 1967 г. на МС става Завод за слаботокови трансформатори – с. Соколово към ДСО „Радиоелектронна и съобщителна техника“. От
1971 г. заводът е ведомствено подчинен на ДСО „Респром“, а от 1976 г. – на ДСО
„Битово машиностроене“. През 1981 г. преминава в състава на новообразувания
НПК „Мехатроника“ – Габрово, а през 1989 г. – към ДФ „Битова електроника“ –
Велико Търново. Със Заповед № РД–17–141 от 26 юни 1991 г. на МИТУ се образува
ДФ „УНИТРАФ“ – с. Соколово. Същата година се преобразува в ЕООД с държавно участие, а през 1996 г. – в ЕАД. През 1997 г. Дружеството се приватизира.

Разпореждания, решения, заповеди, указания на МС, ММ, МЕЕ, ДСО
„Радиоелектронна и съобщителна техника“, ДСО „Респром“ и др. за: създаването, развитието и структурните промени, организацията на производството, труда и управлението, нормирането и заплащането на труда, подготовката
и квалификацията на кадрите, материално-техническото снабдяване, разра174
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ботването и внедряването на мероприятия по научната организация на труда,
модернизацията на производството, безопасността и охраната на труда и др.
(1962–1997).
Правилници за: устройството и дейността (1965–1969), вътрешния трудов ред (1973).
Структурни схеми на управление (1972–1975).
Наредби за организация на: работната заплата (1966–1979), вътрешната
стопанска сметка (1973).
Заповеди на директора: с разпоредителен характер (1964–1995), за наз
начаване на ТИС (1971–1979), за внедряване на научно-техническите постижения (1975–1979).
Протоколи: от заседания на: Производствения съвет и Стопанския комитет (1965–1971), СС (1971–1990), ТИС (1967–1991), заводския профкомитет
(1972–1989); от събрания на НТД (1972–1977); от съвещания по качеството
(1968–1979); за приемане на готови строителни обекти (1985).
Програми: за усвояването на изделия от цветни и черни метали (1979);
за внедряването на инженерно-техническите показатели през VІІ петилетка
(1976); за строителството на обекти през VІ петилетка (1971); за подобряване
жизнената среда, безопасността и хигиената на труда (1973); перспективна за
комплексното развитие на завода и основните икономически показатели през
VІІ петилетка и до 2000 г. (1976); целеви: за ефективното използване на трудовите ресурси (1978), за ефективното използване на суровини, материали,
горива (1978), за реконструкция и модернизация на производството (1978),
за повишаване техническото състояние на качеството на продукцията (1977);
производствени (1980–1991).
Планове: перспективни за развитието на завода през V (1966), VІ (1971),
VІІ (1976), VІІІ (1981) и ІХ (1986) петилетка; годишни: производствени, финансови, по труда, себестойността, кооперираните доставки, материалнотехническото снабдяване, пласмента, организационно-технически, социалното развитие на колектива, подготовката и квалификацията на кадрите и др.
(1963–1991); тематични за рационализаторската дейност (1967–1989).
Прогноза за развитие на завода през V петилетка (1965).
Инженерни проекти (1977–1978).
Доклади, докладни записки, информации за: цялостната дейност, планирането и отчитането на производството, кооперираните доставки, внедряването на нови технологии, подготовката и квалификацията на кадрите,
изпълнението на плана за НТП, внедряването на научно-техническите пос
тижения в производството, развитието на рационализаторската дейност,
качеството на продукцията, състоянието на охраната на труда и др. (1964–
1991).
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Анализи на: стопанската дейност (1972–1979); равнището по техническа
безопасност и охрана на труда, трудовите злополуки по организационно-технически причини (1975); трудовите злополуки и професионалните заболявания (1972–1989).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1965–1997); статистически за
изпълнение плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, кооперираните доставки, специализацията на производството, ресурсите
и реализацията, изпълнението на трудовите норми, персонала и ФРЗ, качеството, материално-техническото снабдяване, капиталното строителство, нормирането на труда, бригадната организация, повишаване квалификацията на
кадрите, рационализаторската дейност и др. (1964–1997).
Баланси: към 31 дек. 1962 г. и встъпителен към 31 авг. 1963 г. (1963).
Разчети на заетите лица през VІІ петилетка (1976).
Трудови норми (1968–1972). Щатни разписания (1966–1991). Колективни трудови договори (1965–1996).
Кореспонденция с ДСО „Радиоелектронна и съобщителна техника“,
ДСО „Респром“, ДСО „Битово машиностроене“ и др. за: дейността, кооперираните доставки, НТП, повишаване квалификацията на кадрите, нормирането и заплащането на труда, планирането и отчитането, модернизацията на
производството и др. (1966–1995).
Паспорт и производствена характеристика на завода (1971, 1976).
Номенклатура на произвежданите изделия (1976).
Списък и сведения за работниците и служителите, удостоени със звания,
ордени и медали (1974).
ЗАВОД „АВАНГАРД“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 569, 6 оп., 664 а.е., 5,46 л.м., 1961–1996 г.
Създава се с Разпореждане № 228 от 9 февр. 1962 г. на МС като Развойно
предприятие за специално технологично оборудване за електропромишлеността
и приборостроенето на основата на цеха по металообработване към Градски
промишлен комбинат – Севлиево. През 1966 г. се преименува на завод „Авангард“ – Севлиево, ведомствено подчинен на ДСО „Елпром“. От 1975 г. заводът
е към Държавен СК „Елпром – Енерго“, от 1978 г. – отново към ДСО „Елпром“.
През 1986 г. със Заповед № 90-43 от 12 дек. 1985 г. на МММ се създава Комбинат
за енергетично оборудване – Севлиево с поделения Завод „Авангард“ – Севлиево
и Завод „Динамо“ – Севлиево към ДСО „Елпром“. С Решение № 4 от 26 февр.
1987 г. на БМС се преобразува в Предприятие за енергетично оборудване – Сев
лиево. През 1990 г. се регистрира като ДщФ „Авангард“ – Севлиево на ДФ „Елпром“ – София. Предметът на дейност е научноизследователска, инженеринго-
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ва, производствена, търговско-пласментна в областта на апарати високо напрежение за енергетиката, електроагрегати от 1 до 250 КВА и модулни изделия на
базата на агрегати, черни и цветни отливки. През 1991 г. се преобразува в ЕООД
с държавно участие, а през 1995 г. – в ЕАД. Дружеството се приватизира през
1996 г.

Наредби за организация на работната заплата (1970–1972).
Заповеди на директора: с разпоредителен характер (1966–1995), за наз
начаване на ТИС (1963–1975).
Протоколи: от заседания на: СС (1969–1986), ТИС (1962–1975), профкомитета (1966–1986), съвместни на СС и профкомитета (1987–1991); от
събрания на пълномощниците (1980–1986); приемателно-предавателни за
придобиване на основни средства (1962, 1966–1968); за отчуждаване на частни имоти за нуждите на завода (1963–1966); разделителен между ДФ „Елпром“ – София и ДщФ „Авангард“ – Севлиево (1991).
Планове: перспективен за V петилетка (1965); държавни и насрещни по
производството, труда и себестойността (1968–1978); годишни: производствени, финансови, по труда, себестойността, износа, организационно-технически, НТП, повишаване квалификацията на кадрите и др. (1962–1978);
тематични за рационализаторската дейност (1969–1975); за работата на:
профкомитета (1966–1975), клуба за ТНТМ (1971–1975), НТД (1967–1973).
Идеен проект, планово задание, задание за проектиране на завода (1962–
1965).
Досиета на рационализаторски предложения (1963–1987).
Доклади: за цялостната дейност (1963–1987); за изпълнението на стопанските задачи и насрещните планове, за безопасността и охраната на труда
(1971–1976); за дейността на НТД и клуба за ТНТМ (1967–1975); от задгранични командировки (1968–1972).
Информации, обзори, справки и др. за: усвояване на нови производи,
изпълнението на плана за НТП, научно-техническото сътрудничество със
сродни предприятия от социалистическите страни, качеството на продукцията, финансовото състояние на завода, техническото обучение и повишаване
квалификацията на работниците и инженерно-техническите работници, за
рационализаторската дейност (1964–1975).
Анализи на: изпълнението на трудовите норми (1976–1978); техникоикономическото равнище на изделията (1971–1975); изпълнението на плана
по охраната на труда (1976–1987); стопанската дейност и изпълнението на
производствено-финансовия план (1971–1991).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1963–1996); статистически за:
изпълнението на плана за промишлената продукция, по труда, себестойност177
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та, персонала и ФРЗ, изпълнението на трудовите норми, материално-техническото снабдяване, капиталните вложения, качеството, специализацията и
кооперирането на производството, охраната на труда, основното оборудване
в машиностроителните предприятия, рационализаторската дейност, ресурсите и реализацията, повишаване квалификацията на кадрите и др. (1962–1996).
Щатни разписания (1962–1994).
Кореспонденция с МЕЕ, ДСО „Елпром“, Държавен СК „Елпром – Енерго“ и др. за: за създаване на развойно предприятие, изпълнението на производствената програма, планирането и отчитането на прозводството, материално-техническото снабдяване, рационализаторската дейност, пласмента,
капиталното строителство, подготовката на кадрите, кооперираните доставки, нормирането на труда и ефективното използване на материалите и др.
(1961–1995).
Производствени характеристики на завода (1962–1973).
Летописни книги (1962–1989).
Албуми със снимки: от строителството и откриването на завода; на основателите на завода; на административните и профсъюзните ръководители;
от честването на 25-годишния юбилей; от живота на профсъюзната организация; от отчетно-изборна конференция на ДКМС; на челниците в труда; от
честване деня на машиностроителя; на производствения процес и на готовата
продукция и др. (1962–1987).
ІV.5. ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ
„КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА“ – ГАБРОВО
Ф. 71, 9 оп., 1977 а.е., 14,96 л.м., 1928–1996 г.
Вж. и Ф. 83К
Съществува от 1912 г. като СбД „Емануил П. Кашев и сие брат“ – Габрово.
След национализацията през 1947 г. става Държавна копчена фарбика за производството на седефени, кокалени и бакелитови копчета и други бакелитови
изделия. През 1948 г. към нея се присъединява Държавна копчена фабрика „Братя
Къневи“ – Габрово, а през 1949 г. – Държавна патронна фабрика „Иван Л. Донков“ – Габрово. От 1950 г. става ДИП „Капитан дядо Никола“ – Габрово със
същия предмет на дейност, а от 1958 г. дейността се променя в производство
на пластмасови изделия. През 1971 г. съгласно Разпореждане № 590 от 16 дек.
1970 г. на КСК при МС се преименува на завод „Капитан дядо Никола“ – Габрово
към ДСО „Пластмаси и каучук“. С ПМС № 36 от 11 март 1978 г. се образува СК
за производство на пластмаси „Капитан дядо Никола“ – Габрово за производ-
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ство на тръби, други пластмасови изделия и свързаната с тях развойна дейност.
Поделения на комбината са Фабрика за пластмасови изделия – Велико Търново и
Фабрика „Сторгозия“ – Плевен. През 1987 г. се преобразува в ТК за преработка
на пластмаси „Капитан дядо Никола“ – Габрово към СО „Пластхим“ – Ботев
град, а през 1989 г. се регистрира като ДФ „Капитан дядо Никола“. През 1993 г.
се преобразува в ЕАД, а през 1996 г. се приватизира.

Окръжни, заповеди, решения на Министерство на леката промишленост, Министерство на химическата промишленост, ДСО „Пластмасови изделия“, Асоциация „Биотехнологическа и химическа промишленост“, СО
„Пластхим“ – Ботевград и др. за: цялостната дейност, модернизацията и реконструкцията, материално-техническото снабдяване, рационализаторската
дейност, НТП, нормирането и заплащането на труда, международното сът
рудничество, внедряването на нови производства и др. (1950–1996).
Устав на ЕАД „Капитан дядо Никола“ (1994).
Правилници за: вътрешния трудов ред (1951–1972, 1987), устройството и дейността (1971–1982, 1988), работата на ТИС (1961), устройството,
дейността и управлението на БРВ (1980), работата на Съвета на майсторите
(1976), работата на ПУЦ (1972).
Наредби: за организация на: бригадната стопанска сметка (1979), работната заплата (1967–1970), вътрешната стопанска сметка (1971–1987), вът
решния финансов контрол (1972); за стимулиране на лицата и колективите,
заети с разработването на научно-техническите постижения в производството (1976); за правата и отговорностите на ръководните кадри и контролния
блок (1979, 1987).
Заповеди на директора: с разпоредителен характер (1950–1995), за наз
начаване на ТИС (1979–1995), за внедряване на приети рационализаторски
предложения (1979–1987), за безвъзмездно предаване на основни средства
(1990–1995).
Протоколи: от производствени съвещания (1958–1960); от събрания на
пълномощниците (1980–1990); от заседания на: Дирекционния съвет и Стопанския комитет (1966–1971), СС (1972–1993), ИБ (1979–1981), Съвета на
директорите (1993–1995), Научно-техническия съвет на БРВ (1975–1987),
ТИС (1968–1995), Техническия съвет по стандартизация (1967–1986), Съвета по квалификация и образование (1974–1986), Съвета при клуба за ТНТМ
(1971–1990), ръководството на НТД (1973–1986), профкомитета (1960–
1990), работната група по договаряне на заплатите (1991–1992); от инвентаризации (1948–1955); от проведени състезания по професии (1975); за приемане и въвеждане в експлоатация на готови строителни обекти (1981–1995);
от работни срещи с представители на чужди фирми (1981–1989).
179

АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ

Прогноза за развитието на завода за периода 1971–1975 г. (1971).
Пазарна стратегия за развитието на Дружеството до 1998 г. (1991).
Програми: за развитието на челния опит през ІХ петилетка (1984); за
ускорено развитие през ІХ петилетка и до 1990 г. (1980); за безопасността
на труда и противопожарната охрана (1980); за усъвършенстване техниката,
технологиите и усвояването на нови производства през ІХ петилетка (1986);
за ускоряване комплексната автоматизация на товарите през VІІ петилетка
(1976); за кадровото осигуряване за периода 1988–1995 г. (1988); национални за подобряване условията на труд през VІІІ и ІХ петилетка (1981, 1986);
комплексни за: усъвършенстване бригадната организация на труда (1982),
развитие на рационализаторската дейност през VІІІ и ІХ петилетка (1979,
1985), намаляване на материалните разходи и ефективното използване на материалите (1990), повишаване жизненото равнище (1984), подобряване качеството на продукцията през VІІІ и ІХ петилетка (1981, 1986); целева за повишаване техническото ниво и качеството на продукцията (1978); разгърната
за разработване и усвояване на изделия и технологии (1974); стабилизационна и антикризисна (1990); пазарна за износа, валутните приходи и разходи
(1989).
Планове: перспективни за ІІІ–VІІІ петилетка (1957–1981); петилетни
за НТП през VІІІ и ІХ петилетка (1979, 1986); държавни за VІІІ петилетка
(1980); насрещен за промишлената продукция (1982–1986); годишни: производствени, финансови, по труда, себестойността, материално-техническото
снабдяване, кооперираните доставки, организационно-технически, пласмента, износа, НТП, за социално-икономическото развитие, повишаване квалификацията на кадрите и др. (1953–1990); тематични за рационализаторската
дейност (1957–1988); за работата на: СС (1972–1978), БЮНТИ (1966–1973),
Заводския съвет по ергономия и промишлена етика (1976–1978), профкомитета (1960–1987), Дома на културата (1977–1986), Контролния блок (1973–
1985), клуба за ТНТМ (1987–1989).
Инженерни проекти (1979–1987).
Дневници за регистриране на постъпилите предложения за изобретения
и рационализации (1952–1991).
Досиета на рационализаторските предложения (1960–1990).
Доклади, рапорти, информации, обзори за: цялостната дейност, подоб
ряване производствената дейност, изпълнението на производствените планове, усвояването на нови производства, приложението и преработката на
пластмасите, разширяването на завода, рационализаторската дейност, подоб
ряване качеството на продукцията, охраната на труда, повишаване рентабилността, сключването и изпълнението на договорите за пласмент, изпълнението на организационно-техническите мероприятия, внедряването на нови
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технологии и изделия, повишаване квалификацията на кадрите, изпълнението
на програмата за увеличаване производството на стоки за народно потребление, внедряване на нови мощности и др. (1957–1990); от задгранични командировки (1974–1989).
Анализи: икономически за изпълнението на производствения план, плановете за печалбата, рентабилността, себестойността (1960–1987); на производствената програма (1974); на основната дейност на Комбината (1983–
1987); на състоянието на организацията и нормирането на труда (1979); на
изпълнението на националните програми по безопасността, хигиената на
труда през VІІ и VІІІ петилетка (1979, 1985); на заболяемостта, травматизма,
временната нетрудоспособност (1979–1996); на трудовите злополуки (1982–
1987).
Справки за: разработването на целевата програма за ефективно използване на производствените фондове през VІІ петилетка (1976), модернизацията и реконструкцията на завода до 1980 г. (1974), реализираните икономичес
ки резултати от внедрените научно-технически постижения (1979), изпълнението на задачите по НТП от плана за 1970 г. и VІІ петилетка (1975), основната дейност на завода (1982–1987), категоризирането на завода (1989).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1951–1996); статистически за:
изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, материално-техническото снабдяване, пласмента, рационализаторската дейност, капиталните вложения, кооперираните доставки, износа, качеството, персонала и ФРЗ, охраната на труда, повишаване квалификацията
на кадрите и др. (1954–1996).
Книги: главни (1947–1955), инвентарни (1947–1951), за основните средства (1947–1950).
Трудови норми (1956–1978). Щатни разписания (1966–1995). Колективни трудови договори (1955–1995).
Кореспонденция с Министерство на леката промишленост, Комитета по
химия и металургия, ДСО „Пластмаси и каучук“, СО „Пластхим“ – Ботевград
и др. за: дейността, производството, планирането и отчитането, ценообразуването, качеството на продукцията, материално-техническото снабдяване,
пласмента, НТП, научно-техническото сътрудничество, техническата безопасност и охраната на труда, квалификацията на кадрите и др. (1949–1990).
Преписки по реституирани недвижими имоти (1928–1995).
Дипломи от VІІ Окръжен преглед на ТНТМ (1974–1975).
Списъци на работници и служители, удостоени със звания, ордени и медали (1973–1976).
Исторически очерк за завода (1987).
Каталози на произвежданите изделия (1965, 1979–1990).
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Албум със снимки из живота на клуба за ТНТМ (1969–1974).
Снимки от: състезания по професии, посещения на чуждестранни делегации и правителствени ръководители (1981–1985); откриване на детска градина, честване деня на химика (1980–1987).
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЕЛОВИЦА“ –
ГАБРОВО
Ф. 495, 7 оп., 633 а.е., 3,90 л.м., 1947–2000 г.
Вж. и фондове 57К, 58К, 1396, 1397
Създава се през 1948 г. като ДИП „Еловица“ чрез обединяването на национализираните предприятия АД „Еловица“ – Габрово и АД „Росица“ – Габрово
за производство на барути и експлозиви. През 1977 г. става Завод „Еловица“ –
Габрово. Същата година преминава на подчинение на МК „Точно машиностроене“ – Габрово, а от 1989 г. – на ДФ „Гама“ – Габрово. През 1991 г. се регистрира
като ДщФ „Еловица“ на ДФ „Гама“ – Габрово, а през 1992 г. се преобразува
в ЕООД с държавно участие. Предметът на дейност е развойно-внедрителска,
производствена, сервизна и търговска дейност в страната и чужбина, в област
та на промишлено взривни вещества, промишлени услуги и др. През 1998 г. става
ЕАД, а през 1999 г. се приватизира. 67 % от акциите на Дружеството се изкупуват от Работническото мениджърско дружество „Еловица Инвест“ АД –
Габрово и наименованието става „Еловица“ АД, променено през 2007 г. на „Максам България“ АД, а през 2011 г. – на „Еспал България“ АД – Габрово.

Съдебни решения на ГОС за преструктуриране, преобразуване и приватизация на Дружеството (1992–1999).
Договор за приватизационна продажба на 67 % от акциите на Дру
жеството (1999).
Устав на „Еловица“ ЕАД – Габрово (1998).
Правилници за: вътрешния трудов ред (1967, 1998), устройството и дейността (1970), пропускателния режим (1990, 1994–1997).
Структурна схема на управление (1985).
Наредби за организация на: вътрешната стопанска сметка (1972), работната заплата (1968–1970).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1949–1992).
Протоколи: от съвещания на актива (1963–1968); от заседания на: Стопанския комитет (1969–1976), ТИС (1976–1986), профкомитета (1960–1989),
Тристранната комисия (1991–1993); по договаряне на Колективния трудов
договор (1994); за приемане и въвеждане в действие на готови строителни
обекти (1983–1987).
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Програми: за социално-икономическото развитие през VІІІ петилетка
(1981); за подобряване производствената дейност (1989); перспективни: за
развитието на производството и реализацията на гражданската продукция
през ІХ петилетка и до 2010 г. (1988), за научно-техническото и социалноикономическото развитие до 2005 г. (1987–1988); комплексна за развитие
през VІІ петилетка (1976).
Планове: перспективни за V (1966), VІ (1971) и ІХ (1986) петилетка;
годишни: производствени, финансови, по труда, себестойността, социалното развитие на колектива, организационно-технически, НТП, материалнотехническото снабдяване, охраната на труда и др. (1948–1988). Бизнесплан,
справки и обяснителни записки към него (1996).
Доклади, информации за: дейността, изпълнението на производствената
програма, подобряване условията на работа, изпълнението на програмата за
социалното развитие на колектива, реконструкцията и модернизацията на завода (1954–1989).
Анализи: на стопанската дейност, изпълнението на производствената
програма и основните икономически показатели (1976–1990); на изпълнението на националната програма за безопасността на труда за VІІ и VІІІ петилетка (1979, 1985), оценки и стратегия за развитие на Дружеството (1993).
Правен анализ на Дружеството и становище на Агенцията по приватизация (1998).
Справки за: научната (1973–1976) и бригадната (1983) организация на
труда; категоризацията на завода (1986–1989).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1949–2000); статистически
за: изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, пласмента, персонала и ФРЗ, износа, изпълнението на трудовите
норми, материално-техническото снабдяване, качеството, охраната на труда
и др. (1949–1993); и разчети за развойно-внедрителската дейност на Дру
жеството (1995).
Нарочен баланс на „Еловица“ АД (1947). Ревизионни актове за извършени финансови ревизии (1948–1984, 1999).
Трудови норми (1968–1973).
Щатни разписания (1963–1998). Фирмена политика на Дружеството за
заплащане на труда (1994). Колективни трудови договори (1964–1998).
Кореспонденция с ДСО „Химическа промишленост“, Комитета по химия
и металургия, ДСО „Тежка химическа промишленост“, МК „Точно машиностроене“ – Габрово и др. за: цялостната дейност, планирането и отчитането,
категоризирането на труда, качеството на продукцията, модернизацията и реконструкцията на завода, регулиране на трудовите норми и др. (1949–1989).
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„Завод в планината“ – юбилейна брошура по случай 90-годишнината на
завода (1985), „Еловица (1895–1995) – създаване и развитие“ (1996).
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО
ПРЕДПРИЯТИЕ „ЛЕПИЛО“ – ГАБРОВО
Ф. 61, 1 оп., 86 а.е., 1,12 л.м., 1947–1955 г.
Вж. и Ф. 65К
Създава се през 1947 г. като ДИП „Интересова общност на българската
кожарска индустрия“ – Габрово на основата на национализираното едноименно
АД за производство на туткал. През 1949 г. се преименува на ДИП „Лепило“ със
същия предмет на дейност. През 1955 г. ДИП „Лепило“ се влива в ДИП „Димитър
Благоев“ – Габрово.

Окръжни и заповеди на ДИО „Кожарска и каучукова индустрия“ за: стопанската дейност, планирането и отчетността, финансово-счетоводни въпроси, кадровото осигуряване, капиталното строителство и др. (1950–1954).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1954).
Протоколи от: производствени съвещания (1953–1954), заседания на
профкомитета (1951–1955).
Планове: производствени, по труда, себестойността (1950–1955).
Проектосметна документация за разширяване и преустройство на предприятието (1949–1951).
Доклади, сведения, обзори за: стопанската дейност, изпълнението на
плановете за производството, по труда, себестойността, изпълнението на
трудовите норми, основните и плановите ремонти, доставката на суровини и
материали (1949–1955).
Статистически отчети за: изпълнението на плановете за промишлената
продукция, по труда, себестойността, разхода на суровини и материали и др.
(1949–1955).
Годишни баланси (1949–1954). Балансови карнетки (1953–1954).
Книги: за инвентарите и балансите (1947–1951), инвентарна (1947),
главна (1955).
Паспорти на промишленото предприятие (1951–1953).
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ІV.6. ПРОИЗВОДСТВО НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „БЯЛКАТА“ –
ГАБРОВО
Ф. 328, 3 оп., 77 а.е., 0,68 л.м., 1947–1964 г.
Вж. и Ф. 559К
Създава се през 1948 г. като Обединена керамична фабрика „23 декември“ –
Габрово чрез обединяването на национализираните предприятия: Тухлена фаб
рика „Цоню Г. Тухладжиев и сие“ – Габрово и Тухларска фабрика „Пенчо Дечев“ – Габрово за производство на тухли. От 1949 г. се преименува на Керамична
фабрика „Бялката“ – Габрово, а от 1951 г. става цех към Околийски промишлен
комбинат – Габрово. През 1958 г. се преобразува в Предприятие за строителни
материали „Бялката“ – Габрово с предмет на дейност производство на машинни тухли, вар, базалтови плочки и др. строителни материали, а през 1960 г. – в
ДИП „Бялката“ – Габрово. Прекратява дейността си през 1964 г. съгласно Разпореждане № 138 от 16 апр. 1964 г. на МС.

Окръжни, указания, инструкции на Управление „Химия и металургия“,
Комитета по химия и металургия, ОНС – Велико Търново, ГОНС – Габрово
и др. за: стопанската и финансово-счетоводната дейност, доставката на машини, износа на тухли, ремонта на машини и съоръжения, сключването на
колективни трудови договори, охраната на труда и др. (1955–1963).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1957–1964).
Протоколи: от съвещания на актива (1956–1962); от заседания на: ТИС
(1960–1962), профкомитета (1957–1963).
Планове: перспективни за развитие през ІV петилетка и до 1980 г. (1961);
годишни: производствени, финансови, по труда, себестойността, основни ремонти, организационно-технически (1959–1964); за работата на профкомитета (1957–1962).
Технологичен проект на предприятието (1958).
Досиета на рационализаторските предложения (1960–1962).
Доклади, информации, обзори и др. за: изпълнението на производствения план, плана по труда, себестойността, основния и плановия ремонт, дейността на профкомитета (1956–1963).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1957–1964); статистически за:
изпълнението на плана за промишлената продукция, по труда, себестойността, капиталните ремонти, качеството на продукцията, рационализаторската
дейност, изпълнението на трудовите норми, материално-техническото снабдяване, персонала и ФРЗ, трудовите злополуки (1958–1964).
Книги: материална (1947–1949); инвентарна (1947–1951).
185

АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ

Дневник-главни книги (1949–1956, 1964).
Трудови норми (1955–1960). Щатни разписания (1955–1963).
Колективни трудови договори (1959–1962).
Паспорти на предприятието (1948, 1964).
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО
ПРЕДПРИЯТИЕ „9 СЕПТЕМВРИ“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 207, 6 оп., 446 а.е., 3,05 л.м., 1947–1998 г.
Вж. и фондове 593К, 594К
Създава се през 1948 г. като Държавна керамична фабрика „Стадит“ –
Севлиево чрез обединяването на национализираните предприятия Керамична
фабрика „Гранит“ – Севлиево и ООД „Напредък“ – Севлиево за производство
на тухли, керемиди и капаци. От 1951 г. става цех към Околийския промишлен
комбинат – Севлиево, а от 1954 г. се обособява в самостоятелно предприятие
под името ДИП „9 септември“ – Севлиево. През 1971 г. съгласно Разпореждане
№ 590 от 16 дек. 1970 г. на КСК при МС се преобразува в Държавен керамичен
завод „9 септември“ – Севлиево за производство на тухли, а през 1987 г. – в Керамичен завод „9 септември“. През 1989 г. се регистрира като ДФ „Напредък“ –
Севлиево с предмет на дейност: производство и реализация на строителни керамични изделия. През 1993 г. се преобразува в ЕООД с държавно участие, а през
1996 г. – в ЕАД. През 1999 г. Дружеството се приватизира.

Окръжни, заповеди, указания, наредби и др. на Министерството на индустрията, МКСБ, ДИО „Строителна керамика“ и др. за: цялостната дейност,
нормирането и заплащането на труда, цените и ценообразуването на изделията, бригадната организация, реконструкцията и модернизацията на завода,
образуването на ДФ и преобразуването ѝ (1948–1998).
Устави: на ДИП „9 септември“ (1954); на ДФ „Напредък“ (1989).
Наредби за вътрешната стопанска сметка (1971–1980).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1950–1985).
Протоколи: от производствени съвещания (1948–1965); от общи събрания на колектива (1974–1985); от заседания на: Дирекционния съвет (1963–
1967), съвместни на Дирекционния съвет и профкомитета (1962–1980), СС
(1968–1985), съвместни на СС и профкомитета (1987–1989), УС (1989–1992),
профкомитета (1954–1988); за приемане на основни средства (1959–1966);
учредителен на КС (1989).
Стратегия за развитието на ДФ „Напредък“ до 2005 г. (1989).
Програми: за внедряването на комплексна механизация (1965–1966);
за ускореното и комплексно внедряване постиженията на НТП в производ186
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ството за VІІІ петилетка (1980); комплексни: по безопасността и охраната на
труда за периода 1971–1980 г. (1971), за реконструкция и модернизация на
завода (1973).
Планове: перспективен за VІ (1971) и VІІІ (1981) петилетка; насрещни
за социално-икономическото развитие (1973–1983); годишни: производствени, финансови, по труда, себестойността, пласмента, НТП, организационнотехнически, социално-икономическото развитие, повишаване квалификацията на кадрите, охраната на труда (1954–1985).
Планови задания за строителство (1954–1961).
Доклади, анализи, информации, обзори за: стопанската дейност и изпълнението на производствено-финансовия план; организацията на производството, труда и управлението; по охраната на труда; изпълнението на
плановете по труда, производството, финансовото състояние, качеството на
продукцията (1949–1991).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1950–1994); статистически за:
изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, материално-техническото снабдяване, персонала и ФРЗ, рационализаторската дейност, производителността на труда, изпълнението на трудовите норми, ресурсите и реализацията и др. (1954–1993).
Нарочен баланс на Керамична фабрика „Гранит“ – Севлиево (1947).
Инвентарна книга (1948–1950).
Трудови норми и разценки (1960–1967). Щатни разписания (1954–1993).
Колективни трудови договори (1956–1985).
Кореспонденция с ДСО „Цимент и строителна керамика“, ДСО „Строителна керамика“, СО „Строителна керамика“ и др. за: цялостната дейност,
планирането и отчитането, организацията на работната заплата, материалнотехническото снабдяване, рационализаторската дейност, охраната на труда,
капиталното строителство и др. (1968–1980).
Технико-икономическа характеристика на предприятието (1964).
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПЕТРУРГИЯ“ –
ПЛАЧКОВЦИ
Ф. 1255, 4 оп., 300 а.е., 1,80 л.м., 1966–1995 г.
Вж. и Ф. 1238
Създава се като самостоятелно предприятие през 1966 г. като ПП за лети
базалтови изделия – Плачковци на основата на цеха за лети базалтови изделия
и базалтово брашно към Градски промишлен комбинат – Габрово. От 1971 г. съгласно Разпореждане № 590 от 16 дек. 1970 г. на КСК при МС се преобразува в
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Петрургичен клон „Плачковци“ – Плачковци към ДСО „Цветна металургия“ –
София, а от 1973 г. става цех към Завод за азбестови изделия „Вълчо Цанков“ –
Севлиево. През 1974 г. се обособява като самостоятелно предприятие под името
Фабрика за лети каменни изделия – Плачковци, а през 1976 г. се преобразува в НПП
„Петрургия“ – Плачковци към ДСО „Нерудни минерални ресурси“. От 1979 г. е
поделение на Обединено стопанско предприятие за огнеупорни изделия „Младен
Стоянов“ – Елин Пелин, а от 1983 г. – на СК за огнеупорни изделия „Младен Стоянов“ – Елин Пелин. През 1989 г. се регистрира като ДФ „Плачковци“ с предмет
на дейност: лети базалтови изделия, тръби, облицовани в метален кожух, базалтово брашно, технически изделия от ситал „БЛ“. През 1993 г. се преобразува в
ЕООД, а през 1995 г. – в ЕАД. През 1998 г. Дружеството се приватизира.

Постановления, окръжни, наредби, решения на МС, ДСО „Цветна металургия“, ДСО „Нерудни минерални ресурси“, СО „Металургия“ и др. за:
цялостната дейност, планирането и отчитането, международното сътрудничество, развитието на НИИВД, капиталното строителство и др. (1966–1988).
Правилници за: устройството и дейността (1968, 1978), вътрешния трудов ред (1968, 1993).
Наредби за организация на работната заплата (1968–1971, 1977–1978).
Заповеди на директора: с разпоредителен характер (1966–1972, 1974–
1995); възлагателни за изпълнение на задачи по координационната програма
и за назначаване на рецензенти по тях (1974–1978); за внедряване в производството на приети рационализаторски предложения (1991–1993).
Протоколи: от заседания на: СС (1977–1988), Дирекционния съвет
(1986–1988), УС (1989–1993), Оперативното бюро (1992–1995), Научнотехническия съвет (1975–1990), профкомитета (1966–1988), Тристранната
комисия (1991–1995); от събрания на пълномощниците (1989–1992); за приемане и въвеждане в действие на основни фондове (1983–1987); от проведен
„Ден на качеството“ (1978).
Перспектива за развитие на петрургичното производство за периода
1983–2000 г. (1983).
Програми: за подобряване качеството на продукцията (1983); производствени: в натура за VІІІ петилетка (1981), по държавните планови задачи
за VІІІ петилетка (1980); комплексни: за развитие през VІІ петилетка и до
1990 г. (1974), за развитието на рационализаторската дейност и на петрургията през ІХ петилетка (1985); дългосрочна за подобряване качеството на
труда и продукцията през ІХ петилетка (1985).
Планове: перспективни за VІ (1971) и VІІІ (1981) петилетка; насрещни
за VІ (1971) и VІІ (1976) петилетка; държавни за ІХ петилетка (1986); годишни: производствени, финансови, по труда, себестойността, НТП, Н
 ИИВД,
международното сътрудничество, безопасността и хигиената на труда (1966–
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1972, 1974–1988); тематични: за изследователската и внедрителската дейност
до 1995 г. (1988), за участие в международните панаири в Лайпциг, Техеран
и Багдад (1987).
Досиета на рационализаторските предложения (1978–1992).
Доклади и информации за: стопанската дейност (1966–1972, 1974–1988);
перспективното развитие на производството на лети базалтови изделия
(1971); състоянието на производството, труда и управлението (1968–1971);
изпълнението на плана за НТП (1977); от задгранични командировки (1968–
1971).
Отчет-анализи на изпълнението на плана за научноизследователската
дейност и на задачите от координационната програма (1975–1988).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1966–1972, 1975–1995); статистически за: изпълнение плановете за промишлената продукция, по труда,
себестойността, материално-техническото снабдяване, качеството, персонала и ФРЗ, повишаване квалификацията на кадрите, рационализаторската дейност, НТП, нормирането на труда, капиталното строителство, изпълнението
на трудовите норми, охраната на труда и др. (1966–1972, 1974–1995).
Утвърдени норми и лимити (1975–1978).
Щатни разписания (1967–1972, 1975–1995). Колективни трудови договори (1966–1971, 1986).
Кореспонденция с Министерство на химията и металургията, ДСО „Нерудни изкопаеми“, СО „Металургия“ и др. за: цялостната дейност, категоризирането, нормирането и заплащането на труда, материално-техническото снабдяване, пласмента, научноизследователската дейност, техническото
ниво и качеството на продукцията, финансово-счетоводни въпроси, капиталното строителство и др. (1966–1970, 1974–1994).
Рекламна листовка на произвежданите изделия (1977).
ЗАВОД ЗА АЗБЕСТОВИ ИЗДЕЛИЯ
„ВЪЛЧО ЦАНКОВ“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 1238, 5 оп., 474 а.е., 3,95 л.м., 1963–1999 г.
Създава се като самостоятелно предприятие през 1963 г. като ДИП за производство на азбестови изделия на основата на цеха за производство на азбестови изделия към ДИП „Росица“ – Севлиево. От 1971 г. се преименува на Фабрика
за производство на азбестови изделия към ДСО „Металургия и рудодобив“, а от
1973 г. – на Завод за азбестови и базалтови изделия. През 1974 г. съгласно ПМС
№ 43 от 1 юни 1974 г. се преобразува в Завод за азбестови изделия – Севлиево
към ДСО „Нерудни изкопаеми“. От 1976 г. е поделение на Миннообогатителен
комбинат „Вития“ – с. Негушево, Софийско, а от 1977 г. преминава на пряко
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подчинение на Министерството на минералните ресурси, Дирекция „Добив и обработка на нерудни изкопаеми“. През 1983 г. се наименува Завод за азбестови
изделия „Вълчо Цанков“, а през 1986 г. става Предприятие за азбестови изделия
„Вълчо Цанков“ – Севлиево към СО „Минерални суровини“. През 1991 г. със Заповед № РД–17–37 от 20 юни 1991 г. на МИТУ се образува фирма „Делта – 63“ – Севлиево, а през 1992 г. се преобразува в ЕООД с държавно участие. Предметът на
дейност е производство на технически без азбестови и азбестови изделия, прес
материали, технически памучни изделия, стоки и услуги на населението. През
1996 г. Дружеството се приватизира. През 1998 г. се обявява в ликвидация и същата година се заличава от търговския регистър.

Правилници за: устройството и дейността (1963, 1970), вътрешния трудов ред (1984).
Наредби за: организация на работната заплата (1969–1975) и вътрешната стопанска сметка (1977), бригадната организация на труда (1979–1981).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1963–1998).
Протоколи от: общозаводски събрания (1966–1969); заседания на СС
(1969–1991), ТИС (1970–1988); профкомитета (1963–1988); съвещания по
качеството (1981–1983); общи събрания (1993–1994).
Програми: за моделиране и концентрация на производството през VІ
петилетка (1970); комплексни за: модернизация и перспективно развитие за
периода 1975–1990 г. (1975), развитие на изобретателската и рационализаторската дейност през VІІІ петилетка (1981); за социално-икономическото
развитие на колектива през VІІ петилетка (1975); за модернизиране на производството през VІ петилетка (1970); техническа за VІІІ петилетка (1981);
целева за повишаване качеството на продукцията (1981–1984).
Планове: перспективни за: развитие и специализация през V петилетка
(1966), производството, труда и себестойността през VІ петилетка (1971),
икономическото и финансовото развитие през ІХ петилетка (1988); годишни:
производствени, финансови, по труда, себестойността, пласмента, организационно-технически, НТП, материално-техническото снабдяване, охраната на
труда (1963–1989). Тематични за рационализаторската дейност (1964–1975);
за дейността: на профкомитета (1970–1987), НТД (1972–1975).
Дневник за регистриране рационализаторски предложения (1965–1975).
Одобрени и внедрени рационализаторски предложения (1964–1971).
Доклади и информации за: стопанската и производствената дейност, изпълнението на производствените задачи, усвояването на нови производства,
охраната на труда, реконструкцията и модернизацията на завода, НТП, рационализаторската дейност, качеството на продукцията, пласмента на готовата продукция, изпълнението на социално-икономическата програма, внедряване бригадната организация на труда и др. (1964–1989).
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Анализи на: изпълнението на производствената програма и плана по
труда (1967–1975), трудоемкостта на производствените процеси и разходите
за работно време (1970–1975), резултатите от производствено-стопанската
дейност (1984–1988), изпълнението на договорните задължения от доставчици на основни и спомагателни материали (1985–1989), системата за управление на качеството (1985), финансово-икономическото състояние на ЕООД
„Делта – 63“ (1993–1998).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1964–1999); статистически за
изпълнение плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, материално-техническото снабдяване, кооперираните доставки, капиталното строителство, качеството, изпълнението на трудовите норми, ресурсите
и реализацията, рационализаторската дейност, персонала и ФРЗ, охраната на
труда, квалификацията на кадрите, нормирането на труда, бригадната организация на труда и др. (1963–1999).
Баланси: встъпителен (1963), разделителен към 30 юни 1974 г. между
Фабрика за лети каменни изделия – Плачковци и Завод за азбестови изделия – Севлиево (1974).
Норми: трудови (1966–1967), разходни за електроенергия, горива, суровини и материали (1967–1969).
Щатни разписания и колективни трудови договори (1963–1997).
Производствена характеристика на завода (1973).
Юбилейна брошура по случай 25-годишнината на завода (1988).
Списъци на наградени работници и служители с почетни звания, ордени
и медали (1970–1973).
ЗАВОД ЗА ИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ
„КОСТА СТОЕВ“ – ГАБРОВО
Ф. 365, 6 оп., 701 а.е., 5,25 л.м., 1943–1996г.
Вж. и Ф. 269К
Създава се през 1940 г. като Стъкларска фабрика „Иван Д. Генев“ – к. Дядо
Дянко. След национализацията през 1947 г. се преобразува в ДИП „Иван Д. Генев“ – к. Дядо Дянко за производство на стъкла и огледала за мебелната промишленост, строителството и търговията. От 1949 г. се преименува на ДИП
„Петолъчка“ – Габрово, а от 1952 г. – на ДИП „Коста Стоев“ – Габрово. Предметът на дейност се допълва с производство на стъклена и базалтова вата за
нуждите на строителството. През 1964 г. се преобразува в Завод за изолационни
материали „Коста Стоев“ – Габрово, а през 1971 г. става клон на ДСО „Стъкло
и фина керамика“. През 1973 г. съгласно Разпореждане № 40 от 26 февр. 1973 г.
на БМС се обособява като самостоятелно предприятие с наименование Завод
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„Коста Стоев“ – Габрово за производство на стъкловлакнести изолационни материали. С Разпореждане № 6 от 21 март 1986 г. на БМС се преобразува в Завод
за изолационни изделия „Коста Стоев“ – Габрово към СО „Строителни материали“, а от 1987 г. – в Завод за изолационни материали „Коста Стоев“ – Габрово.
През 1991 г. се регистрира като ДФ „Симат“ – Габрово, а през 1992 г. се преоб
разува в ЕООД с държавно участие. През 1996 г. се преобразува в ЕАД. Същата
година Дружеството е обявено за приватизация.

Устав на ЕАД „Симат“ (1996).
Правилници за: устройството и дейността (1969, 1979), вътрешния трудов ред (1954), организация на работната заплата (1968, 1973).
Структурни схеми за управление (1987–1990).
Наредби за организация на работната заплата (1965–1970).
Заповеди на директора: с разпоредителен характер (1949–1995); за: наз
начаване на ТИС (1963–1986), категоризация на завода и цеховете (1970–
1975, 1988), внедряване на приети рационализаторски предложения (1972–
1979), дейността на ПУЦ (1975–1979).
Протоколи: от заседания на: Дирекционния съвет (1963–1966), СС
(1967–1990), Производствения комитет (1965–1969), Техническия съвет
(1964–1968), ТИС (1951–1988), профкомитета (1956–1988), съвместни на
административното ръководство и профкомитета (1972–1978), ръководството на НТД (1962–1986), Тристранната комисия (1991–1992); от събрания на
пълномощниците (1986, 1994); за приемане и въвеждане в действие на готови
строителни обекти (1986–1990).
Перспектива за развитие на завода за периода 1983–1990 г. (1983).
Програми: за производствено обучение и повишаване квалификацията
на кадрите (1971–1979); за подобряване качеството на продукцията (1983–
1985); за финансово стабилизиране на ЕООД „Симат“ (1987, 1992); комплексни: за обучение на кадрите за периода 1979–1990 г. (1979), за развитие
на рационализаторската дейност през VІІІ петилетка (1981); целеви: за повишаване техническото равнище на продукцията (1973–1986), за ефективното
използване на суровини, материали, горива (1986–1990); социална за ІХ петилетка (1985); производствена за ІХ петилетка и до 1995 г. (1986).
Планове: перспективни за: ІV (1961), V (1966), VІ (1971), VІІ (1976) и
VІІІ (1981) петилетка; годишни: производствени, финансови, по труда, себестойността, материално-техническото снабдяване, пласмента, износа, кооперираните доставки, организационно-технически, за социалното развитие
на колектива, НТП (1949–1986); тематични: за участие в международни панаири и изложби (1967–1969), за рационализаторската дейност (1957–1988).
Дневници за вписване на рационализаторските предложения (1952–
1977).
192

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ГАБРОВО 1944–2014 г.

Досиета на рационализаторските предложения (1961–1988).
Доклади, информации, справки, обзори и др. за: стопанската и финансово-икономическата дейност, оборудването, планирането, нормирането и зап
лащането на труда, пласмента, личния състав, работата на цеховете, НТП,
научно-техническото сътрудничество, рационализаторската дейност, качеството на продукцията, охраната на труда, изпълнението на трудовите норми,
изпълнението на плана за производството, по труда и себестойността и др.
(1948–1987).
Анализи за: резултатите от прилагането на новата система за планиране
и ръководство (1965–1966), някои показатели, характеризиращи ефективността на промишленото производство (1969), заболяемостта на работниците (1962–1990), състоянието на качеството на продукцията (1962–1987),
организацията и нормирането на труда (1970–1974). Правен анализ на имуществото на ЕАД „Симат“ (1995).
Отчети: от задгранични командировки (1961–1969); по задачите на НТП
(1973–1976); годишни финансово-счетоводни (1950–1995); статистически
за: изпълнение плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, интензификацията на производството, материално-техническото
снабдяване, качеството, рационализаторската дейност, изпълнението на
трудовите норми, пласмента, капиталните вложения, повишаване квалификацията на кадрите, персонала и ФРЗ, бригадната организация на труда и др.
(1947–1996).
Книга за инвентарите и балансите (1947–1950).
Трудови норми и разценки (1955–1958).
Щатни разписания (1960–1990). Колективни трудови договори (1957–
1986).
Кореспонденция с ДСО „Стъкло и фина керамика“, ДСО „Балканстрой“,
СК „Изолационни, облицовъчни и нови строителни материали“, Асоциация
„Строителство и строителна индустрия“ и др. за: дейността, перспективното развитие, планирането, капиталното строителство, усвояването на нови
производства, труда и работната заплата, охраната на труда, научно-техническото сътрудничество, НТП, материално-техническото снабдяване, реализацията на продукцията и износа, участието в международни панаири и
изложби, рационализаторската дейност, приватизацията на Дружеството и
др. (1954–1995).
Преписки, нотариални актове, протоколи, заповеди и др. по отчуждаване
на частни имоти за нуждите на предприятието (1943–1958).
Списъци на: работниците и служителите (1982), носителите на почетни
звания, ордени и медали (1970–1981).
193

АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ

Албуми със снимки от дейността на завода и участие в общоградски
чествания (1970–1979).
Рекламни проспекти на произвежданите изделия (1979).
ІV.7. ДЪРВООБРАБОТВАЩА И МЕБЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ
ЗАВОД „НЕЗАВИСИМОСТ“ – ГАБРОВО
Ф. 621, 8 оп., 1298 а.е., 10,14 л.м., 1947–2000 г.
Създава се през 1948 г. като ДИП „Независимост“ – Габрово на основата на национализираните дребни дървообработващи и мебелни предприятия за
производство на мебели, дограма, изделия от дървесина. От 1955 г. към него се
присъединява ДИП „Шпула“ – Габрово, а от 1963 г. – Фабрика „Максим Горки“ –
Севлиево. През 1971 г. съгласно Разпореждане № 590 от 16 дек. 1970 г. на КСК
при МС се преобразува в Завод „Независимост“ – Габрово към ДСО „Мебел“.
Предметът му на дейност е производство на мебели. С Разпореждане № 134
от 26 юли 1976 г. на МС се образува Обединено предприятие „Независимост“,
в състава на което влизат Завод за мебели „Независимост“ – Габрово и Завод
„Изкуство“ – Трявна. На основание Заповед № 1443 от 7 окт. 1985 г. на Министерството на горите и горската промишленост Мебелен завод „Изкуство“ –
Трявна се обособява самостоятелно, а Обединеното предприятие се преименува
на Мебелен завод „Независимост“ – Габрово. От 1987 г. с Решение № 2 от 17
февр. 1987 г. на СС при МС се преименува на Завод „Независимост“ – Габрово със
същия предмет на дейност, а от 1989 г. е поделение на ДФ „Емос“ – Ловеч. През
1991 г. се регистрира като ЕАД „Независимост – 40“ с държавно участие. През
1997 г. Дружеството се приватизира.

Окръжни, наредби, заповеди, инструкции от ДИО „Мебелна индустрия“,
ДСО „Мебел“ за: производствено-стопанската дейност, определяне цените
на мебелите за износ и вътрешния пазар (1948–1997). Нормативни документи по регистрация и пререгистрация на Дружеството (1991–2000).
Устави на: ДИП „Независимост“ (1952), ЕАД „Независимост – 40“
(1991–1994).
Правилници за: устройството и дейността (1952, 1966), устройството и
задачите на Производствения комитет (1965).
Структурни схеми на управление (1965–1968).
Наредби за: организация на работната заплата (1966–1977), организация на вътрешната стопанска сметка (1969–1973), категоризиране на социалистическите организации (1978–1982), атестиране на ръководните кадри и
специалистите (1977–1985), реда, условията и изискванията за определяне
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разряди и класове (1981–1985), организация на вътрешния финансов контрол
(1985).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1949–1997).
Актове за държавна собственост (1964–1999).
Протоколи: от заседания на: Общозаводския производствен комитет
(1965–1969), цеховия производствен комитет (1966–1967), СС (1969–1991),
Съвета на директорите (1991–1997), ТИС (1957–1986), комисията по качество (1971–1987), профкомитета (1957–1986), Съвета по квалификация (1980–
1985); от общо събрание на колектива (1994).
Програми: за перспективно развитие през ІХ петилетка (1984); за усъвършенстване бригадната организация на труда (1984–1986); за развитие
на нови форми на сътрудничество с чуждестранни фирми (1988–1990); за
финансово оздравяване и преструктуриране на Дружеството (1994); за квалификация и преквалификация на кадрите (1991); целеви: за VІІ петилетка
(1976), за подобряване износа през VІІІ петилетка (1980), за изпълнението
на валутния план (1978–1987), за подобряване качеството на продукцията
(1977–1986); комплексна за намаляване на ръчния, физически тежкия и непривлекателен труд през VІІІ петилетка (1979); национални за ефективното
използване на суровините, материалите, горивата през VІІ (1976), VІІІ (1981)
и ІХ (1985) петилетка. Бизнеспрограма за 1995–1998 г. (1995).
Планове: перспективни за ІІІ (1956), ІV (1961), V (1966), VІ (1970), VІІ
(1976), VІІІ (1981) и ІХ (1986) петилетка; годишни: производствени, финансови, по труда, себестойността, материално-техническото снабдяване, капиталното строителство, организационно-технически, НТП, износа, охраната
на труда, социалното развитие на колектива (1949–1986); за работата на:
Общозаводския производствен комитет (1967–1968), профкомитета (1957–
1987), ПУЦ (1974–1986); тематични за рационализаторската дейност (1954–
1986); учебни за повишаване квалификацията на кадрите (1980–1986).
Инженерни проекти (1977–1985).
Дневник за регистриране рационализаторски предложения (1952–1991).
Одобрени и внедрени рационализаторски предложения (1957–1992).
Доклади и информации за: дейността, организацията на производството,
рационализаторската дейност, качеството на продукцията, за състоянието и
движението на кадрите, охраната на труда, подобряване организацията на
труда, нормирането и заплащането на труда, НТП, реконструкцията и модернизацията на завода, изпълнението на плана по производството, износа,
труда и икономическите показатели (1956–1990).
Анализи и справки: за награждаване колектива с преходни червени знамена (1960–1966), на заболеваемостта (1970–1976), на стопанско-икономи195
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ческата дейност (1972–1983), на техническото равнище на качеството на произвежданата продукция (1983–1984).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1950–1998); статистически за:
изпълнението на плановете за промишлената продукция, материално-техническото снабдяване, качеството, изпълнението на трудовите норми, бригадната организация на труда, пласмента, капиталните вложения, персонала и
ФРЗ, интензификация на производството, рационализаторската дейност, качеството, износа, трудовите злополуки и др. (1950–1997).
Книги: инвентарна (1947–1951), главна (1947–1955).
Норми: разходни на суровини и материали (1960–1967), трудови (1954–
1978).
Щатни разписания (1956–1996). Колективни трудови договори (1956–
1997).
Кореспонденция с ДИО „Мебелна индустрия“, ДСО „Мебел“ за: нормирането на труда и корекции на трудовите норми, участие на международни
панаири и изложения (1955–1996).
Паспорти на промишленото предприятие (1951–1954).
Характеристики на наградени с ордени и медали (1965–1969).
Снимки от продукцията на завода (1989–1991).
Рекламни проспекти (1994–1997).
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ
„ИЗКУСТВО“ – ТРЯВНА
Ф. 354, 11 оп., 766 а.е., 5,62 л.м., 1947–1994 г.
Вж. и фондове 735К, 621
Съществува от 1926 г. като Търговско събирателно дружество, Мебелна
фабрика „Тома Ал. Камбуров и Синове“. След национализацията през 1947 г. се
преобразува в Държавна мебелна фабрика „Изкуство“ – Трявна, а през 1959 г. – в
ДИП „Изкуство“ – Трявна за производство на мебели. От 1971 г. съгласно Разпореждане № 590 от 16 дек. 1970 г. на КСК при МС се преименува на Завод „Изкуство“ – Трявна към ДСО „Мебел“. С Разпореждане № 134 от 26 юли 1976 г.
на МС се образува Обединено предприятие „Независимост“, в състава на което
влизат: Завод за мебели „Независимост“ – Габрово и Завод „Изкуство“ – Трявна. На основание Заповед № 1443 от 7 окт. 1985 г. на Министерството на горите
и горската промишленост Мебелен завод „Изкуство“ – Трявна се обособява като
самостоятелно предприятие. През 1987 г. с Решение № 2 от 17 февр. 1987 г. на
СС при МС се преименува на завод „Изкуство“ – Трявна, а през 1989 г. се регистрира като ДФ „Изкуство“ – Трявна за производство на мебели, дограма,
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бичен материал и изделия от дървесина. През 1993 г. се преобразува в ЕАД, а през
1996 г. Дружеството се приватизира.

Окръжни, заповеди, инструкции на ДИО „Мебелна индустрия“, ДСО
„Мебел“ и др. за: цялостната дейност, организацията на производството,
нормирането и заплащането на труда, модернизацията и реконструкцията на
завода, износа, повишаване квалификацията на кадрите и др. (1950–1992).
Устав на ДФ „Изкуство“ (1989).
Правилници за: устройството и дейността (1966, 1989), вътрешния трудов ред (1967, 1986).
Наредби за: организацията на работната заплата (1966–1976), вътрешната стопанска сметка (1971–1976).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1966–1994).
Протоколи: от заседания на: СС (1969–1976, 1983–1989), УС (1989–
1993), Съвета на директорите (1993–1994), ТИС (1963–1985), профкомитета (1952–1986), щаба за ръководство и внедряване на Саратовската система
за бездефектно производство (1971–1976); от производствени съвещания
(1980); от събрания на пълномощниците (1989–1991), от общи събрания на
колектива (1990–1992).
Програми: за научно-техническото и социално-икономическото развитие през ІХ петилетка (1986); за подобряване условията на труд и намаляване загубите и дотациите (1986–1988); за развитието на рационализаторската
дейност през ІХ петилетка (1986); комплексни: оздравителни (1965–1970), по
охраната на труда (1970).
Планове: перспективни за V (1965), VІ (1971), VІІ (1976) и VІІІ (1981)
петилетка; годишни: производствени, финансови, по труда, себестойността,
материално-техническото снабдяване, организационно-технически, НТП,
износа, капиталното строителство, социалното развитие на колектива, охраната на труда и др. (1950–1990); тематични за рационализаторската дейност
(1972–1976, 1985).
Инженерни проекти (1984).
Техническа документация на произвежданите мебели (1968–1989).
Доклади, обзори, информации и др. за: цялостната дейност, изпълнението на плановете по труда в държавната промишленост, състоянието на
качеството на продукцията, изпълнението на комплексната програма за модернизация и реконструкция, състоянието на трудовата, технологичната и
финансовата дисциплина, охраната на труда, социално-икономическото развитие на колектива, цените и ценообразуването на мебелите за износ и вът
решния пазар (1959–1993).
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Отчети: годишни финансово-счетоводни (1950–1993); статистически за:
изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, персонала и ФРЗ, изпълнението на трудовите норми, рационализаторската дейност, качеството, износа, охраната на труда и др. (1952–1994).
Книги: инвентарни (1947–1954), дневник-главни (1947–1949).
Инвентаризационни описи на земи, сгради, машини, апарати и др. (1949–
1959).
Трудови норми (1973, 1985–1986). Щатни разписания (1960–1994).
Социална структура на колектива за VІІІ петилетка (1981).
Кореспонденция с ДИО „Мебелна индустрия“, ДСО „Мебел“ и др. за:
цялостната дейност, качеството на продукцията, износа, участието в международни панаири и изложби, квалификацията на кадрите, охраната на труда
и др. (1952–1990).
Икономически паспорт – основни показатели за периода 1965–1990 г.
(1972).
Снимки на произвежданите мебели (1982).
ДЪРЖАВНА МЕБЕЛНО-АМБАЛАЖНА ФАБРИКА „МАКСИМ
ГОРКИ“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 197, 7 оп., 240 а.е., 1,21 л.м., 1947–1998 г.
Вж. и фондове 196, 209 и 621
Създава се през 1948 г. като Държавна мебелно-амбалажна фабрика „Максим Горки“ – Севлиево на основата на национализираните дребни дърводелски
работилници за производство на амбалаж, мебели и дограма. От 1952 г. се влива в Околийски промишлен комбинат – Севлиево като цех за производство на
амбалаж и бичене на трупи, а от 1959 г. е цех към ДИП „Митко Палаузов“ – с.
Батошево със същия предмет на дейност. През 1963 г. преминава към Завод „Независимост“ – Габрово като цех за производство на дограма (врати и прозорци).
Съгласно Решение № 348 от 4 юни 1973 г. на МС става филиал на завод „Маршал
Толбухин“ – София към Министерството на строежите. През 1975 г. се обособява като самостоятелно предприятие с наименование Фабрика „Максим Горки“ –
Севлиево. С Решение № 20 от 25 май 1987 г. на СС към МС се преобразува в Завод
„Максим Горки“ – Севлиево, поделение на Комбинат „Дограма“ – София, а от
1989 г. става поделение на ДФ „Емос“ – Ловеч. През 1991 г. се регистрира като
ДФ „Борела – С“ – Севлиево. Същата година се преобразува в ЕООД с държавно
участие, а през 1997 г. Дружеството се приватизира.

Окръжни, заповеди, решения и др. на МИТУ, ДИО „Дървообработваща
индустрия“, СК „Дограма“, ГОС и др. за: стопанската дейност, планиране198
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то и отчитането, нормирането на труда, качеството на продукцията, преоб
разуването, регистрирането и приватизацията на Дружеството (1949–1952,
1975–1998).
Правилници за вътрешния ред (1974–1978).
Наредби: за организация на: работната заплата (1979–1983), вътрешната
стопанска сметка (1983), вътрешния финансов контрол (1980); за бригадната
организация на труда (1986).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1947–1952, 1975–
1987).
Протоколи от заседания на: СС (1980–1991), профкомитета (1955–1988).
Целеви програми за подобряване качеството на продукцията (1976–
1978).
Планове: перспективни за VІІ (1976), VІІІ (1981) и ІХ (1986) петилетка;
годишни: производствени, финансови (1949–1950, 1956–1959); тематични за
рационализаторската дейност (1977–1979); за работата на: СС (1984–1988),
профкомитета (1979–1988).
Доклади, обзори, анализи, справки за: цялостната дейност, изпълнението на производствените задачи, социално-икономическото развитие, качеството на продукцията, охраната на труда (1975–1991).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1956–1959, 1974–1997); статистически за: изпълнението на плановете за промишлената продукция, по
труда, себестойността, материално-техническото снабдяване, персонала и
ФРЗ, повишаване квалификацията на кадрите, нормирането на труда, НТП,
качеството, пласмента, износа и др. (1949–1951, 1974–1998).
Дневник-главна книга (1947–1949).
Щатни разписания (1974–1995). Колективни трудови договори (1958–
1959, 1979–1987).
Кореспонденция с Министерството на горите и горската промишленост,
СК „Дограма“, Асоциация „Строителство и строителна индустрия“ и др. за:
цялостната дейност, планирането и отчитането на производството, разработването и внедряването на мероприятия по научната организация на труда, материално-техническото снабдяване, ефективното използване на материалите,
повишаване квалификацията на кадрите, охраната на труда и др. (1975–1992).
„50 години завод „Максим Горки“ – юбилейна брошура от Симеон Симеонов (1989).
Снимки от честване: седмицата на гората (1983–1985), 50-годишния
юбилей на завода (1989).
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ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „МИТКО
ПАЛАУЗОВ“ – с. БАТОШЕВО
Ф. 209, 8 оп., 769 а.е., 4,97 л.м., 1948–1996 г.
Създава се през 1948 г. като Горско индустриално поделение – с. Стоките чрез обединяването на национализираните предприятия Дъскорезна фабрика „Стефан Христов Синев“ – с. Угорелец и Дъскорезна фабрика на кооперация
„Съединение“ – с. Валевци. Предметът на дейност е производство на дървени
фасонирани материали и различни видове широколистни амбалажи. През 1949 г.
се преобразува в ДИП „Митко Палаузов“, а през 1955 г. сменя седалището си
от с. Стоките в с. Батошево. От 1971 г. става Завод „Митко Палаузов“ – с.
Батошево, а от 1976 г. – Дървообработващ завод „Митко Палаузов“ – с. Батошево, поделение на ДСО „Стара планина“. Предметът на дейност се разширява
с производство на детайли за мебелната промишленост, технологични трески за
плочи и рязанки за дрожди. От 1989 г. е поделение на ДФ „Емос“ – Ловеч, а от
1990 г. се регистрира като смесено българо-турско-арабско ООД с наименование
„Батой“ за производство на уникални, ръчно резбовани стилни мебели и предмети за съвременния интериор на дома. През 1991 г. се преобразува в ЕООД „Батой – МП“ с държавно участие за производство на бичени дървени материали,
амбалажи, опаковки, мебели. През 1996 г. се преобразува в ЕАД и същата година
е включено в списъка за приватизация.

Окръжни, заповеди, указания на Министерство на горите и горската
промишленост, ДИО „Горска индустрия“, ДСО „Стара планина“ и др. за: цялостната дейност, преместване седалището на предприятието, изпълнението
на трудовите норми, охраната на труда, нормирането и заплащането на труда, НТП, качеството, пласмента и др. (1949–1968).
Решения на ГОС за образуване и преобразуване на Дружеството (1990–
1996).
Правилник за устройството и дейността (1966).
Структурна схема на управление (1987).
Наредби за: организация на работната заплата (1966), прилагане на вът
решната стопанска сметка (1968, 1978).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1948–1993).
Протоколи: от заседания на: Дирекционния съвет (1965), СС (1990), УС
(1991–1992), ТИС (1960–1984), ръководството на НТД (1974–1985), профкомитета (1951–1985); от общи събрания (1986–1991).
Стратегия за развитие на завода до 2005 г. (1988).
Програми: за обезпечаване и подготовка на квалифицирани кадри през
VІІ петилетка (1976); за внедряване и разработване на научнообоснована

200

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ГАБРОВО 1944–2014 г.

нормативна база за разход на труд през VІІІ петилетка (1980); целеви за подобряване качеството на продукцията (1979–1990).
Планове: перспективни за V (1965), VІ (1971) и VІІ (1976) петилетка;
държавни и насрещни финансови (1973–1977); насрещни за социалното развитие на колектива (1978–1979); годишни: производствени, финансови, по
труда, себестойността, пласмента, материално-техническото снабдяване, организационно-технически, износа, охраната на труда (1949–1978); за работата на: НТД (1975–1985), профкомитета (1958–1979).
Инженерни проекти (1974–1977).
Доклади, информации и анализи за: стопанската дейност, финансовото
състояние, изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, качеството, научната организация на труда, изпълнението на икономичес
ките показатели и др. (1952–1993).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1949–1994); статистически за
изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, капиталните вложения, пласмента, персонала и ФРЗ, интензификацията на производството, изпълнението на трудовите норми, качеството, НТП,
бригадната организация на труда, охраната на труда и др. (1950–1993).
Инвентарни описи на земи и сгради (1949).
Трудови норми (1957–1959).
Щатни разписания (1955–1990). Колективни трудови договори (1955–
1985).
Списъци и характеристики на работници и служители, удостоени с ордени, медали и почетни звания (1961–1968).
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ
„ПЪРВИ МАЙ“ – с. ПЛАЧКОВЦИ
Ф. 372, 5 оп., 668 а.е., 5,75 л.м., 1947–1996 г.
Вж. и фондове 68К, 69К
Създава се през 1948 г. като ДИП „Първи май“ – гара Плачковци чрез обединението на национализираните предприятия СбД „Прогрес“ и ООД „Балкан“ за
производство на дървен фасониран материал и амбалаж. От 1952 г. към него се
присъединява ДИП „Бъчва“ – с. Мъглиж, Старозагорско, предметът на дейност
се разширява с производство на мебели. През 1961 г. гара Плачковци се признава
за село, а през 1969 г. – за град. През 1971 г. се преобразува в завод „Първи май“ –
Плачковци, а през 1974 г. към него преминава с активите и пасивите си Държавен
дървообработващ завод „Узана“ – Габрово. От 1976 г. се преименува на Дървообработващ завод „Първи май“ – Плачковци, а от 1986 г. – на Дървообработващо предприятие „Първи май“ – Плачковци за производство на мебели, дограма,
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бичен дървен материал и изделия от дървесина. През 1989 г. става поделение на
ДФ „Емос“ – Ловеч със същия предмет на дейност, а през 1991 г. се регистрира
като ДФ „Първи май – 91“ – Плачковци. През 1992 г. се преобразува в ЕООД с държавно участие, а през 1996 г. – в ЕАД. Същата година Дружеството е включено
в списъка за приватизация.

Постановления, окръжни, заповеди, указания на МС, Министерство на
горите и горската промишленост, ДСО „Стара планина“, Горскопромишлен
комбинат – Габрово за: цялостната дейност, планирането и отчетността, категоризирането на предприятието, нормирането и заплащането на труда, доставката на материали и пласмента на готовата продукция, капиталното строителство и др. (1948–1979).
Правилник за устройството и дейността (1966).
Структурни схеми на управление (1984–1985).
Наредба за организация на работната заплата (1966).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1948–1994).
Протоколи: от заседания на: Дирекционния съвет (1952–1962), СС
(1971–1991), ТИС (1964–1989), ръководството на НТД (1977–1986), профкомитета (1973–1989); от производствени съвещания (1956–1958); за приемане и въвеждане в действие на готови строителни обекти (1982–1985); оценителни на дълготрайните активи (1992).
Програми: за разработване и внедряване на научнообоснована нормативна база за разход на труд през VІІІ петилетка (1981); национална за условията на труд през ІХ петилетка (1986).
Планове: перспективни за V (1965), VІ (1971), VІІ (1976) и VІІІ (1981)
петилетка; годишни: производствени, финансови, по труда, себестойността,
пласмента, материално-техническото снабдяване, капиталното строителство,
организационно-технически, качеството, охраната на труда и др. (1948–1979);
тематични за внедряване на научно-техническите постижения (1978–1988).
Дневници за вписване на постъпилите рационализаторски предложения
(1968–1984).
Досиета на рационализаторските предложения (1951–1982).
Правен анализ на имуществото на Дружеството (1991–1996).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1958–1995); статистически
за: изпълнението на плановете за производството, по труда, себестойността,
материално-техническото снабдяване, качеството, охраната на труда, пласмента, капиталните вложения, изпълнение на трудовите норми, рационализаторската дейност, персонала и ФРЗ, повишаване квалификацията на кадрите
и др. (1948–1995).
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Баланси: нарочни на СбД „Прогрес“ и ООД „Балкан“ (1947), годишни
(1948–1964).
Инвентарни книги (1949–1953).
Трудови норми (1963–1978).
Щатни разписания (1960–1993). Колективни трудови договори (1957–
1994).
Кореспонденция с Министерството на горите и горската промишленост,
ДСО „Стара планина“, Горскопромишлен комбинат – Габрово и др. за: стопанската дейност, нормирането и заплащането на труда, планирането и отчитането на производството, капиталното строителство, пласмента, охраната
на труда и др. (1948–1994).
Сведение за образуване на предприятието и принадлежащите му недвижими имоти след национализацията (1948).
Брошура „65 години Дървообработващ завод „Първи май“ Плачковци –
1918–1983 г.“ (1983).
ДЪРЖАВЕН ДЪРВООБРАБОТВАЩ ЗАВОД „УЗАНА“ – ГАБРОВО
Ф. 688, 2 оп., 211 а.е., 1,75 л.м., 1947–1974 г.
Създава се през 1948 г. като Държавна фабрика „Узана“ – Габрово чрез
обединяването на национализираните предприятия СбД „Стефан Христов Синев“ – с. Хаджи Цонев мост, Дъскорезница „Бъдащност“ – к. Гъзурниците и СбД
„Георги Ковачев“ – Габрово. Предметът на дейност е производство на фасонирани материали (дъски, летви, паркет и др.) и амбалажно производство (бурета
за пулп, каси, щайги и др.). От 1949 г. се преименува на ДИП „Узана“ – Габрово
за дървообработване на широколистен и иглолистен материал. През 1971 г. съг
ласно Разпореждане № 590 от 16 дек. 1970 г. на КСК при МС се преобразува в
Държавен дървообработващ завод „Узана“ – Габрово. Със Заповед № 51 от 9 ян.
1974 г. на ДСО „Стара планина“ прекратява дейността си, като активите и
пасивите му се приемат от ДИП „Първи май“ – Плачковци.

Постановления, решения, окръжни на МС, Министерството на горите
и опазване на природната среда, ДСО „Стара планина“, Горскопромишлен
комбинат – Габрово и др. за: цялостната дейност, планирането и отчитането,
нормирането на труда, капиталното строителство и др. (1967–1973).
Правилник за устройството и дейността (1966).
Наредби за организация на: работната заплата (1966–1973), вътрешната
стопанска сметка (1967).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1963–1973).
203

АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ

Протоколи: от производствени съвещания (1950–1966); от съвещания
на административно-техническото ръководство (1962–1972).
Планове: перспективен за развитие за периода 1964–1980 г. (1965); нас
рещен производствен за VІ петилетка (1971); годишни: производствени, финансови, по труда, себестойността, материално-техническото снабдяване,
пласмента, организационно-технически, рационализаторската дейност и др.
(1949–1973).
Доклад, информации, анализи за: изпълнението на плана за готовата
продукция, подобряване организацията на труда и производството, изпълнението на трудовите норми, рационализаторската дейност, охраната на труда
(1949–1973).
Отчети: финансово-счетоводни (1950–1973); статистически за изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността,
изпълнението на трудовите норми, материално-техническото снабдяване,
пласмента, качеството, персонала и ФРЗ, интензификацията на производството, повишаване квалификацията на кадрите и др. (1949–1973).
Дневник-счетоводен (1948–1949).
Встъпителен баланс-инвентар (1947). Балансови карнетки (1948–1968).
Книги: главни (1948–1949), инвентарна (1948–1950), летописна (1964–
1971).
Ревизионни актове за извършени финансови ревизии (1952–1974).
Трудови норми (1952–1973). Щатни разписания (1951–1973).
Колективни трудови договори (1951–1973).
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ
„ШПУЛА“ – ГАБРОВО
Ф. 394, 2 оп., 68 а.е., 0,83 л.м., 1947–1955 г.
Създава се през 1947 г. като ДИП „Шпула“ – Габрово чрез сливането на 6
национализирани предприятия за производство на шпули за текстилната промишленост. Съществува самостоятелно до 1955 г., когато преминава към Завод
„Независимост“ – Габрово.

Заповеди на директора с разпоредителен характер (1951–1955).
Протоколи от заседания на: комисията за определяне трудовите норми
(1948–1951), постоянната изпитна комисия (1953–1954).
Планове: производствени, финансови, по труда (1948–1955).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1949–1954); статистически за
изпълнението на плановете за производството, по труда и ФРЗ, себестой204
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ността, качеството на продукцията, разхода на материали, приходите и разходите по държавното обществено осигуряване (1948–1955).
Балансова карнетка (1948–1955).
Главни книги (1947–1955).
ІV.8. ТЕКСТИЛНА И ТРИКОТАЖНА ПРОМИШЛЕНОСТ
ДЪРЖАВНА ФИРМА „ВИТЕКС“ – ГАБРОВО
Ф. 1411, 1 оп., 85 а.е., 0,86 л.м., 1982–1991 г.
Създава се през 1976 г. като СК „Витекс“ – София. С Разпореждане № 9
от 4 февр. 1987 г. на БМС се преобразува в СО „Витекс“ със седалище Габрово.
Предметът на дейност е организиране на научно-приложна, проектно-конструкторска, производствена, търговска и инженерингова дейност в страната и чужбина в областта на вълнените, копринените и декоративните прежди, тъкани и
трикотажни изделия. От 1989 г. се регистрира като ДФ „Витекс“ – Габрово за
производство на текстилни, трикотажни и шивашки изделия, включително детски и бебешки. Прекратява дейността си през 1991 г., като активите и пасивите
ѝ се поемат от ЕООД „Финтекс“ – Габрово.

Заповеди на директора с разпоредителен характер (1982–1991).
Протоколи: от събрания на пълномощниците (1989–1990); от заседания
на УС и на профкомитета (1987–1991).
Програми: валутно-пазарна (1988–1990); перспективна за периода до
2005 г. (1989); стабилизационна за Х петилетка (1990); за развитие на вълненотекстилния отрасъл до 2000 г. (1987); за научно-техническо и социалноикономическо развитие през ІХ петилетка (1987); за метрологичното осигуряване през ІХ петилетка (1986).
Планове: перспективен за развитие през периода 1988–2005 г. (1988);
годишни: производствени, за износа, научно-техническо и социално-икономическо развитие, капиталните вложения, качеството (1985–1990).
Доклади от задгранични командировки (1987–1989).
Анализи на качеството на произведената продукция (1988–1990).
Годишни отчети: финансово-счетоводни (1986–1991); статистически за:
произведената промишлена продукция, разходите по производството, себестойността, износа, персонала и ФРЗ, капиталните вложения (1985–1991).
Паметни записки от срещи с чужди фирми и представители (1984–1990).
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БАЗА ЗА РАЗВИТИЕ И ВНЕДРЯВАНЕ „ВИТЕКС“ – ГАБРОВО
Ф. 1189, 7 оп., 986 а.е., 7,40 л.м., 1963–1995 г.
Вж. и фондове 825, 1411, 1439
Създава се през 1963 г. като База за техническо развитие към ДВТК „Георги
Генев“ – Габрово с предмет на дейност – подобряване технологическите процеси
и обработка на новите синтетични влакна във вълненотекстилните предприятия в страната. От 1967 г. се нарича База за техническо развитие „Викотекс“
към ДСО „Вълнен и копринен текстил“, а от 1974 г. – БРВ „Викотекс“ към ДСО
„Текстил“ със същия предмет на дейност. През 1976 г. се преименува на БРВ
„Витекс“ към СК „Витекс“ за развойно-внедрителска дейност в областта на
техниката и технологията и автоматизацията на управлението във вълненотекстилната промишленост. От 1983 г. ЕИЦ „Георги Генев“ влиза в състава на
базата, а от 1987 г. към нея преминава Специализираното строително-монтажно звено – група Габрово на Главна дирекция за изграждане на обекти – София.
Същата година базата се преименува на База за технологично развитие „Витекс“ със същия предмет на дейност. През 1990 г. се преобразува в Предприятие
„Витекс – инженеринг“, поделение на ДФ „Витекс“ – Габрово, а през 1991 г. се
регистрира като ДФ „Витекс – инженеринг“ с предмет на дейност: развойновнедрителска, инженеринг, проектиране и производство на текстилна техника, производствена и търговска дейност. През 1992 г. се преобразува в ЕООД с
държавно имущество, а през 1995 г. се ликвидара и дейността му се приема от
ЕООД „Витекс“ – Габрово.

Решения на ГОС за регистрация и пререгистрация на Дружеството
(1991–1995).
Правилници за: вътрешния трудов ред (1967), устройството и дейността
(1977–1980).
Структурни схеми на управление (1976–1979).
Наредби: за организацията на: работната заплата (1967–1968), вътрешния финансов контрол (1974); за прилагане на вътрешната стопанска сметка
(1980).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1965–1993).
Протоколи от заседания на: СС (1967–1991), Техническия съвет (1967–
1981), ТИС (1987–1988), профкомитета (1967–1981), Клубния съвет за
ТНТМ (1984–1987).
Програми за: определяне основните насоки във вълнения текстил през
VІІ петилетка (1976), НИИВД през ІХ петилетка (1986).
Планове: перспективни за V (1966), VІ (1971), VІІ (1976), VІІІ (1981) и
ІХ (1986) петилетка; за НИРД, финансови, по труда (1966–1986); за внедряване на научно-техническите постижения (1977–1980); за социалното развитие на колектива (1976–1980).
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Доклади, информации, обзори, бюлетини и др. за: цялостната дейност,
изпълнението на плановете по НИРД, международното сътрудничество,
стандартизацията и унификацията в текстилната промишленост и др. (1967–
1988); от задгранични командировки (1968–1981).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1966–1995); статистически за
изпълнението на плановете по основните показатели, по труда, персонала
и ФРЗ, научноизследователската дейност и състава на научните работници,
внедрените задачи, изпълнението на самостоятелните теми и задачи по етапи
на разработване и внедряване, разхода на суровини и материали, трудовите
злополуки и др. (1966–1995).
Регистрационни карти за разработка на задачи по научноизследователската и внедрителската дейност (1978–1981). Техническа документация по
технология „Прато“ (1979). Тематични доклади и отчети на плановите задания по направления (1963–1989).
Щатни разписания (1967–1991). Колективни трудови договори (1971–
1986).
ВЪЛНЕНОТЕКСТИЛЕН КОМБИНАТ „ГЕОРГИ ГЕНЕВ“ –
ГАБРОВО
Ф. 825, 10 оп., 2122 а.е., 15,58 л.м., 1882–2000 г.
Образува се през 1959 г. като ДВТК „Георги Генев“ – Габрово чрез обединяването на ДИП „Георги Генев“, ДИП „Янтра“, ДИП „Евтим Апостолов“, ДИП
„Девети септември“ и ДИП „Народна република“ за производство на камгарни и
щрайхгарни вълнени тъкани и прежди. През 1965 г. съгласно ПМС № 4 от 1 февр.
1965 г. се създава Обединено промишлено предприятие „Георги Генев“ – Габрово
с базисно предприятие ДВТК „Георги Генев“ – Габрово и филиали ДИП „Ангел
Кънчев“ – Трявна, ДИП „Болшевик“ – Троян и ДИП „Васил Левски“ – Велико Търново. През 1966 г. обединеното предприятие се разпада и филиалите се обособяват като самостоятелни предприятия. От 1971 г. се преименува на ВТК „Георги
Генев“ – Габрово, поделение на ДСО „Текстил“, а от 1976 г. е поделение на СК
„Витекс“ – София. През 1987 г. се преобразува в ТК „Георги Генев“ – Габрово,
поделение на СО „Витекс“ – Габрово, а от 1989 г. е поделение на ДФ „Витекс“ –
Габрово. Предметът на дейност е първична преработка на вълна, производство
на вълнени прежди и тъкани. През 1991 г. се регистрира като ДщФ „Георги Генев“ – Габрово на ДФ „Витекс“ – Габрово. Същата година се преобразува в ЕООД
„Финтекс“ – Габрово с държавно участие, а през 1996 г. – в ЕАД. През 1997 г.
Дружеството е обявено за приватизация, а през 1998 г. – в несъстоятелност.
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Описи 1–9, 1767 а.е., 13,78 л.м., 1952–2000 г.
Правилници за: устройството и дейността (1965–1977), вътрешния
трудов ред (1965–1968, 1987), работата на отделите за технически прогрес
(1962–1967), вътрешния трудов ред на ПУЦ (1973).
Структурни схеми на управление на: ВТК „Георги Генев“ (1983–1984),
ЕАД „Финтекс“ (1996–1998).
Наредби за: организация на работната заплата (1965–1977), прилагане
Саратовската система на труд (1971), организация на вътрешната стопанска
сметка (1968–1972), прилагане бригадната организация на труда (1986–1987),
оценяване на работниците и присъждане на квалификационна степен (1987).
Заповеди на директора: с разпоредителен характер (1959–1999), за наз
начаване на ТИС (1978–1993), за внедряване на рационализаторски предложения (1977–1985), за настаняване във ведомствени жилища (1981–1985).
Протоколи от: производствени съвещания (1959–1966); събрания на
пълномощниците (1988–1994); делегатски събрания (1991–1993); от общи
събрания на акционерите (1997–1999); заседания на: Дирекционния съвет
(1962–1966), Производствения комитет (1965–1968), СС (1969–1991), ТИС
(1959–1992), ръководството на НТД (1968–1992), комбинатския профкомитет (1959–1987), помирителната комисия (1959–1985), комисията по трудовите спорове (1987–1989); за определяне на добавка към основната заплата в зависимост от категоризацията на работните места и условията на труд
(1988).
Програми: за модернизация и реконструкция на оборудването, вътрешнозаводския транспорт и спомагателните стопанства през VІ (1968), VІІ
(1976), VІІІ (1982) петилетка; за социалното развитие на трудовите колективи (1976–1979); за подобряване качеството на продукцията (1983–1986);
валутно-пазарна (1987); производствена (1987); за научно-техническо развитие през ІХ петилетка (1986); за технологично обновление за периода 1988–
1990 г. (1988); за кадрово осигуряване от млади специалисти и квалифицирани работници (1988); за оздравяване на ЕАД „Финтекс“ (2000); комплексна
за интензификация на производството през VІІІ петилетка (1983); целева за
ефективно използване на материалите и енергийните ресурси (1987–1991).
Планове: перспективни за ІV (1961), V (1966), VІ (1971), VІІ (1976),
VІІІ (1981) и ІХ (1986) петилетка; насрещни, производствени, финансови, по
труда, себестойността, организационно-технически, НТП, материално-техническото снабдяване, пласмента, износа, качеството, социалното развитие
на колектива, повишаване квалификацията на кадрите (1959–1980); тематични за рационализаторската дейност (1962–1991); за дейността на: Дома на
културата (1965–1980), НТД (1978–1985).
Инженерни проекти (1975–1987).
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Дневници за вписване на постъпилите предложения за изобретения и
рационализации (1952–1993).
Досиета на приети рационализаторски предложения (1961–1992).
Паметни записки от проведени срещи с чужди фирми и представители
(1987–1992).
Доклади, информации, изложения, справки и др. за: цялостната дейност,
работата на дирекциите и отделите, квалификацията на кадрите, НТП, рационализаторската дейност, качеството на готовата продукция, изпълнението
на производствените задачи, внедряването на нови технологии, охраната на
труда, международното сътрудничество, износа, цените и ценообразуването
и др. (1959–1990); от задгранични командировки (1960–1992); за дейността
на: Дома на културата (1965–1980), НТД (1975–1986).
Анализи: на заболяемостта и състоянието на охраната на труда (1959–
1990); за изпълнението на производствените планове по всички показатели
(1962–1967); за качеството на продукцията, брака и рекламациите (1962–1992).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1959–2000); статистически за:
изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, ресурсите и реализацията на продукцията, материално-техническото
снабдяване, производителността на труда, персонала и ФРЗ, изпълнението на
трудовите норми, рационализаторската дейност, качеството, международното сътрудничество, износа, капиталното строителство, трудовите злополуки,
повишаване квалификацията на кадрите и др. (1959–2000).
Щатни разписания и колективни трудови договори (1959–1999).
Кореспонденция с Комитета по леката промишленост, ДСО „Вълнена и
копринена промишленост“, ДСО „Текстил“, СО „Витекс“ – Габрово, Агенцията по приватизация и др. за: цялостната дейност, качеството на продукцията, НТП, доставката на машини и новости в производството, износа, участието в международни изложби и панаири, международното сътрудничество,
реституцията, приватизацията и др. (1960–1999).
Опис 10, 355 а.е., 1,80 л.м., 1882–1989 г.
Протоколи, наредби и методически указания, планове, докладна записка, статии и др. по организиране и популяризиране на музейната сбирка към
Комбината (1975–1987).
Протоколна книга на Вълненотекстилно анонимно акционерно дружес
тво „Фабрика Александър“ (1898–1909).
Спомени, очерци, доклади и др. по проучване историята на вълненотекстилната промишленост (1938–1982). Схема „Обединение на вълненотекстилната индустрия в Габрово в ДВТК „Георги Генев“, снимки, грамоти,
обещания (1959–1987).
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„Сплиткознание“ – разработени теми от учители в Държавната образцова учебна текстилна фабрика – Сливен с приложени мостри (1906–1910).
Търговски марки, бланки, визитки, статии, дописки, телеграми и др. за
развитие на вълненотекстилното производство (1900–1978).
Програми, протоколни книги, дипломи, почетни грамоти и др. на участници в художествената самодейност, физкултура, спорт и туризъм (1946–
1986).
Укази, дипломи, грамоти, телеграми, заповеди за награди за високи пос
тижения (1968–1989). Гравюри и снимки на Габрово, гайтанджийски работилници, чаркове, представители на занаятчийското текстилно производство
(1975–1982).
Снимки: на основателите на вълненотекстилното производство в Габрово и на фабриките „Иван К. Калпазанов“, „Александър“, „Успех“, „Вилата“,
„Надежда“, „Троица“, „Хр. К. Конкилев & син“, „Христо Р. Бобчев & Син“,
„Христо Райков“, „Орел“, „Бъдащност“ и др. [1882–1940]; текстилци – участници във Втората световна война; текстилци и текстилни фабрики от периода 1944–1947 г.; текстилци – носители на ордени, звания, награди; от срещи
с бивши партизани; от манифестации; от посрещане на делегации; на нови
корпуси и вътрешен изглед на цеховете; от живота и дейността на профсъюзните организации на цеховете; от инициативи на художествената самодейност, физкултурната дейност, туризма и др. (1944–1987).
Копия на снимки на: членове на БРСДП от Габрово и Севлиево; участнички в женските бунтове през 1918 г.; участници в стачките през периода
1931–1941 г.; подсъдимите в процеса на 93-та през 1934 г.; текстилци – членове на ремсови и партийни групи през периода 1939–1944 г., загинали като
партизани през 1942–1944 г., участници във Втората световна война; директори и коменданти на национализирани текстилни фабрики; държавните отличия на Комбината и от международни панаири, изложения и др. през периода 1959–1980 г. и др. (1978–1985).
Рекламни филми „Платове“ (1978–1985).
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ
„ГЕОРГИ ГЕНЕВ“ – ГАБРОВО
Ф. 300, 2 оп., 271 а.е., 2,00 л.м., 1947–1959 г.
Вж. и Ф. 29К
Създава се през 1947 г. като Държавна фабрика „Александър“ на основата
на национализираното Вълненотекстилно анонимно АД, фабрика „Александър“.
През 1948 г. се преименува на ДИП „Георги Генев“. Основната дейност е про-
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изводство на вълнени прежди и платове. През 1955 г. към него преминава ДИП
„Успех“. През 1959 г. ДИП „Георги Генев“ се слива с ДИП „Янтра“, ДИП „Евтим Апостолов“, ДИП „Девети септември“ и ДИП „Народна република“ в ДВТК
„Георги Генев“ – Габрово.

Окръжни на ДИО „Вълнена индустрия“, ОкНС – Габрово и др. за: дейността, организацията на производството, финансово-счетоводната и планово-статистическата отчетност, разхода на суровини и материали, реализацията на готовата продукция, нормирането на труда и др. (1948–1958).
Устав за вътрешното устройство, организация и дейност (1953).
Заповеди на директора: с разпоредителен характер (1955–1957), за внедряване в производството на рационализаторски предложения (1956–1957).
Протоколи от: производствени съвещания (1956); заседания на: ТИС
(1951–1958), заводския и цеховите профкомитети (1953–1959), помирителната комисия (1953–1956).
Планове: перспективен за ІV петилетка (1958); производствени, финансови, по труда, материално-техническото снабдяване, пласмента, организационно-технически (1948–1959).
Доклади, обзори и сведения за: изпълнение на производствения план, на
технико-икономическите показатели, снижаване себестойността на продукцията, изпълнението на трудовите норми, качеството, пласмента, движението
на материалите и др. (1949–1958).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1949–1959); статистически за:
дейността на предприятието, изпълнението на плановете за промишлената
продукция, по труда, себестойността, трудовите норми, ресурсите и реализацията, движението на материалите, качеството, разхода на суровини, материали, горива (1950–1959).
Инвентарна книга (1947–1950).
Балансови карнетки (1950–1957).
Трудови норми и разценки (1953–1957).
Паспорт на промишленото предприятие (1951–1953).
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „УСПЕХ“ –
ГАБРОВО
Ф. 301, 2 оп., 148 а.е., 1,60 л.м., 1947–1955 г.
Вж. и Ф. 30К
Създава се през 1947 г. като ДП „Успех“ на основата на национализираното
Анонимно АД „Успех“ – Габрово за производство на вълнени прежди и платове.
През 1948 г. се преименува на ДИП „Успех“. От 1 септ. 1949 г. към него се присъ-
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единява ДИП „Александър Стамболийски“. През 1955 г. ДИП „Успех“ се влива в
ДИП „Георги Генев“ – Габрово.

Окръжни на ДИО „Вълнена индустрия“ за: цялостната дейност, нормирането и заплащането на труда, финансово-счетоводната отчетност, внедряването на нови почини и изпълнение на трудовите норми, рационализаторската дейност, доставката на суровини и материали и др. (1948–1955).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1948–1955).
Протоколи от: производствени съвещания (1949–1952); заседания на:
ТИС (1955), профкомитета (1949–1955).
Планове: производствени, финансови, по труда, себестойността, материално-техническото снабдяване, организационно-технически (1948–1955).
Проектосметна документация за: направа на работнически жилища
(1949–1950), преустройство на предприятието (1951–1954).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1949–1955); статистически за
изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, ресурсите
и реализацията на продукцията, себестойността, качеството, разхода на суровини и материали, изпълнението на трудовите норми (1950–1955).
Баланси: нарочен на АД „Успех“ (1947), встъпителен (1949).
Балансови карнетки (1948–1954).
Книга за инвентарите и балансите (1947–1951).
Норми: трудови (1948–1954), технически (1949), разходни (1949–1950).
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЯНТРА“ –
ГАБРОВО
Ф. 293, 2 оп., 111 а.е., 1,05 л.м., 1947–1959 г.
Вж. и Ф. 28К
Създава се през 1947 г. като ДП „Иван К. Калпазанов“ – Габрово на основата на национализираното Анонимно АД „Иван К. Калпазанов“. През 1948 г. се
преименува на ДИП „Георги Чанков“. Предметът на дейност е производство на
фини вълнени платове и прежди, вълнени камгарни и щрайхгарни платове, одеяла
и камгарни прежди. През 1949 г. към него се включва ДИП „Асен Златаров“. През
1957 г. се преименува на ДИП „Янтра“ за производство само на вълнени камгарни и щрайхгарни платове, одеяла и камгарна прежда. През 1959 г. ДИП „Янтра“
се слива с ДИП „Георги Генев“, ДИП „Евтим Апостолов“, ДИП „Девети септември“ и ДИП „Народна република“ в ДВТК „Георги Генев“ – Габрово.

Окръжни на Министерството на леката промишленост, ДИО „Вълнена
и копринена индустрия“ за: цялостната дейност, нормирането и заплащане212
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то на труда, пласмента, материално-техническото снабдяване, качеството на
продукцията, капиталното строителство (1948–1958).
Протоколи от: заседания на: ТИС (1951–1958), профкомитета (1953–
1958); производствени съвещания (1952–1954).
Планове: производствени, финансови, по труда, себестойността, охраната на труда (1953–1958).
Проектосметна документация по преустройство и реконструкция на
сградите (1957–1958).
Обзори, доклади и др. за изпълнението на плана за производството, себестойността, трудовите норми, охраната на труда, изпълнението на технико-икономическите показатели (1950–1958).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1949–1959); статистически за:
изпълнението на плана за промишлената продукция, по труда, себестойността, качеството на продукцията, капиталните вложения, изпълнението на трудовите норми, ресурсите и реализацията, разхода на суровини и материали,
охраната на труда (1953–1959).
Книги: за инвентарите и балансите (1947–1951), главни (1947–1949).
Нарочен баланс на АД „Иван К. Калпазанов“ (1947–1948).
Балансови карнетки (1948–1958).
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЕВТИМ
АПОСТОЛОВ“ – ГАБРОВО
Ф. 295, 2 оп., 83 а.е., 0,81 л.м., 1947–1959 г.
Вж. и Ф. 128К
Създава се през 1947 г. като ДП „Христо Райков“ на основата на национализираното Анонимно АД „Христо Райков“ – Габрово. През 1948 г. се преименува
на ДИП „Евтим Апостолов“ за производство на вълнени прежди и платове. През
1949 г. към държавното предприятие преминават Национализирано предприятие „Обнова“ – с. Бичкиня и ДИП „Ударник“, през 1953 г. – ДИП „Надежда“ и
през 1955 г. – ДИП „Георги Димитров“. През 1959 г. ДИП „Евтим Апостолов“ се
слива с ДИП „Георги Генев“, ДИП „Янтра“, ДИП „Девети септември“ и ДИП
„Народна република“ в ДВТК „Георги Генев“ – Габрово.

Окръжни, наредби, инструкции, указания и др. на ДИО „Вълнена индустрия“ за: дейността, организацията на производството, заплащането на труда, финансово-счетоводната и статистическата отчетност и др. (1953–1958).
Устав на ДИП „Евтим Апостолов“ (1954).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1951–1958).
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Протоколи от: производствени съвещания (1952–1958), заседания на
профгрупата (1954–1957).
Планове: производствени, финансови, по труда, себестойността, материално-техническото снабдяване, пласмента, охраната на труда (1950–1958).
Проектосметна документация за: направа на жилищен блок, реконструкция и преустройство на фабричната сграда (1954–1957); узаконяване на
предприятието (1954–1956).
Доклади, обзори, справки и др. за изпълнение на: плана, технико-икономическите показатели, качеството, охраната на труда и др. (1950–1958).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1949–1958); статистически за
изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, изпълнението на трудовите норми, разхода на суровини, материали,
горива, ресурсите и реализацията, рационализаторската дейност и др. (1951–
1958). Ревизионен акт за извършена финансова ревизия (1959).
Балансови карнетки (1948–1958).
Преписка по обявяване за недействителни сделките на Христо Райков с
машини, за закупуване на акции и облигации и др. преди национализацията
(1947–1955).
Колективни трудови договори (1949–1958).
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ДЕВЕТИ
СЕПТЕМВРИ“ – ГАБРОВО
Ф. 306, 2 оп., 136 а.е., 1,05 л.м., 1947–1959 г.
Вж. и Ф. 131К
Създава се през 1947 г. като Държавна фабрика „Иван Хаджиберов“ на основата на национализираното АД „Иван Хаджиберов“ – Габрово за производство на вълнени платове. През 1949 г. се преименува на ДИП „Иван Хаджиберов“, а през 1950 г. – на ДИП „Девети септември“. Предметът на дейност се
допълва с производство на щрайхгарни и камгарни прежди. От 30 юни 1953 г. към
него се присъединява ДИП „Бригада“. През 1959 г. ДИП „Девети септември“ се
слива с ДИП „Георги Генев“, ДИП „Янтра“, ДИП „Евтим Апостолов“ и ДИП
„Народна република“ в ДВТК „Георги Генев“ – Габрово.

Окръжни и наредби на ДИО „Вълнена индустрия“ за: цялостната дейност, организацията на производството, нормирането и заплащането на труда, финансово-счетоводното отчитане, рационализаторската дейност, качеството и др. (1948–1958).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1953–1958).
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Протоколи от: производствени съвещания (1953–1955); заседания на:
ТИС (1954–1958), профкомитета (1955–1958).
Планове: производствени, финансови, по труда, организационно-технически, по охраната на труда (1948–1957).
Доклади, анализи, обзори за: дейността, изпълнението на плановете, реализацията на готовата продукция, доставката на суровини и материали, изпълнението на трудовите норми (1953–1955).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1951–1958); статистически за
изпълнението на плановете за промишлена продукция, по труда, себестойността, разхода на суровини и материали, изпълнението на трудовите норми,
производителността на труда, качеството, ресурсите и реализацията, охраната на труда и др. (1948–1959).
Балансови карнетки (1948–1958).
Книги: за инвентарите и балансите (1949–1950); дневник-главна (1947–
1948).
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „НАРОДНА
РЕПУБЛИКА“ – ГАБРОВО
Ф. 333, 2 оп., 155 а.е., 1,15 л.м., 1947–1959 г.
Вж. и Ф. 138К
Създава се през 1947 г. като Държавна фабрика „Иван П. Кирчев“ на основата на национализираното АД „Иван П. Кирчев“ – Габрово за производство и
търговия с вълнени прежди. През 1948 г. се преименува на ДИП „Народна репуб
лика“ – Габрово. През 1953 г. към него преминават ДИП „Петолъчка“ и ДИП
„Славянско единство“, а през 1955 г. – ДИП „Орел“. През 1959 г. ДИП „Народна
република“ се слива с ДИП „Георги Генев“, ДИП „Янтра“, ДИП „Евтим Апостолов“ и ДИП „Девети септември“ в ДВТК „Георги Генев“ – Габрово.

Правилник за устройството и дейността (1955).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1953).
Протоколи от: производствени съвещания (1954–1958); заседания на:
Помирителната комисия (1958–1959), профкомитета (1953–1956).
Планове: производствени, финансови, по труда (1948–1958).
Доклади, обзори, справки за изпълнението на плановете за производство, по труда, себестойността, изпълнението на трудовите норми, отчитане
на съревнованието (1948–1958).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1949–1959); статистически за
изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себестой215
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ността, разхода на суровини и материали, изпълнението на трудовите норми,
ресурсите и реализацията, качеството на продукцията (1951–1958).
Книга за инвентарите и балансите (1947–1951).
Нарочен баланс към 23 дек. 1947 г. на АД „Иван П. Кирчев“ – Габрово
(1948).
Балансови карнетки (1949–1958).
Проектосметна документация за узаконяването, оборудването и разширението на предприятието (1949–1956).
Паспорт на предприятието (1952).
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ
„ОРЕЛ“ – ГАБРОВО
Ф. 294, 1 оп., 85 а.е., 0,80 л.м., 1947–1955 г.
Вж. и Ф. 32К
Създава се през 1947 г. като Държавна фабрика „Орел“ на основата на национализираното Анонимно АД фабрика „Орел“ – Габрово. През 1948 г. се преименува на ДИП „Орел“ за производство на вълнени прежди за текстилната
промишленост. През 1955 г. ДИП „Орел“ се влива в ДИП „Народна република“ –
Габрово.

Окръжни на ДИО „Вълнена и копринена индустрия“ за: стопанската
дейност, организацията на производството, финансово-счетоводната и планово-статистическата отчетност, заплащането на труда, изпълнението на
трудовите норми и др. (1949–1952).
Планове: производствени, финансови, по труда, себестойността, материално-техническото снабдяване, пласмента (1947–1955).
Проектосметна документация за преустройство и реконструкция на предачницата (1951–1954).
Обзори, доклади за: дейността, изпълнението на производствения план,
по труда, себестойността, качеството на продукцията, движението на готовата продукция (1949–1955).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1949–1955); статистически за
изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, персонала и ФРЗ, качеството на продукцията, разхода на суровини,
материали и горива, ресурсите и реализацията (1949–1955).
Нарочен баланс към 23 дек. 1947 г. на АД „Орел“ (1948).
Балансови карнетки (1948–1955).
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Описи на имуществото на предприятието при национализацията (1947–
1948).
Кореспонденция с ДИО „Вълнена и копринена индустрия“ за: изпълнение на трудовите норми, използването на машините, заплащането на труда и
състава на ФРЗ (1950–1954).
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „АНГЕЛ
КЪНЧЕВ“ – ТРЯВНА
Ф. 55, 11 оп., 1117 а.е., 7,70 л.м., 1943–2000 г.
Вж. и фондове 67К, 825
Създава се през 1947 г. като Национализирано държавно предприятие „Свети Георги“ – Трявна на основата на АД за текстилна индустрия „Свети Георги“ – Трявна за производство на вълнени платове, прежди и одеяла. През 1949 г.
се преименува на ДИП „Ангел Кънчев“ – Трявна със същата производствена дейност. През 1952 г. към него се присъединяват ДИП „Петър Богданов“ – Трявна и
ДИП „Лебед“ – Трявна. От 1965 г. става филиал на Обединено производствено
предприятие „Георги Генев“ – Габрово, а от 1966 г. се преобразува в ДВТК „Ангел Кънчев“ – Трявна. От 1971 г. се преименува на ВТК „Ангел Кънчев“ – Трявна,
поделение на ДСО „Текстил“, а от 1976 г. е поделение на СК „Витекс“ – София. През 1987 г. се преобразува в ТК „Ангел Кънчев“ – Трявна, поделение на СО
„Витекс“ – Габрово, а от 1989 г. – на ДФ „Витекс“ – Габрово. През 1991 г. се
регистрира като ДФ „Ланатекс“ – Трявна за производство и търговия в страната и чужбина с вълнени и вълнен тип тъкани и изделия от тях. Същата година
се преобразува в ЕООД с държавно участие, а през 1995 г. – в ЕАД. През 1999 г.
Дружеството се приватизира.

Правилници за: вътрешния трудов ред (1967); устройството и дейността
(1977); организация и управление на качеството по системата за бездефектен
труд (1971); вътрешния трудов ред на ПУЦ (1973).
Структурни схеми на управление (1971–1972).
Наредби за: организация на работната заплата (1966–1975); организация
на вътрешната стопанска сметка (1976); прилагане бригадната организация
на труда (1981).
Заповеди на директора: с разпоредителен характер (1948–1991); за наз
начаване на ТИС (1981–1991); за внедряване на приети рационализаторски
предложения (1981–1984).
Протоколи от: заседанията на: Дирекционния съвет (1963–1968), Производствения комитет (1965–1968), СС (1969–1991), Съвета на директорите
(1995–1999), ТИС (1951–1981), ръководството на НТД (1969–1989), Съвета
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по квалификация и образование (1974–1986), заводския профкомитет (1949–
1987); производствени съвещания (1959–1960); събрания на пълномощниците (1985–1990); общи събрания (1993–1994).
Програми: целева валутна (1978); за ефективно използване на материалните ресурси през VІІ петилетка (1977–1978); за повишаване квалификацията на кадрите (1973–1978); за приложение на многомашинното обслужване и
внедряване на челния опит (1977–1978); за финансово оздравяване на ЕООД
„Ланатекс“ (1994).
Планове: перспективни за V (1961), VІ (1966), VІІ (1976), VІІІ (1981) и
ІХ (1986) петилетка; производствени, финансови, по труда, себестойността,
НТП, организационно-технически, материално-техническото снабдяване, капиталното строителство, социалното развитие на колектива, износа, качеството (1948–1980); тематични за рационализаторската дейност (1976–1991);
за работата на СС (1969–1991).
Инженерни проекти (1978–1984).
Дневници за регистриране на постъпилите рационализаторски предложения (1951–1990).
Досиета на приети рационализаторски предложения (1976–1990).
Технически характеристики на произвеждана продукция (1974–1980).
Доклади, информации, обзори и др. за: цялостната дейност, изпълнението на плановете, рационализаторската дейност, изпълнението на трудовите норми, нормирането, заплащането и организацията на труда, повишаване
техническото равнище на производството, състоянието и използването на
основните фондове, качеството на продукцията, резултатите от внедряването на НТП, охраната на труда, състоянието и перспективите за развитие
на текстилната промишленост, повишаване квалификацията на кадрите и др.
(1956–1984).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1956–2000); статистически за:
изпълнението на плана за промишлената продукция, по труда, себестойността, капиталното строителство, материално-техническото снабдяване, качеството на продукцията, износа, пласмента, персонала и ФРЗ, изпълнението на
трудовите норми, рационализаторската дейност, трудовите злополуки и др.
(1948–2000).
Баланси: встъпителен при национализацията (1947); годишни (1948–
1969).
Годишни балансови карнетки (1949–1978).
Трудови норми (1963–1965). Щатни разписания (1960–1997). Колективни трудови договори (1951–1998).
Нотариален акт за собственост, протоколи от национализацията на предприятието (1943–1948).
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Кореспонденция с Министерството на леката промишленост, ДИО
„Вълнена индустрия“, Комитета по леката промишленост, ДСО „Текстил“ и
др. за: цялостната дейност, корекция на производствените планове, качеството на продукцията, внедряването на научно-техническите постижения, международното сътрудничество, капиталното строителство, износа, доставка на
машини, участието в международни изложби и панаири и др. (1948–1999).
Историческа справка на ДВТК „Ангел Кънчев“ – Трявна от основаването му до 1965 г. (1983).
Книги: главни (1947–1948); на трудовата слава (1972–1978).
Списъци и лични формуляри на работници, носители на правителствени
награди и почетни звания (1948–1971).
Албум със снимки от живота на завода (1952–1971).
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„РУНО – Г“ – ГАБРОВО
Ф. 1419, 1 оп., 123 а.е., 0,44 л.м., 1974–1993 г.
Създава се като самостоятелно предприятие през 1987 г. като Предприятие за преработка на вълна „Руно“ – Габрово на основата на цех „Руно“ – Габрово към Фабрика „Руно“ – София за първична преработка на вълна. През 1991 г. се
регистрира като ООД „Руно – Г“ – Габрово с държавно имущество. Предметът
на дейност е изкупуване и първична преработка на вълна, производствена и търговска дейност в текстилната и трикотажната промишленост. Новосъздаденото дружество поема правата и задълженията на фирма „Руно – Г“ – Габрово.
Дружеството се приватизира през 1999 г.

Правилник за вътрешния трудов ред (1987).
Структурни схеми на управление (1987–1990).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1985–1990).
Протоколи от: заседания на СС (1987–1990), ТИС (1987–1990), профкомитета (1987–1989); събрания на пълномощниците (1989–1990); отчетноизборни събрания на НТД (1988–1989); тематични проверки за качеството
на продукцията (1988–1989); за приемане и въвеждане в действие на готови
строителни обекти (1988).
Програми: дългосрочни за развитие до 2005 г. (1988–1990); перспективна за ІХ петилетка (1986); валутно-пазарни (1987–1990); производствени (1980–1990); целеви за ефективното използване на суровини и материали
(1987–1990); за научно-техническото и социално-икономическото развитие
(1987–1991); за актуализация и разширение на производството (1982–1985);
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за подобряване качеството на продукцията през ІХ и Х петилетка (1987,
1990).
Планове: производствени, по труда, социалното развитие на колектива,
капиталното строителство, качеството (1987–1990); тематични за рационализаторската дейност (1987–1990); за работата на НТД (1988–1991).
Анализи на: стопанската дейност и икономическото състояние; изпълнението на плановете за научно-техническото и социално-икономическото развитие; състоянието и движението на кадрите; прилагането на новата система
на заплащане; себестойността на готовата продукция; качеството на продукцията (1987–1990); доклад за техническия и качествен контрол (1983–1993).
Справки и оценки за: дейността на предприятието и преструктурирането
му; категоризиране на производството; нарастване на производителността
на труда; изпълнението на основните показатели по плана; използването и
състоянието на техническото оборудване; състоянието на качеството на продукцията (1974–1990).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1988–1991); статистически
за изпълнението на плановете за промишлената продукция, себестойността,
използването на основните машини и оборудване, персонала и ФРЗ, качеството, износа, материално-техническото снабдяване, пласмента, повишаване
квалификацията на кадрите, охраната на труда и др. (1987–1991).
Щатни разписания (1985–1990).
Кореспонденция със СО „Витекс“ – Габрово, ОбНС – Габрово и др. по
цялостната дейност, организацията на труда и работната заплата, качеството на продукцията, по закупените от работници ведомствени жилища и др.
(1987–1990).
ДЪРЖАВНА ФИРМА „МАК“ – ГАБРОВО
Ф. 1425, 1 оп., 79 а.е., 0,35 л.м., 1989–1993 г.
Създава се с Решение № 35 от 10 март 1989 г. на МС с предмет на дейност
производство на памучни и памучен тип прежди и тъкани в текстилната и трикотажната промишленост. В състава на фирмата като поделения влизат ТК
„Васил Коларов“ – Габрово, ПТП „Петолъчка“ – Севлиево и ПТП „Васил Мавриков“ – Велико Търново. През 1993 г. се закрива с Разпореждане № 88 от 1 септ.
1993 г. на МС.

Устав на ДФ „Мак“ (1989).
Правилник за устройството и дейността (1989).
Структурна схема на управление (1989).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1989–1992).
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Протоколи от: събрания на пълномощниците (1989–1993); заседания на:
СС (1991–1992), УС (1989–1992); проведени търгове (1993).
Програми: производствена (1990–2002); за финансово оздравяване на
ДФ „Мак“ (1991–1993).
Годишни планове за производството на продукция в натурално изражение (1989–1992).
Доклади, информации по дейността; финансовото състояние и разпределение на доходите, изпълнение на показателите по финансовия план (1989–
1992).
Справки за: изпълнението на плана по основните икономически показатели (1989–1991); реализацията на готовата продукция, стоково-материалните ценности, краткосрочните кредити, разходите за капитални вложения,
внесените машини (1989–1992).
Годишни отчети: финансово-счетоводни (1990–1993); статистически за
изпълнението на плановете по основни показатели, себестойността, ценообразуването, валутните разходи, основните фондове, разходи за придобиване
на материални дълготрайни активи, персонала и ФРЗ и др. (1989–1992).
Договори за международно сътрудничество и технически прогрес (1991).
Щатни разписания (1989–1990).
Кореспонденция с министерства, банки, фирми и предприятия по дейността, финансовото състояние на фирмата, материално-техническото снабдяване, пласмента и др. (1989–1992).
ПАМУКОТЕКСТИЛЕН КОМБИНАТ „ВАСИЛ КОЛАРОВ“ –
ГАБРОВО
Ф. 726, 7 оп., 1792 а.е., 13,77 л.м., 1950–1996 г.
Образува се през 1959 г. като ДПТК „Васил Коларов“ – Габрово чрез обединяването на ДИП „Васил Коларов“, ДИП „Балкан“ и ДИП „23 декември“ за производство на кардирани, пенирани и вигонни памучни, целволени и полиестерни
прежди и памучни тъкани, производство на книжни шпули. През 1965 г. съгласно
ПМС № 4 от 16 февр. 1965 г. се създава Обединено промишлено предприятие „Васил Коларов“ – Габрово с базисно предприятие ДПТК „Васил Коларов“ – Габрово, филиал ДИП „Васил Мавриков“ – Велико Търново и клонове ДИП „Рекорд“ –
Горна Оряховица, ДИП „Петолъчка“ – Севлиево и ДИП „Бачо Киро“ – Дряново.
През 1966 г. Обединеното предприятие се разпада и базисното предприятие,
филиалът и клоновете се обособяват в самостоятелни предприятия към ДСО
„Памукотекстилна промишленост“. От 1971 г. Комбинатът се преименува на
ПТК „Васил Коларов“ – Габрово, поделение на ДСО „Текстил“, а от 1976 г. – на
СК „Памукотекс“. През 1978 г. към Комбината като цех се включва ДИП „Бачо
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Киро“ – Дряново. От 1987 г. се преобразува в ТК „Васил Коларов“ – Габрово,
поделение на СО „Памукотекс“, от 1989 г. е поделение на ДФ „Мак“ – Габрово.
През 1993 г. се регистрира като ЕАД „Мак“ с държавно участие с предмет на
дейност производство и търговия в страната и чужбина с памучни и памучен
тип прежди, тъкани и изделия от тях. През 1996 г. Дружеството се приватизира.

Указ на ДС на НРБ за награждаване на ПТК „Васил Коларов“ с орден
„Народна република България“ – І степен (1987).
Окръжни, заповеди на Комитета по леката промишленост, ДСО „Текстил“, СК „Памукотекс“ – София и др. за: цялостната дейност, качеството
на продукцията, НТП, заплащането и нормирането на труда, доставката на
машини, суровини и материали, техническото обучение и квалификацията на
кадрите, износа, охраната на труда и др. (1959–1988).
Правилници за: устройството и дейността (1965, 1979–1988), вътрешния трудов ред (1967–1973, 1987), изработването, изменението и утвърждаването на трудовите норми (1967), бригадната организация на труда (1988),
устройството и дейността на Експерименталната база (1985).
Наредби за: организация на работната заплата (1966–1969), организация
на вътрешната стопанска сметка (1969), прилагане Саратовската система за
бездефектна продукция (1969).
Заповеди на директора: с разпоредителен характер (1960–1995); за наз
начаване на ТИС (1967–1990); за внедряване на приети рационализаторски
предложения (1967–1975).
Протоколи от: производствени съвещания (1972–1980); делегатски
събрания (1976–1980); събрания на пълномощниците (1995); заседания на
Производствения комитет (1965–1966), Дирекционния съвет (1968–1969),
СС (1970–1988), Съвета на директорите (1993–1995), ТИС (1959–1990), Помирителната комисия (1959–1979), Методическото бюро (1961–1967), Съвета по квалификация и образование (1967–1976), Комбинатския профкомитет
(1959–1989), Инженерно-лекарската бригада (1985–1993); за приемане и въвеждане в действие на готови строителни обекти (1980–1996); констативни
за извършени проверки на качеството на продукцията (1971–1980); проведени търгове (1990–1995).
Програми за: подготовка и честване на 75-годишнината от създаването
на памукотекстилна промишленост в Габрово (1987), подобряване качеството на продукцията (1973–1975), развитие на изобретателската и рационализаторската дейност през VІІІ и ІХ петилетка (1981, 1986), реконструкция
на Комбината за периода 1989–1992 г. (1989), реализация на тъканите по
асортименти (1994), внедряване на постиженията на НТП в производството
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(1986); национална за ефективно използване на материалните ресурси през
VІІ петилетка (1976); комплексни за: развитие на производството през ІХ
петилетка (1985), интензификация на производството през VІІІ петилетка и
до 1990 г. (1983), намаляване на ръчния, физически тежък и непривлекателен
труд през ІХ петилетка (1986); целеви за подобряване качеството на продукцията (1980–1986); перспективни за работа с чуждестранните работници
(1988–1990); структурна за износа през VІІІ петилетка (1981).
Планове: перспективни за V, VІ, VІІ, VІІІ и ІХ петилетка (1966–1986);
насрещен (1985), производствени, финансови, по труда, по себестойността,
износа, материално-техническото снабдяване, пласмента, качеството, организационно-технически и др. (1959–1976); за производствено-техническото
обучение на работници и служители (1960–1980); тематични за рационализаторската дейност (1967–1990); за дейността на Дома на културата (1972–
1984) и Библиотеката (1961–1981).
Дневници за регистриране на постъпилите рационализаторски предложения (1960–1990).
Досиета на приети рационализаторски предложения (1960–1990).
Доклади, информации, обзори и др. за: цялостната дейност, изпълнението на производствените планове, състоянието на машините, подобряване на
рентабилността, производителността на труда, качеството, организацията на
труда и работната заплата, изпълнението на трудовите норми, рационализаторската дейност, охраната на труда, подготовката и повишаването на квалификацията на кадрите, реализацията на готовата продукция за вътрешния
пазар и за износ, състоянието и движението на работната сила, научно-техническото и социално-икономическото развитие и др. (1959–1994); от задгранични командировки (1977–1988).
Анализи на: организационната структура на Комбината (1968, 1972);
резултатите от проучването и внедряването на АПУ (1970); заболяемостта и
трудовите злополуки (1961–1989); качеството на продукцията (1967–1991);
постигнатата производителност на труда, средната работна заплата, изпълнението на трудовите норми и среднодневната заработка (1978–1981); резултатите по изпълнението на разходите за вложени суровини и материали
по видове производства (1976–1980); резултатите от изпълнението на производствената програма (1979–1988).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1959–1995); статистически за
изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, пласмента, качеството, износа, разходите на суровини и материали,
изпълнението на трудовите норми, персонала и ФРЗ, рационализаторската
дейност, капиталните вложения, трудовите злополуки, повишаване квалификацията на кадрите, интензификацията на производството и др. (1959–1995).
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Балансови карнетки (1959–1965).
Трудови норми (1959–1972). Щатни разписания (1959–1990).
Брошури: „60 години памукотекстилна промишленост“ (1972), „20 години в поход вървим“ – страници от историята на тъкачния цех при ПТК
„Васил Коларов“ (1968), „Габровските памукотекстилци“ (1987).
Списъци и характеристики на работници и служители, носители на ордени и медали (1967–1984).
Лични досиета на носители на ордени на труда (1950–1988).
Снимки: от отчетни събрания, юбилейни чествания, вечер на трудовата
слава, ден на текстилния работник; на ръководния персонал; от посещението
на чуждестранни гости; на ПТК „Васил Коларов“ (1972–1981).
Каталози на произвежданите тъкани (1986–1990).
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ
„ВАСИЛ КОЛАРОВ“ – ГАБРОВО
Ф. 150, 3 оп., 210 а.е., 2,53 л.м., 1947–1959 г.
Вж. и Ф. 471К
Създава се през 1947 г. като Трикотажна фабрика „Димитър Хр. Пенчев“
на основата на национализираното АД „Димитър Пенчев“ – Габрово за производство на вълнен и памучен трикотаж и памуко-предачница. От 1948 г. се преименува на ДИП „Васил Коларов“. През 1948 г. към държавното предприятие се
присъединяват 23 национализирани памукопредачни и трикотажни предприятия.
За периода 1951–1958 г. към него се включват ДИП „Текстилия“, ДИП „Парижка
комуна“, ДИП „Петър Падалски“, ДИП „Сокол“ и ДИП „Вълко Червенков“. През
1959 г. ДИП „Васил Коларов“ се слива с ДИП „Балкан“ и ДИП „23 декември“ в
ДПТК „Васил Коларов“ – Габрово.

Окръжни на ДИО „Памучна индустрия“ за: дейността, планирането и
отчитането на производството, кадровото обезпечаване, качеството, производствено-технически въпроси, нормирането и заплащането на труда, износа, пласмента, капиталното строителство и др. (1948–1959).
Устав за вътрешното устройство, организацията и дейността на предприятието (1953).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1948–1958).
Протоколи от: производствени съвещания (1949–1950); заседания на:
ТИС (1955–1958), профкомитета (1952–1958).
Планове: перспективен за ІІІ петилетка (1955); производствени, финансови, по труда, себестойността, пласмента, организационно-технически, рационализаторската дейност (1949–1958).
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Досиета на внедрени рационализаторски предложения (1951–1958).
Доклади, информации, обзори и др. за: цялостната дейност, изпълнението на плановете и подобряване на работата, използването на машинния парк,
капиталните вложения, нормирането и заплащането на труда, изпълнението
на технико-икономическите показатели, качеството на произведената продукция (1950–1958).
Анализи на трудовите злополуки (1953–1957).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1950–1959); статистически
за изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, качеството, трудовите злополуки, изпълнението на технико-икономическите норми, разходите на суровини и материали, персонала и ФРЗ,
рационализаторската дейност и др. (1950–1959).
Баланси: нарочен към 23 дек. 1947 г. на СбД „Емануил П. Кашев“ и
Памукопредачна работилница „Никола Христов“ (1947–1948); встъпителен
(1947–1948); годишен (1949).
Инвентарна книга (1947–1950).
Паспорт на предприятието (1951).
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ВЪЛКО
ЧЕРВЕНКОВ“ – ГАБРОВО
Ф. 144, 1 оп., 104 а.е., 1,40 л.м., 1947–1956 г.
Вж. и Ф. 472К
Създава се през 1947 г. като ПТП „Памучен текстил“ на основата на АД
„Принц Кирил“ – Габрово за производство на памучни платове и прежда. През
1948 г. се преименува на ДИП „Вълко Червенков“. От 1949 г. към него се присъединява ДИП „Лиляна Димитрова“. През 1955 г. ДИП „Вълко Червенков“ се влива
в ДИП „Васил Коларов“ – Габрово.

Окръжни на ДИО „Памучна индустрия“ за: производствено-стопанската
и финансово-счетоводната дейност, снабдяването със суровини и материали,
кадровото осигуряване, капиталните вложения и др. (1948–1955).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1949–1956).
Протоколи от заседания на ТИС (1951–1955).
Планове: производствени, финансови, по труда (1951–1954).
Досиета на приети рационализаторски предложения (1951–1955).
Доклади и обзори за: изпълнението на плана, рационализаторската дейност, състоянието на качеството, изпълнението на колективните трудови договори, многомашинното обслужване (1949–1955).
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Отчети: годишни финансово-счетоводни (1949–1954); статистически за
изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, капиталните вложения, изпълнението на трудовите норми, рационализаторската дейност и др. (1948–1955).
Балансови карнетки (1948–1955).
Инвентарна книга (1947–1951).
Трудови норми (1949–1952).
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ
„БАЛКАН“ – ГАБРОВО
Ф. 133, 5 оп., 520 а.е., 4,80 л.м., 1947–1959 г.
Вж. и Ф. 34К
Създава се през 1947 г. като Памукопредачница „Балкан“ на основата на
национализираното АД „Балкан“ – Габрово за производство на памучна прежда.
През 1948 г. се преименува на ДИП „Балкан“ – Габрово. През 1949 г. към държавното предприятие преминава ДИП „Стоян Бъчваров“, а през 1955 г. – ДИП
„Райко Дамянов“. През 1959 г. ДИП „Балкан“ се слива с ДИП „Васил Коларов“ и
ДИП „23 декември“ в ДПТК „Васил Коларов“ – Габрово.

Заповеди, окръжни, бюлетини на Министерството на леката промишленост, ДИО „Памучна индустрия“ за: цялостната дейност, кадровото осигуряване, организационни, финансово-счетоводни и производствено-технически
въпроси, снабдяването и пласмента, капиталното строителство, себестойността, плановата отчетност, охраната на труда (1948–1958).
Правилник за вътрешния трудов ред (1950–1953).
Заповеди на директора: с разпоредителен характер (1950–1957), за изчисляване икономическия ефект на приетите рационализаторски предложения (1955–1958).
Протоколи от: производствени съвещания (1950); заседания на ТИС
(1951–1958), профкомитета (1954–1957).
Планове: производствени, финансови, по труда, себестойността, капиталното строителство (1948–1957).
Проектосметна документация на: разширение и преустройство на ДИП
„Балкан“ (1949–1955), работническите жилища (1950–1954).
Дневник за регистриране на постъпилите рационализаторски предложения (1952–1958).
Досиета на приети рационализаторски предложения (1951–1954).
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Доклади, рапорти, обзори за: изпълнението на планове за промишлената
продукция, по труда, снижаването на себестойността, качеството на продукцията, изпълнението на трудовите норми, охраната на труда (1950–1958).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1950–1957); статистически за
изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, изпълнението на трудовите норми, трудовите злополуки, персонала и
ФРЗ, разходите на суровини и материали, пласмента и др. (1948–1959).
Баланси: нарочен на АД „Балкан“ (1947–1948); годишен (1948–1949).
Балансови карнетки (1949–1957).
Норми: трудови (1948–1959); разходни (1953).
Паспорт на промишленото предприятие (1953).
Снимки на ДИП „Балкан“ (1958).
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „РАЙКО
ДАМЯНОВ“ – ГАБРОВО
Ф. 137, 1 оп., 146 а.е., 1,40 л.м., 1947–1955 г.
Вж. и Ф. 473К
Създава се през 1947 г. като Фабрика „Христо Метев“ на основата на национализираното АД „Христо Метев“ – Габрово за производство на памучни и
вълнени платове и вигонни прежди. През 1948 г. се преименува на ДИП „Райко
Дамянов“. Същата година към държавното предприятие се присъединяват национализираните предприятия: Памукотъкачница „Методи Гутев Пенчев“, Памукотъкачница „Хемус“ и Памукотъкачна и трикотажна фабрика „Чардафон“.
През 1955 г. ДИП „Райко Дамянов“ се влива в ДИП „Балкан“ – Габрово.

Окръжни на ДИО „Памучна индустрия“ за: цялостната дейност, производствени, организационни и финансово-счетоводни въпроси, рационализаторската дейност, ценообразуването и цените на продукцията, качеството,
кадровото осигуряване, капиталното строителство (1948–1955).
Устав за вътрешното устройство, организацията и дейността на предприятието (1952–1953).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1948–1955).
Протоколи от: производствени съвещания (1954–1955); заседания на
ТИС (1953–1955).
Планове: производствени, финансови, по труда (1950–1955).
Проектносметна документация: на производствените сгради, складове и цехове (1947–1952); за разширение и преустройство на предприятието
(1949–1953).
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Отчети: годишни финансово-счетоводни (1949–1955); статистически за
изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, рационализаторската дейност, пласмента, качеството, охраната на
труда (1950–1955).
Инвентарна книга (1947–1950).
Нарочен баланс на АД „Христо Метев“ (1947–1948).
Балансови карнетки (1948–1955).
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ
„23 ДЕКЕМВРИ“ – ГАБРОВО
Ф. 125, 3 оп., 191 а.е., 2,75 л.м., 1944–1959 г.
Вж. и Ф. 33К
Създава се през 1947 г. като Предачно-тъкачна фабрика „Бъдащност“ на
основата на национализираното АД „Бъдащност“ – Габрово за производство на
прежди и памучни облекла. През 1948 г. се преименува на ДИП „23 декември“ –
Габрово. През 1959 г. ДИП „23 декември“ се слива с ДИП „Васил Коларов“ и ДИП
„Балкан“ в ДПТК „Васил Коларов“ – Габрово.

Окръжни, заповеди на ДИО „Памучна индустрия“, Околийски комитет
на БКП – Габрово, Общия професионален съюз в България и др. за: дейността, финансово-счетоводната отчетност, рационализаторската дейност,
капиталното строителство, материално-техническото снабдяване, разходните норми, качеството на продукцията, ценообразуването, снижаване на себестойността, културно-битови и културно-просветни въпроси, съревнованието и др. (1944–1958).
Правилник за организацията и вътрешния ред (1950).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1951–1958).
Протоколи: от заседания на ТИС (1954–1958), профкомитета (1948–
1957); за отчитане на съревнованието (1956–1959).
Планове: производствени, финансови, по труда, организационно-технически (1948–1957).
Досиета на приети рационализаторски предложения (1954–1957).
Доклади, обзори, информации, сведения за: изпълнението на плана, трудовите норми, отчитане на съревнованието, качеството на продукцията и др.
(1950–1958).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1948–1958); статистически за
изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, изпълнение на трудовите норми, качеството, рационализаторската
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дейност, разхода на суровини и материали, капиталното строителство, пласмента, охраната на труда и др. (1948–1959).
Балансови карнетки (1948–1958).
Книги за инвентарите и балансите (1947–1952).
Щатни разписания (1954–1956). Колективен трудов договор (1958).
ФАБРИКА „БАЧО КИРО“ – ДРЯНОВО
Ф. 626, 4 оп., 462 а.е., 4,02 л.м., 1947–1995 г.
Вж. и фондове 56К, 726
Създава се през 1947 г. като ДИП „Бачо Киро“ на основата на национализираното ООД „Дряновска индустрия“ – Дряново за производство на памучни платове. От 1965 г. предприятието става клон на Обединено промишлено предприятие „Васил Коларов“ – Габрово. През 1966 г. Обединеното предприятие се разпада и се обособява самостоятелно ДИП „Бачо Киро“ – Дряново към ДСО „Памукотекстилна промишленост“. От 1971 г. се преименува на Фабрика „Бачо Киро“,
поделение на ДСО „Текстил“, а от 1978 г. става цех към ПТК „Васил Коларов“ –
Габрово. През 1989 г. се преобразува в ПТП „Бачо Киро“ – Дряново, поделение на
ДФ „Мак“ – Габрово за производство на памучни и памучен тип сурови тъкани.
През 1993 г. се регистрира като ЕООД „Платекс“ с държавно имущество, а през
1995 г. се преобразува в ЕАД. През 1997 г. Дружеството се приватизира.

Окръжни, заповеди, наредби, указания на ДИО „Памучна индустрия“,
ДСО „Памукотекстилна промишленост“ за: цялостната дейност, планирането и отчетността, капиталното строителство (1949–1965).
Правилници за: устройството и дейността (1953, 1971), вътрешния трудов ред (1953, 1967).
Наредби за организация на работната заплата (1967–1971).
Заповеди на директора: с разпоредителен характер (1955–1994), за наз
начаване на ТИС (1972–1976).
Протоколи от: производствени съвещания (1949–1966); съвещания на
ръководството и актива на предприятието (1956–1958); заседания на: Дирек
ционния съвет (1958–1965), Производствения комитет (1965), СС (1966–
1977, 1991–1992), Бригадния съвет (1982–1989), профкомитета (1963–1987).
Планове: перспективен за V петилетка (1966); производствени, по труда, себестойността, капиталните вложения, пласмента, качеството, организационно-технически, НТП, социалното развитие на колектива, охраната на
труда (1948–1976).
Дневник за регистриране постъпили рационализаторски предложения
(1955–1991).
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Досиета на приети рационализаторски предложения (1972–1977).
Доклади, информации, справки, обзори за: цялостната дейност, изпълнението на трудовите норми, организацията на труда и работната заплата,
охраната на труда (1952–1971).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1950–1977, 1990–1994); статистически за изпълнението на плановете за промишлената продукция, по
труда, себестойността, изпълнение на трудовите норми, НТП, качеството,
разхода на суровини и материали, реализацията на продукцията, персонала и ФРЗ, повишаване квалификацията на кадрите, рационализаторската
дейност, капиталното строителство, трудовите злополуки и др. (1948–1977,
1989–1995).
Баланси: встъпителен (1947); годишни (1948–1949).
Книга за инвентарите и балансите (1947–1955).
Описи на движимо и недвижимо имущество на ООД „Дряновска индустрия“ (1947).
Щатни разписания (1949–1977, 1990–1994). Колективни трудови договори (1949–1977, 1990–1993).
ФАБРИКА „ПЕТОЛЪЧКА“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 782, 6 оп., 574 а.е., 4,20 л.м., 1933–1997 г.
Вж. и фондове 92К, 726
Създава се през 1947 г. като ДИП „Кирил и Методий“ – Севлиево на основата на национализираното Анонимно АД „Христо В. Стойнов“ – Севлиево за
производство на памучни и памучен тип прежди и тъкани. През 1948 г. по предложение на работниците се преименува на ДИП „Петолъчка“ – Севлиево. Същата
година към него се присъединява Тъкачна фабрика „Христо Ботев“ – Севлиево.
От 1965 г. предприятието става клон на Обединено промишлено предприятие
„Васил Коларов“ – Габрово. През 1966 г. Обединеното предприятие се разпада
и се обособява самостоятелно ДИП „Петолъчка“ – Севлиево към ДСО „Памукотекстилна промишленост“. От 1971 г. преминава на подчинение на ДСО „Текстил“ с наименование Фабрика „Петолъчка“ – Севлиево, а от 1976 г. е поделение
на СК „Памукотекс“. През 1986 г. се преобразува в ПТП „Петолъчка“ – Севлиево, поделение на СО „Памукотекс“, а от 1989 г. – на ДФ „Мак“ – Габрово. През
1993 г. се регистрира като ЕООД „Бриз“ – Севлиево с държавно участие, а през
1996 г. се преобразува в ЕАД. През 1997 г. Дружеството се приватизира.

Окръжни, наредби, указания на Министерството на леката промишленост, ДИО „Памучна индустрия“, ДСО „Памукотекстилна промишленост“,
ДСО „Текстил“ и др. за: цялостната дейност, категоризацията на предприяти230
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ето, нормирането и заплащането на труда, кадровото осигуряване, капиталното строителство, доставката на суровини и материали, специализацията и
кооперирането на производството и др. (1953–1988).
Решения на ГОС за регистрация и пререгистрация на Дружеството
(1993–1996).
Правилник за устройството и дейността (1970).
Наредба за организация на работната заплата (1974–1977).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1953–1995).
Протоколи от: заседания на: Дирекционния съвет (1957–1965), Производствения комитет (1965–1967), СС (1968–1993), ТИС (1954–1988), ръководството на НТД (1956–1976), профкомитета (1952–1987), Помирителната
комисия (1975–1984), работната група по договарянето на работната заплата (1993); технически съвещания (1953–1967); делегатски събрания (1979–
1988); общи събрания на колектива (1989–1993).
Програми за: икономическото развитие през IХ петилетка (1986), подоб
ряване качеството на продукцията (1986).
Планове: перспективни за V, VІ, VІІ петилетка (1966–1976); държавен
за VІ петилетка (1971); насрещни за VІ и VІІ петилетка (1971, 1976); годишни: производствени, финансови, по труда, себестойността, материалнотехническото снабдяване, пласмента, организационно-технически, за износа,
качеството, НТП, охраната на труда (1952–1975).
Дневник за регистриране рационализаторските предложения (1962–
1989).
Досиета на приети рационализаторски предложения (1954–1988).
Доклади, информации, анализи за: цялостната дейност, изпълнението
на трудовите норми, качеството на продукцията, охраната на труда, реконструкцията и модернизацията на фабриката, производителността на труда,
средната работна заплата, престоите и извънредния труд, повишаване ефективността на енергоресурсите (1948–1990); дейността на НТД (1956–1975).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1948–1997); статистически
за изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, разхода на суровини и материали, ресурсите и реализацията,
персонала и ФРЗ, изпълнението на трудовите норми, трудовите злополуки,
капиталните вложения, износа, качеството, повишаване квалификацията на
кадрите, интензификацията на производството, производителността на труда, специализацията и кооперирането на производството и др. (1952–1997).
Встъпителен баланс на ДИП „Кирил и Методий“ (1947).
Балансови карнетки (1948–1964). Регистър на основните средства
(1933–1968).
Трудови норми (1959–1967). Щатни разписания (1954–1996).
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Рекламни каталози на произвежданата продукция (1972–1974).
Албуми със снимки: из живота на колектива, на ръководните кадри, на
носители на ордени и медали (1955–1985).
ФАБРИКА „ДОБРИ КАРТАЛОВ“ – ГАБРОВО
Ф. 549, 10 оп., 1274 а.е., 9,50 л.м., 1944–1997 г.
Вж. и фондове 484К, 69
Създава се непосредствено след национализацията през 1948 г. като Държавна трикотажна фабрика „Цола Драгойчева“ – Габрово чрез сливането на
44 национализирани предприятия, произвеждащи вълнен трикотаж. От 1951 г.
се преименува на ДИП „Добри Карталов“. През 1952 г. към него се присъединява
Държавна трикотажна фабрика „Баба Зара“. От 1964 г. съгласно ПМС № 10
от 2 авг. 1964 г. се образува Обединено предприятие за вълнен трикотаж „Добри
Карталов“ – Габрово с базисно предприятие ДИП „Добри Карталов“ – Габрово и клонове: ДИП „Росица“ – Севлиево, ДИП „Саня“ – Плевен и ДИП „Стоян
Едрев“ – Ловеч. През 1966 г. Обединеното предприятие се разпада и клоновете
стават самостоятелни предприятия. През 1971 г. предприятието се преименува
на Фабрика „Добри Карталов“ към ДСО „Рила“ за производство на трикотажни изделия, а през 1973 г. – на Завод „Добри Карталов“ със същия предмет на
дейност. От 1976 г. е поделение на СК „Трикотаж“, а от 1982 г. – на СК „Руен“.
От 1991 г. се регистрира като ДФ „Картал“, правоприемник на завод „Добри
Карталов“. Същата година се преобразува в ЕООД с държавно участие, а през
1995 г. – в ЕАД. През 1998 г. Дружеството се приватизира.

Окръжни на ДИО „Вълнена индустрия“, ДСО „Рила“, СК „Трикотаж“
и др. за: цялостната дейност, организацията и заплащането на труда, износа,
пласмента, качеството на готовата продукция, рационализаторската дейност
и др. (1958–1968).
Правилници за: устройството и дейността (1965), вътрешния трудов ред
(1964), вътрешния трудов ред на ПУЦ (1973).
Структурна схема на управление на завод „Добри Карталов“ (1990).
Наредби за организация на: работната заплата (1965, 1969–1971), вът
решната стопанска сметка (1969–1978), вътрешния финансов контрол (1978–
1979).
Заповеди на директора: с разпоредителен характер (1951–1988), за внедряване на приети рационализаторски предложения (1969–1971), за утвърждаване на трудовите норми (1973–1978), за назначаване на ТИС (1975–1977),
за назначаване на Съвет по квалификация и образование (1972–1990), за преименуване и закриване на цехове (1992–1995).
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Протокoли от: заседания на: Дирекционния съвет (1964–1966), Производствения комитет (1966), СС (1969–1991), съвместни на ръководството и
синдикатите (1990–1992), ТИС (1955–1978), Съвета по квалификация и образование (1972–1986), профкомитета (1957–1988), Помирителната комисия
(1955–1970); производствени съвещания (1976–1987); делегатски събрания
(1975–1978); общи събрания (1994); за приемане и въвеждане в действие на
готови строителни обекти (1982–1994).
Програми: за модернизация на производството през VІ петилетка
(1971), за внедряване на научно-техническите постижения в производството
(1978), за подобряване качеството на продукцията (1982–1987); комплексни
за: управление качеството на продукцията (1974–1978), увеличаване и разнообразяване на изделията, произвеждани от съпътстващото производство
(1980–1985); целева за реконструкция и модернизация през VІІ петилетка
(1976–1980); валутно-пазарна (1988–1989).
Планове: перспективни за ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ и ІХ петилетка (1956–
1986); насрещен за социалното развитие на колектива през VІІ петилетка
(1976); производствени, финансови, по труда, себестойността, материалнотехническото снабдяване, износа, организационно-технически, за пласмента,
НТП, социалното развитие на колектива, охраната на труда (1959–1978); тематични за рационализаторската дейност (1961–1988); учебни за повишаване квалификацията на кадрите (1965–1987).
Инженерни проекти (1975–1978).
Производствени технологии за плетене на трикотажни платове, за багрене на платове, за производство на нетъкан текстил и др. (1971–1988).
Дневник за вписване на рационализаторските предложения (1951–1984).
Досиета на приети рационализаторски предложения (1955–1987).
Доклади, бюлетини, информации, справки и др. за: цялостната дейност;
изпълнението на плановете за производството, по труда, себестойността; производителността на труда; повишаване квалификацията на кадрите; резултатите от внедряването на научно-техническите постижения; международното
сътрудничество; рационализаторската дейност; нормирането и заплащането
на труда; прилагането на бригадната организация на труда; за укрепване и
спазване на технологичната дисциплина; внедряването на вътрешната стопанска сметка; изпълнението на трудовите норми и среднодневната заработка по звена и професии; движението на работната сила (1952–1989). Доклади
от задгранични командировки (1969–1992).
Анализи: за изпълнението на плановете по качеството (1969–1988); на
заболеваемостта и травматизма на работниците и служителите (1971–1993);
на резултатите от изпълнението на плановете за научно-техническото и социално-икономическото развитие (1987–1989); за развитието на предприяти233
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ето през ІХ петилетка и до 2000 г. (1986–1988); за състоянието, ремонтната
дейност и профилактиката на машините (1980–1986); за правното състояние
на Дружеството (1997).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1952–1997); статистически за
изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, износа, качеството, пласмента, изпълнението на трудовите норми,
разхода на суровини и материали, интензификацията на производството, рационализаторската дейност, специализацията и кооперирането на производството, персонала и ФРЗ, повишаване квалификацията на кадрите, капиталното строителство, трудовите злополуки и др. (1958–1997).
Нарочни баланси на национализирани предприятия от буква „А“ до буква „Ф“ (1947).
Годишни балансови карнетки (1950–1966).
Книги: инвентарни (1947–1949), главни (1951).
Трудови норми (1958–1960). Щатни разписания (1962–1995).
Лични досиета на орденоносци (1950–1966) и на ръководни кадри на
завода (1964–1996).
Кореспонденция с Министерство на промишлеността, ДСО „Рила“, СК
„Трикотаж“, СК „Руен“, Агенцията за приватизация и др. за: цялостната дейност, нормирането и заплащането на труда, доставката на материали, износа, пласмента, качеството на продукцията, повишаване квалификацията на
кадрите, приватизацията на Дружеството, закриването на цехове в селата и
поделенията, работещи на ишлеме и др. (1958–1996).
Паметни записки от проведени срещи с представители на чужди фирми
(1987–1989).
Социално-демографска характеристика на завода (1977).
Брошури: „80 години вълнен трикотаж в Габрово“ (1971), „Добри Хрис
тов Карталов – 1903–1943“ (1968), „Завод „Добри Карталов“ – Габрово
1890–1944 година“ (1980).
Рекламни проспекти и дипляни на произведената продукция (1967–
1993).
Албуми със снимки: от живота на колектива (1970–1975), на грамоти и
дипломи от международни панаири и изложби (1956–1986).
Снимки: на произвежданите изделия (1966–1978); от живота на колектива на завода, от общи събрания, от посещения на български и чужди делегации и др. (1944–1989).
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ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ
„РОСИЦА“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 198, 7 оп., 508 а.е., 4,23 л.м., 1947–2001 г.
Вж. и фондове 557К, 549
Създава се през 1947 г. като Държавна трикотажна фабрика „Росица“ на
основата на национализираните трикотажни работилници на Денка Ив. Томева,
Рашко Гълъбов и Борис Янакиев от Севлиево. От 1950 г. става филиал на Околийс
ки промишлен комбинат – Севлиево. Съгласно Заповед № 135 от 20 май 1960 г. на
ОНС – Габрово се обособява в самостоятелно ДИП „Росица“ за производство
на горно дамско, мъжко и детско трикотажно облекло, на азбестово платно,
въжета, лоени набивки и др. От 1963 г. от предмета на дейност отпада производството на азбестово платно, въжета и лоени набивки. През 1964 г. Предприятието става клон на Обединено предприятие за вълнен трикотаж „Добри Карталов“ – Габрово. През 1966 г. Обединеното предприятие се разпада и ДИП „Росица“ – Севлиево става самостоятелно предприятие. От 1971 г. се преименува
на Фабрика „Росица“ към ДСО „Рила“ за производство на трикотажни изделия,
а от 1976 г. е поделение на СК „Трикотаж“. През 1982 г. се преименува на завод
„Росица“, поделение на СК „Руен“ със същия предмет на дейност, а през 1991 г.
се регистрира като ДФ „Росица“, правоприемник на завод „Росица“ – Севлиево.
През 1993 г. се преобразува в ЕАД, а през 1997 г. Дружеството се приватизира.

Окръжни, наредби, инструкции на ДИО „Вълнена индустрия“ за: дейността, качеството на продукцията, капиталното строителство, кадровото
осигуряване, доставката на суровини и материали, износа и др. (1948–1969).
Решения на ГОС за регистрация и пререгистрация на Дружеството
(1991–2001).
Устави на ЕАД „Росица“ (1993, 1997).
Правилник за устройството и дейността на ДИП „Росица“ (1963).
Наредби за вътрешната стопанска сметка (1971–1978).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1948–1984).
Протоколи от: заседания на: Дирекционния съвет (1962–1966), Производствения комитет (1962–1966), СС (1971–1990), УС (1993), Съвета на директорите (1993–1997), ТИС (1961–1971), профкомитета (1965–1989), Помирителната комисия (1968–1978); събрания на пълномощниците (1972–1984);
общо събрание на акционерите (1997); комплексни проверки по качеството
(1976–1985).
Планове: перспективен за обществено развитие през VІІ петилетка
(1976); насрещен за VІ петилетка (1971); производствени, финансови, по
труда, себестойността, материално-техническото снабдяване, износа, пласмента, организационно-технически, охраната на труда (1960–1978); за соци235
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алното развитие на колектива (1975–1979); тематични за рационализаторската дейност (1962–1968).
Инженерни проекти (1977–1979).
Дневник за регистриране постъпилите рационализаторски предложения
(1967–1984).
Досиета на приети рационализаторски предложения (1961–1985).
Доклади за резултатите от стопанската дейност на ЕАД „Росица“ (1993–
1997).
Информации, обзори, справки за: резултатите от въвеждането на бригадната организация на труда, снижаване себестойността, охраната на труда,
рационализаторската дейност, качеството на продукцията и др. (1965–1984).
Анализи на: производствената дейност (1949–1968); качеството на изработената продукция (1960–1985); изпълнението на плана по основни икономически показатели (1970–1971); резултатите от стопанската дейност
(1972–1990); организацията на работното време и трудовата дисциплина
(1974–1976).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1960–1998); статистически за
изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, износа, пласмента, качеството, разхода на суровини и материали, интензификацията на производството, капиталните вложения, персонала и ФРЗ,
изпълнението на трудовите норми, трудовите злополуки, повишаване квалификацията на кадрите и др. (1960–1998).
Дневник-главна книга (1947–1948).
Инвентарни книги (1947–1951).
Норми: разходни (1964–1967), трудови (1970–1971). Щатни разписания
(1960–1997).
Договор за продажба акции на Дружеството (1996–1999).
Социално-демографска характеристика на завод „Росица“ (1983).
Списък на личния състав на завода (1973).
ЗАВОД „БУРЯ“ – ГАБРОВО
Ф. 527, 9 оп., 1225 а.е., 9,47 л.м., 1950–1996 г.
Вж. и фондове 247К, 70, 314
Създава се през 1948 г. като ДИП „Буря“ – Габрово на база на уедряването на национализираните предприятия, произвеждащи памучен трикотаж. През
1955 г. към държавното предприятие се присъединява ДИП „Зоя“ – Габрово. От
1964 г. е филиал на Обединено предприятие за памучен трикотаж „Аврам Стоянов“ – Трявна. През 1966 г. Обединеното предприятие преустановява дейността си и филиалът става самостоятелно ДИП „Буря“ – Габрово, подчинено на
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ДСО „Трикотажна промишленост“. От 1971 г. предприятието се преименува
на Завод „Буря“, поделение на ДСО „Рила“, а от 1976 г. – на СК „Трикотаж“.
Предметът на дейност е производство на фин трикотаж от синтетични, изкуствени и памучни платове и нетъкан текстил. През 1991 г. се регистрира като
ЕАД „Буря“ с държавно участие, което поема съответната част от активите
и пасивите на ДФ „Рила“ – София съгласно разделителен протокол. През 1996 г.
Дружеството е включено в списъка за масова приватизация, а през 1997 г. се
приватизира.

Устав на ДИП „Буря“ (1958).
Правилници за: устройството и дейността (1959, 1968–1969), вътрешния трудов ред (1967, 1987), вътрешния трудов ред на ПУЦ (1972, 1982).
Наредби за: организация на работната заплата (1964–1967), внедряване
на системата за бездефектен труд (1969, 1975), организация на вътрешната
стопанска сметка (1972).
Заповеди на директора: с разпоредителен характер (1951–1995); за наз
начаване на: ТИС (1979–1986), жилищна комисия (1987–1993), инженернолекарска бригада (1986–1990), Художествено-експертен съвет (1986), Помирителна комисия (1960–1982).
Протоколи от: заседания на: Дирекционния съвет (1962–1968), СС
(1964–1991), съвместни на СС, профкомитета и партийния комитет (1972–
1978), Съвета на директорите (1991–1995), ТИС (1960–1987), Съвета за
ТНТМ (1968–1971), Художествено-експертния съвет (1981–1987), профкомитета (1954–1987), инженерно-лекарската бригада (1974–1989), Помирителната комисия (1979–1985), комисията по трудовите спорове (1989);
производствени съвещания (1961); делегатски събрания (1979–1983); съвещания по качеството (1964–1971); констативни за извършени проверки на
качеството на продукцията (1971–1978); от проведени търгове за продажба
на основни средства (1992–1994).
Програми: за развитие за периода 1970–1980 г. (1969); за социалното развитие на колектива през VІ, VІІ, VІІІ и ІХ петилетка (1971–1986); за
внедряване на усъвършенствани и принципно нови технологии и техника
през ІХ петилетка (1985); за технологично и техническо обновяване на производството до 2005 г. (1988); целева за подобряване качеството на продукцията (1978); перспективна за повишаване квалификацията на кадрите
за периода 1972–1990 г. (1972); производствена за периода 1990–2000 г.
(1988); комплексни: за увеличаване и разнообразяване на стоките и услугите през VІІІ и ІХ петилетка (1981, 1986), за намаляване на ръчния, физически непривлекателен труд през VІІІ петилетка (1981), за подобряване
качеството на продукцията и издигане техническото равнище на продукцията (1982–1983); национални: за ефективното използване на материалните
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ресурси (1979–1985), по безопасността и хигиената на труда през VІІІ и ІХ
петилетка (1980, 1985).
Планове: перспективни за ІІІ, ІV, V и VІ петилетка (1955–1971); държавни и насрещни за VІІ и VІІІ петилетка (1976, 1981); годишни: производствени, финансови, по труда, себестойността, пласмента, НТП, организационнотехнически, рационализаторската дейност, охраната на труда, капиталното
строителство, повишаване квалификацията на кадрите (1955–1988); тематични за рационализаторската дейност (1968–1987); за дейността на: Дома на
културата (1968–1978), библиотеката (1968–1971); за обучението на чуждестранни работници (1979–1986).
Инженерни проекти (1974–1986).
Дневници за регистриране на рационализаторски предложения (1972–
1987).
Досиета на внедрени рационализаторски предложения (1961–1990).
Модели и нормали за изработване на дамски и мъжки облекла (1966–
1967). Технически характеристики на модели (1965–1987); технологии на
трикотажните платове и изделията от тях (1970–1987).
Доклади, бюлетини, мероприятия, сведения за: цялостната дейност; изпълнението на плана по обем, асортимент и качество; рационализаторската
дейност; внедряването на научно-техническите постижения; изпълнението
на трудовите норми; повишаване квалификацията на кадрите; охраната на
труда; повишаване качеството и техническото равнище на продукцията; нормирането и заплащането на труда (1950–1987). Доклади от задгранични командировки (1967–1988).
Анализи за: изпълнението на плановете за социално-икономическото и
научно-техническо равнище на завода (1989–1991); икономическото състояние, кредитите и лихвите по тях (1992).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1950–1996); статистически за:
изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, пласмента, износа, качеството, НТП, рационализаторската дейност,
разхода на суровини и материали, трудовите злополуки, повишаване квалификацията на кадрите, изпълнението на трудовите норми, персонала и ФРЗ,
капиталните вложения и др. (1957–1996).
Трудови норми (1973–1978). Щатни разписания (1965–1995). Колективни трудови договори (1955–1995).
Лични досиета на ръководни кадри (1948–1986), на орденоносци (1967–
1978). Лични формуляри на орденоносци (1945–1972).
Характеристики: производствени (1979–1985); на състоянието на сградите, оборудването и организацията на труда и управлението (1986).
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„Буря“ – брошура за историята на памукотрикотажната промишленост
в Габрово (1986).
Албум със снимки на модели от трикотажното производство (1967).
Снимки: на Стефка Цонева – Буря, патрон на завода, от честване 50-годишния юбилей на завода, от посещения на правителствени делегации (1973–
1977).
Регистър за вписване работниците и служителите, удостоени със звания,
ордени и медали (1972–1975).
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЗОЯ“ – ГАБРОВО
Ф. 526, 2 оп., 42 а.е., 0,36 л.м., 1947–1955 г.
Вж. и фондове 71К, 78К, 70
Създава се през 1947 г. като Държавна трикотажна фабрика „Габрово“
чрез сливането на национализираните предприятия АД „Габрово“ и АД „Тотю
Йовчев“ за производство на памучен трикотаж. По-късно към нея се включват
още няколко дребни национализирани памукотрикотажни предприятия. През
1948 г. се преобразува в ДИП „Петко Кунин“ – Габрово, а през 1949 г. се преименува на ДИП „Зоя“ – Габрово за производство на памучен трикотаж. През
1955 г. ДИП „Зоя“ се влива в ДИП „Буря“ – Габрово.

Протоколи от заседания на профкомитета (1950–1955).
Финансови планове (1950–1955).
Финансово-счетоводни отчети (1948–1955).
Книги: главна (1947–1948); за основните средства (1949).
Дневник за оборота (1947–1952).
Кореспонденция с ДИО „Памучна индустрия“ за: цялостната дейност,
снабдяването със суровини и материали, строителството и др. (1950–1955).
Паспорт на промишлено предприятие (1953).
Снимка на ДИП „Зоя“ (1950).
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ
„АВРАМ СТОЯНОВ“ – ТРЯВНА
Ф. 314, 10 оп., 1019 а.е., 8,29 л.м., 1932–1997 г.
Създава се през 1953 г. като ДИП „Аврам Стоянов“ чрез обединяването на
ДИП „Лотос“ – Трявна и ДИП „Памучна прежда“ – Трявна за производство на
памучен трикотаж и памучна прежда. От 1964 г. съгласно ПМС № 10 от 2 авг.
1964 г. се образува Обединено предприятие за памучен трикотаж „Аврам Сто-
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янов“ – Трявна с базисно предприятие ДИП „Аврам Стоянов“ – Трявна, филиал
ДИП „Буря“ – Габрово и клон ДИП „Наталия“ – Стара Загора. През 1966 г. Обединеното предприятие се разпада и базисното предприятие, филиалът и клонът
стават самостоятелни предприятия към ДСО „Трикотажна промишленост“.
През 1971 г. предприятието се преименува на Завод „Аврам Стоянов“, поделение
на ДСО „Рила“. От 1976 г. е поделение на СК „Трикотаж“, а от 1982 г. – на ДСО
„Младост“. През 1991 г. се регистрира като ДФ „Лотос“, правоприемник на завод „Аврам Стоянов“ – Трявна, а през 1992 г. се преобразува в ЕАД. През 1997 г.
Дружеството се приватизира.

Указ № 1074 от 1 септ. 1988 г. на ДС на НРБ за награждаване на завод
„Аврам Стоянов“ с орден „Народна република България“ – ІІІ степен (1988).
Окръжни, заповеди, наредби на ДИО „Памучна индустрия“, ДСО „Трикотаж“, ДСО „Младост“ и др. за: цялостната дейност, пласмента, износа, материално-техническото снабдяване, себестойността, подобряване качеството, организационни въпроси, капиталовложения и др. (1953–1987).
Устави на: ДФ „Лотос“ (1991), ЕАД „Лотос“ (1992, 1996).
Правилници за: устройството и дейността на Обединеното предприятие
за памучен трикотаж „Аврам Стоянов“ (1965), устройството и дейността на
ДИП „Аврам Стоянов“ (1970, 1977), вътрешния трудов ред на ПУЦ (1976).
Структурна схема на управление (1983).
Наредби за: организация на работната заплата (1965–1970), атестиране
на ръководните кадри и специалистите (1977).
Заповеди на директора: с разпоредителен характер (1953–1996), за наз
начаване на ТИС (1969–1987).
Протоколи от: заседания на: Дирекционния съвет (1965), Производствения комитет (1965–1969), СС (1969–1990), УС (1991–1992), Съвета на
директорите (1992–1996), ТИС (1971–1990), профкомитета (1953–1988); съвещания по качеството (1984–1987); събрания на пълномощниците (1990–
1992); за приемане и въвеждане в действие на готови строителни обекти
(1982–1988).
Стратегия за социално-икономическото развитие на завода до 2005 г.
(1989).
Програми: за внедряване в производството на научно-техническите пос
тижения (1977); за повишаване интензификацията на промишленото производство на основата на ускорено внедряване постиженията на НТП (1983);
комплексни за: развитие на производството през VІІІ петилетка (1981–1986),
изучаване и внедряване на челния опит (1980), социалното развитие през ІХ
петилетка (1985); целеви за подобряване качеството на продукцията (1983–
1990); дългосрочна за качеството на продукцията за периода 1984–1990 г.
(1984).
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Планове: перспективни за V, VІ и VІІ петилетка (1966–1976); държавен
и насрещен за VІ петилетка (1971); за социалното развитие на колектива през
VІ, VІІ, VІІІ и ІХ петилетка (1971–1986); за материално-техническото снабдяване през ІХ петилетка (1986); годишни: производствени, финансови, по
труда, себестойността, износа, пласмента, материално-техническото снабдяване, капиталното строителство, НТП, качеството, охраната на труда, повишаване квалификацията на кадрите (1953–1979); организационно-технически (1957–1981); тематични за рационализаторската дейност (1970–1989);
оздравителни (1969–1973).
Инженерни проекти (1975–1984).
Дневници за вписване на постъпилите предложения за изобретения и
рационализации (1953–1990).
Досиета на одобрени и внедрени рационализации (1978–1990).
Доклади, информации, справки за: цялостната дейност, изпълнение плановете за производството, по труда, технико-икономическите показатели,
качеството на продукцията, производителността на труда, внедряване на научно-техническите постижения в производството, участията в прегледа на
ТНТМ (1953–1984). Доклади от задгранични командировки на служителите
(1964–1983).
Анализи на: нивото на производителността на труда (1979), ефективното използване на суровини и материали (1982), изпълнение техническото
равнище и качеството на произвежданата продукция (1981–1988), трудовите
злополуки (1982–1986).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1953–1997); статистически
за изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, разхода на суровини и материали, производителността на труда, интензификацията на производството, изпълнението на трудовите норми,
персонала и ФРЗ, НТП, износа, пласмента, качеството, рационализаторската дейност, капиталните вложения, повишаване квалификацията на кадрите,
трудовите злополуки и др. (1953–1997).
Трудови норми (1959–1965). Щатни разписания (1961–1996). Колективни трудови договори (1954–1996).
Кореспонденция с висшестоящи организации за: цялостната дейност,
износа, категоризацията на предприятието, капиталното строителство, внедряването на научно-техническите постижения в производството, приватизацията на Дружеството и др. (1953–1996).
Ситуационен план на ДИП „Аврам Стоянов“ (1954).
Дипломи от участия в Международния Пловдивски панаир (1983–1990).
„Лотос“ – запазена марка“ – брошура (1978). Юбилеен сборник за 50-годишнината на завода със снимки и спомени на работници (1988).
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Рекламни филми за дейността на завода (1976–1988).
Каталози и рекламни листовки на произвежданите изделия (1985–1990).
Снимки: на произвежданата продукция (1979–1980); от посещението на
държавни и правителствени ръководители (1988); от откриване паметник на
Аврам Стоянов в двора на завода (1984); от дейността на отделните цехове
(1957–1989); от проведените прегледи на ТНТМ (1967–1989).
Летописна книга (1932–1992).
Книга на трудовата слава (1966–1988).
ІV.9. КОЖАРСКА И ОБУВНА ПРОМИШЛЕНОСТ
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ
„ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ – ГАБРОВО
Ф. 60, 12 оп., 1482 а.е., 11,30 л.м., 1947–1997 г.
Вж. и Ф. 61К
Създава се през 1947 г. като Държавно кожарско предприятие „Пенчо К. Бонев“ на основата на национализираното Кожарско АД „Пенчо К. Бонев“ – Габрово за производство по фабричен начин на всички видове кожи, кожени изделия и
др. През 1948 г. се преименува на ДИП „Димитър Благоев“ – Габрово. Същата
година към държавното предприятие се присъединяват ДИП „Бузлуджа“, ДИП
„Хаджи Димитър“, Национализирано предприятие „Братя Недеви“ – с. Куката
и Национализирано предприятие „Братя К. Ботеви“ – с. Куката. През 1955 г. към
него преминават още четири държавни предприятия – ДИП „Лепило“, ДИП „Васил Левски“, ДИП „Георги Кирков“ и ДИП „Христо Ботев“. От 1959 г. съгласно
Заповед № ЛС–ІІІ–40 от 31 дек. 1958 г. на Министерството на леката промишленост ДИП „Димитър Благоев“ и ДИП „Сърп и чук“ образуват Държавен кожарски и обувен комбинат „Димитър Благоев“ – Габрово за производство на твърди
и лицеви кожи, кожарски изделия и туткал, обувки и сарашки изделия. Същата
година комбинатът се разделя на две предприятия – ДИП „Димитър Благоев“ и
ДИП „Сърп и чук“. От 1963 г. се преобразува в Държавен кожарски завод „Димитър Благоев“ – Габрово със същия предмет на дейност. През 1964 г. се образува
Обединено кожарско предприятие „Димитър Благоев“ – Габрово на основата на
ДИП „Димитър Благоев“ – Габрово, ДИП „23 декември“ – София, ДИП „9 септември“ – София, ДИП „Тодор Доков“ – Етрополе, ДИП „Ахмед Татаров“ – Сев
лиево и ДИП „Първи май“ – Велико Търново за производство на твърди и лицеви
кожи, технически изделия, туткал и др. През 1965 г. Обединеното предприятие
се разпада на съставните си предприятия. От 1970 г. се преименува на Завод
„Димитър Благоев“ – Габрово, а от 1976 г. – на Кожарски завод „ Димитър Благоев“ – Габрово, поделение на ДСО „Пирин“. През 1987 г. става поделение на СО
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„Младост“. От 1989 г. се регистрира като ДФ „Лъв“ – Габрово, а от 1994 г. се
преобразува в ЕАД. През 1997 г. Дружеството се приватизира.

Окръжни и заповеди на ДИО „Кожарска и каучукова индустрия“, ДСО
„Пирин“, ДСО „Младост“ и др. за: цялостната дейност, планирането и отчетността, нормирането и заплащането на труда, категоризацията на предприятието, изпълнението на трудовите норми, капиталното строителство,
рационализаторската дейност, кадровото осигуряване, повишаване квалификацията на кадрите, охраната на труда и др. (1948–1988).
Устави на: ДИП „Димитър Благоев“ (1955), ДФ „Лъв“ (1989), ЕАД
„Лъв“ (1993).
Правилници за: устройството и дейността (1956, 1971), вътрешния трудов ред (1964, 1969), устройството и дейността на ДФ „Лъв“ (1989), вътрешния трудов ред на ЕАД „Лъв“ (1993).
Структурни схеми на управление (1979–1985).
Наредби за: организация на работната заплата (1965–1970), организация
на вътрешния арбитраж (1967), организация на вътрешния финансов контрол
(1972–1974), присъждане на златна значка и диплом за изделия, получили
оценка на и над средното световно равнище и удостояване със звания (1975).
Заповеди на директора: с разпоредителен характер (1947–1993), за наз
начаване на ТИС (1985–1988).
Протоколи от: производствени съвещания (1949–1957); събрания на
пълномощниците (1979–1987); делегатски събрания (1987–1993); заседания
на: Производствения комитет (1965–1969), Стопанския комитет (1966–1989),
УС (1989–1993), Съвета на директорите (1994–1997), ТИС (1955–1990), Помирителната комисия (1953–1973), профкомитета (1949–1990), ръководството на НТД (1965–1968), Библиотечния съвет (1961–1968); за приемане и въвеждане в действие на готови строителни обекти (1968–1987).
Програми: за подобряване качеството на продукцията през VІІ петилетка (1976); за развитие на изобретателската и рационализаторската дейност
през VІІ петилетка (1976); за опазване на околната среда през VІІ петилетка
(1976); за развитие на механизацията и автоматизацията през VІІІ петилетка
(1980); за внедряване челния опит през VІІІ петилетка (1981); комплексни: за
намаляване на ръчния, физически тежкия и непривлекателен труд през VІІІ
петилетка (1980), за интензификация на производството през VІІІ петилетка
и до 2000 г. (1983); целеви за ефективното използване на суровини и материали през VІІ и VІІІ петилетка (1975, 1981); производствени (1989–1993).
Бизнеспрограма на ЕАД „Лъв“ (1994).
Планове: перспективни за ІІІ петилетка (1956); насрещен за VІІІ и ІХ
петилетка (1980, 1987); за социалното развитие на колектива през VІІ, VІІІ
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и ІХ петилетка (1975–1985); годишни: производствени, финансови, по труда, себестойността, износа, пласмента, материално-техническото снабдяване, качеството, охраната на труда, повишаване квалификацията на кадрите,
капиталното строителство (1948–1978); организационно-технически (1960–
1980); за социалното развитие на колектива (1978–1983); тематични за рационализаторската дейност (1966–1988); за развитие на НТП (1983–1990).
Инженерни проекти (1979–1980).
Дневници за вписване постъпилите рационализаторски предложения
(1951–1990).
Досиета на приети рационализаторски предложения (1955–1992).
Доклади, информации, сведения, справки за: цялостната дейност (1953–
1993), организация на работната заплата, НТП, качеството на готовата продукция, изпълнение на трудовите норми, охраната на труда, квалификацията
на кадрите, проведените обществени прегледи на ТНТМ, състоянието и развитието на НТП (1953–1987); за дейността на клуба за ТНТМ (1974–1976).
Доклади от задгранични командировки (1982–1988).
Анализи: за изпълнението на плановете по производството, по труда
(1961–1965); на трудовите злополуки, заболеваемостта и опазване на околната среда (1966–1978); за резултатите от изобретателската и рационализаторската дейност (1979–1983); на правното състояние на ЕАД „Лъв“ (1994).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1948–1996); статистически
за: изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, персонала и ФРЗ, изпълнението на трудовите норми, разхода на
суровини и материали, пласмента, износа, качеството, рационализаторската
дейност, НТП, повишаване квалификацията на кадрите, капиталните вложения, трудовите злополуки и др. (1948–1997).
Баланси: нарочен на АД „Пенчо К. Бонев“ (1947–1948); ликвидационен
на ДИП „Първи май“ – Велико Търново (1974).
Книга за инвентарите и балансите (1947–1950).
Трудови норми (1949–1965). Щатни разписания (1964–1997). Колективни трудови договори (1966–1986).
Кореспонденция с ДИО „Кожарска и каучукова индустрия“, ДСО „Пирин“, СО „Младост“ и др. за: цялостната дейност, нормирането и заплащането на труда, организацията на производството, качеството, внедряване на
научно-техническите постижения в производството, капиталното строителство, охраната на труда и др. (1948–1992).
Екологична характеристика на ЕАД „Лъв“ (1994).
Каталог на произвежданата продукция (1978).
Снимки от чествания на бележити дати и отчетно-изборни събрания
(1970–1988).
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ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ
„ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ГАБРОВО
Ф. 57, 5 оп., 170 а.е., 2,48 л.м., 1947–1955 г.
Вж. и Ф. 96К
Създава се през 1947 г. като Държавна кожарска фабрика „Петко Кунин“
на основата на национализираното СбД „Георги Ст. Плачков“ – Габрово за производство на хромови и дъбилни трансмисионни каиши и кожени машинни части.
През март 1948 г. към нея се присъединяват национализираните предприятия АД
„Йонко Д. Йонков“ и СбД „Васил К. Новоселов и сие“. Същата година се преименува на ДИП „Васил Левски“ – Габрово. През 1955 г. се влива в ДИП „Димитър
Благоев“ – Габрово.

Окръжни и заповеди на ДИО „Кожарска и каучукова индустрия“ за:
стопанската дейност, кадровото осигуряване, планирането, финансово-счетоводното отчитане, доставката на суровини и материали, капиталното строителство и др. (1949–1955).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1950–1951).
Протоколи от: производствени съвещания (1947–1948); заседания на
профкомитета (1951–1954).
Планове: производствени, финансови, по труда, себестойността, качеството, пласмента, капиталното строителство (1948–1955).
Доклади, сведения, обзори за: изпълнението на плана за производството, по труда, себестойността, качеството на продукцията, пласмента, охраната на труда (1948–1955).
Статистически отчети за: изпълнението на плана за промишлената продукция, по труда, себестойността, капиталните вложения, качеството, пласмента, разхода на суровини и материали, охраната на труда (1949–1955).
Годишни баланси (1948–1954).
Книги: главни (1948–1949); инвентарни (1947–1951).
Паспорт на промишленото предприятие (1951–1953).
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ
„ГЕОРГИ КИРКОВ“ – ГАБРОВО
Ф. 58, 3 оп., 144 а.е., 2,04 л.м., 1947–1955 г.
Вж. и Ф. 102К
Създава се през 1947 г. като Държавна кожарска фабрика „Иван Донев“ на
основата на национализираното СбД „Иван Донев, инж. Пантю Цонев и сие“ –
Габрово за обработване по фабричен начин на сурови кожи и кожени изделия. От
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май 1948 г. се преименува на ДИП „Георги Кирков“ – Габрово със същия предмет
на дейност. Същата година към него се присъединява Национализирано предприятие „Димитър Хр. Газурски“, а през 1949 г. – ДИП „България“. През 1955 г. се
влива в ДИП „Димитър Благоев“ – Габрово.

Окръжни, инструкции, заповеди на ДИО „Кожарска и каучукова индустрия“ за: цялостната дейност, нормирането и заплащането на труда, пласмента, кадровото осигуряване, качеството, доставката на суровини и материали
(1948–1955).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1950–1955).
Протоколи от: производствени съвещания (1953–1954); заседания на:
ТИС (1954), Помирителната комисия (1952–1955), профкомитета (1951–
1955).
Планове: производствени, финансови, по труда, себестойността, пласмента (1948–1955).
Обзори, бюлетини и сведения за: стопанската дейност, изпълнението на
плановете за производство, по труда, себестойността, пласмента, качеството
на продукцията (1950–1955).
Статистически отчети за: изпълнението на плана за промишлена продукция, по труда, себестойността, пласмента, качеството, материално-техничес
кото снабдяване, охраната на труда, капиталното строителство, разхода на
суровини и материали (1948–1955).
Годишни баланси (1951–1954).
Книги: главна (1949–1950); за инвентарите и балансите (1947–1950).
Проектосметна документация за разширяване и реконструкция на предприятието (1950–1952).
Паспорт на предприятието (1948).
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ
„ХРИСТО БОТЕВ“ – ГАБРОВО
Ф. 59, 6 оп., 235 а.е., 2,52 л.м., 1947–1955 г.
Вж. и Ф. 585К
Създава се през 1947 г. като Държавна кожарска фабрика „23 декември“
на основата на национализираното СбД „Братя Иван Калпазанови“ – Габрово
за производство на гьон, юфт, сантрач, видело, бокс и шевро. През 1948 г. към
нея се присъединяват Държавна кожарска фабрика „Инж. Пантю Цонев“, Държавна кожарска фабрика „Шевро“ и Национализирано кожарско предприятие
„Димитър Русев“. От 1949 г. се преименува на ДИП „Христо Ботев“ – Габрово.
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През 1954 г. към него се включва ДИП „Първи май“ – Габрово. През 1955 г. ДИП
„Христо Ботев“ се влива в ДИП „Димитър Благоев“ – Габрово.

Окръжни, заповеди, инструкции на ДИО „Кожарска и каучукова индустрия“ за: цялостната дейност, планирането и отчетността, финансово-счетоводни въпроси, кадровото осигуряване, капиталното строителство, внедряването на нови почини в производството, инвентаризациите и др. (1948–1955).
Устав на ДИП „Христо Ботев“ (1953).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1947–1955).
Протоколи от: производствени съвещания (1949–1955); заседания на:
ТИС (1952–1955), профкомитета (1949–1955).
Планове: производствени, финансови, по труда, себестойността, охраната на труда (1948–1955).
Рационализаторски предложения (1952–1955).
Доклади, обзори, сведения за: изпълнението на плана за производството
по количество и качество, по труда, себестойността, нормирането и заплащането на труда, рационализаторската дейност, капиталното строителство,
производителността на труда, средната заработка (1949–1955).
Статистически отчети за: изпълнението на плановете за производството, по труда, себестойността, пласмента, разхода на суровини и материали,
изпълнението на трудовите норми, капиталните вложения, рационализаторската дейност, качеството на продукцията (1949–1955).
Баланси: годишни (1949–1955); нарочни на АД „Братя Калпазанови“,
ООД „Инж. Пантю Цонев“, АД „Димитър Русев“, АД „Йонко Д. Йонков“,
Кожарска фабрика „Лалю Балабанов“ и Кожарска фабрика „Хубанов и
Христов“ (1947).
Балансови карнетки (1949–1954).
Трудови норми (1948–1955).
Проектосметна документация за реконструкция на предприятието
(1949–1954).
Паспорт на промишленото предприятие (1951–1953).
ФАБРИКА „АХМЕД ТАТАРОВ“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 695, 7 оп., 483 а.е., 3,13 л.м., 1947–1997 г.
Вж. и Ф. 103К
Създава се през 1947 г. като Държавна кожарска фабрика „Форда“ на основата на национализираните кожарски предприятия ООД „Цар Симеон ІІ“ –
Севлиево и Кожарска фабрика „Успех“ – Севлиево за производство на свински
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лицеви и меки кожи, обикновен и ефектен свински бокс. От 1951 г. се преименува
на ДИП „Ахмед Татаров“ – Севлиево. През 1971 г. става Фабрика „Ахмед Татаров“, поделение на ДСО „Пирин“, а през 1982 г. – Кожарска фабрика „Ахмед
Татаров“ – Севлиево. Съгласно Заповед № 205 от 29 апр. 1986 г. на СО „Пирин“
се преименува на Кожарски завод „Ахмед Татаров“ – Севлиево и се специализира
в обработката на свински кожи. През 1991 г. се регистрира като ДФ „Севко“ с
предмет на дейност: изкупуване, преработка и търговия с кожи в страната и
чужбина, производство на готови облекла, инженеринг, маркетинг, транспортна дейност, услуги на физически и юридически лица. През 1992 г. се преобразува в
ЕООД, а през 1996 г. – в ЕАД. През 1997 г. Дружеството се приватизира.

Окръжни, заповеди, инструкции на ДИО „Кожарска и каучукова индустрия“, ДСО „Пирин“, СО „Пирин“ и др. за: цялостната дейност, категоризацията на предприятието, нормирането и заплащането на труда, кадровото
осигуряване, повишаване квалификацията на кадрите, капиталното строителство и др. (1952–1986).
Устав на ДИП „Ахмед Татаров“ (1952).
Правилници: за устройството и дейността на: Фабрика „Ахмед Татаров“ (1976, 1983), ДФ „Севко“ (1991); за вътрешния трудов ред на: Фабрика
„Ахмед Татаров“ (1982), ДФ „Севко“ (1991).
Наредби за организация на: вътрешната стопанска сметка (1977–1979),
вътрешния финансов контрол (1977, 1983).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1947–1996).
Протоколи от заседания на: Дирекционния съвет (1961–1963), СС (1968–
1991), УС (1991–1992), Оперативното бюро (1991–1993), ТИС (1964–1969),
профкомитета (1954–1990).
Програми: за социалното развитие на колектива (1985–1986); стабилизационна за повишаване технико-икономическите резултати, асортимента и
качеството на продукцията за ІХ петилетка и до 2000 г. (1985).
Планове: перспективен за ІХ петилетка (1986); производствени, финансови, по труда, себестойността, НТП, охраната на труда (1951–1978); организационно-технически (1958–1976); тематични за рационализаторската
дейност (1965–1969).
Инженерни проекти (1977–1986).
Доклади, обзори, справки и др. за: производствената дейност, подобряване организацията на производство, труда и управлението, изпълнението на
плана по пласмента и реализацията, социалното развитие на колектива, охраната на труда (1954–1987). Доклади от задгранични командировки (1965–
1969).
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Анализи: на качеството на продукцията (1964–1977); на стопанската
дейност и изпълнението на производствения план (1979); за социално-икономическото развитие (1983–1987).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1951–1997); статистически за:
изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, изпълнението на трудовите норми, трудовите злополуки, капиталното строителство, материално-техническото снабдяване, интензификацията на
производството, рационализаторската дейност, качеството на продукцията,
персонала и ФРЗ, пласмента (1951–1997).
Балансови карнетки (1949–1965).
Норми: трудови (1963–1968); разходни (1967–1976).
Щатни разписания (1952–1996). Колективни трудови договори (1952–
1995).
Каталози на произвежданата продукция (1973–1975).
Списъци на работници и служители, носители на почетни звания, ордени
и медали (1971–1976).
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ
„СЪРП И ЧУК“ – ГАБРОВО
Ф. 48, 12 оп., 2206 а.е., 17,09 л.м., 1947–1998 г.
Създава се през 1947 г. като Държавна фабрика „Рекорд“ – Габрово на основата на национализираното СбД „Рекорд“ за производство на кожени изделия –
обувки, куфари, дамски чанти и др. През 1948 г. към нея се присъединява национализираното предприятие „Витоша“. От 1949 г. се преименува на ДИП „Сърп и
чук“ – Габрово за производство на обувки. За периода от 1949 до 1954 г. към него
се включват Национализирано предприятие „Никола Събев“ – Габрово, Държавна трудово-шивашка и обущарска кооперация – Габрово, ДИП „Ганчо Лапаков“ –
Габрово и ДИП „Спортпром“ – София. От 1959 г. съгласно Заповед № ЛС–ІІІ–40
от 31 дек. 1958 г. на Министерството на леката промишленост ДИП „Димитър
Благоев“ и ДИП „Сърп и чук“ образуват Държавен кожарски и обувен комбинат
„Димитър Благоев“ – Габрово за производство на твърди и лицеви кожи, кожарски изделия и туткал, обувки и сарашки изделия. Същата година комбинатът се
разделя на две предприятия – ДИП „Димитър Благоев“ и ДИП „Сърп и чук“, а от
1963 г. става клон на Обединено промишлено предприятие за производство на
обувки „Девети септември“ – София. През 1965 г. Обединеното предприятие се
разпада и клонът става самостоятелно предприятие с наименование Държавен
обувен завод „Сърп и чук“ – Габрово, поделение на ДСО „Пирин“. От 1971 г. се
преименува на Обувен завод „Сърп и чук“. През 1977 г. към него преминава Фабрика „Петър Падалски“ – Габрово. От 1986 г. става Завод „Сърп и чук“, поделение
на СК „Пирин“, а от 1991 г. се регистрира като ДщФ „Рекорд“ – Габрово на ДФ
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„Пирин“ с предмет на дейност: производство и търговия с обувки, галантерийни
и други стоки за бита. Същата година се преобразува в ЕООД с държавно участие, а през 1995 г. – в ЕАД. През 1997 г. Дружеството се приватизира.

Укази на ДС на НРБ за награждаване на завода с ордени „Червено знаме
на труда“ (1983) и „Народна република България“ – І степен (1988).
Окръжни, заповеди, инструкции и др. на ДИО „Кожарска и каучукова
индустрия“, ДСО „Пирин“, СО „Пирин“ и др. за: цялостната дейност, кадровото осигуряване, нормирането и заплащането на труда, повишаване квалификацията на кадрите, охраната на труда, капиталното строителство и др.
(1949–1978).
Устав на ДщФ „Рекорд“ (1990).
Правилници за: устройството и дейността (1951, 1966, 1972), вътрешния
трудов ред (1966–1970), вътрешния трудов ред на ПУЦ (1975).
Наредби за: организация на работната заплата (1965–1976), организация
на вътрешната стопанска сметка (1966–1977), вътрешния финансов контрол
(1975).
Заповеди на директора: с разпоредителен характер (1949–1996); за наз
начаване на ТИС (1977–1987).
Протоколи от: производствени съвещания (1951–1975); събрания на
пълномощниците (1984–1991); общи събрания (1991–1992); заседания на:
Дирекционния съвет (1963–1965), Производствения комитет (1964–1969),
Стопанския комитет (1969–1990), УС (1990–1991), ТИС (1951–1991), Техническия кабинет (1961–1962), Съвета по квалификация и образование
(1972–1990), Помирителната комисия (1962–1975), заводския профкомитет
(1949–1988); за приемане и въвеждане в действие на готови строителни обекти (1976–1987).
Програми: за подобряване качеството на продукцията (1968–1982); за
реализиране на икономии на основни и спомагателни материали, труд, енергия и горива (1973); за повишаване образованието и квалификацията на кад
рите (1963–1979); за внедряване на НТП (1979–1982); за развитие през ІХ
петилетка (1985); за ефективното използване на материалните ресурси през
VІІ и VІІІ петилетка (1980, 1981); за развитие на изобретателската и рационализаторската дейност през VІІІ и ІХ петилетка (1980, 1985); комплексни за
развитие и усъвършенстване на вътрешнозаводския транспорт и складовото
стопанство (1972–1973); целеви за разширяване производството на стоки за
широко потребление (1980–1983); оздравителна за периода 1979–1980 г. и
до 1983 г. (1979); стабилизационна за VІІІ петилетка (1981); пазарна до края
на 1991 г. (1990).
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Планове: перспективни за ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ и ІХ петилетка (1956–
1986); насрещни (1979–1983); годишни: производствени, финансови, по труда, себестойността, качеството, износа, пласмента, материално-техническото снабдяване, повишаване квалификацията на кадрите, охраната на труда
(1949–1983); организационно-технически (1953–1975); за социалното развитие на колектива (1970–1980); тематични за рационализаторската дейност
(1965–1986); за работата на: заводския профкомитет (1950–1987), Дома на
културата (1964–1989).
Инженерни проекти (1970–1986).
Дневници за вписване на постъпилите предложения за изобретения и
рационализации (1951–1991).
Досиета на приети и внедрени рационализаторски предложения (1951–
1991).
Технологии и методики за изработване на обувки, обработка на ходила,
шиене на саи за мъжки обувки (1954–1978).
Доклади, информации, обзори и др. за: цялостната дейност, повишаване
квалификацията на кадрите, изпълнението на плана за промишлената продукция, по труда, изпълнение на трудовите норми, отчитане социалистическото
съревнование, охраната на труда, качеството на продукцията, рационализаторската дейност, социално-икономическото развитие на колектива, използването на работното време на работниците и машините, ресурсите и реализацията на готовата продукция, въвеждане бригадната организация на труда и
др. (1950–1989); за дейността на: заводския профкомитет (1950–1979), Дома
на културата (1964–1979). Доклади от задгранични командировки (1967–
1971).
Анализ на състоянието и перспективата на производствено-стопанската
дейност (1998).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1949–1996); статистически за
изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, разхода на суровини и материали, изпълнение на трудовите норми,
качеството на продукцията, пласмента, износа, капиталните вложения, персонала и ФРЗ, трудовите злополуки и др. (1948–1996).
Книги: за инвентарите и балансите (1947–1951); главна (1947–1948).
Трудови норми (1951–1973). Щатни разписания (1960–1997). Колективни трудови договори (1950–1996).
Паметни записки от посещения на чужди специалисти (1982–1990).
Дипломи и грамоти от участия в Международния пловдивски панаир
(1960–1988).
Каталози на произвежданите модели за обувното производство (1955–
1988).
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Дипляни: рекламни (1969, 1978) и със снимки на работници – орденоносци (1972).
„От шилото до конвейра“ – книга за историята на завода (1984).
Албуми със снимки, снимки и негативи из живота на колектива (1962–
1984).
Рекламни филми за дейността на завода (1969–1979).
ФАБРИКА „СТАДИОН“ – ГАБРОВО
Ф. 928, 6 оп., 445 а.е., 2,15 л.м., 1964–1997 г.
Създава се с ПМС № 27 от 1 юли 1964 г. като Работилница за спортносъстезателни обувки към ОС на БСФС – Габрово. От 1967 г. се преобразува в
Производствено предприятие „Стадион“ – Габрово, а от 1971 г. става Фабрика
„Стадион“ – Габрово към ДСО „Младост“ за производство на спортни и ежед
невни мъжки обувки. През 1991 г. се регистрира като ДФ „Стадион“ – Габрово, а
през 1993 г. се преобразува в ЕООД с държавно имущество. През 1996 г. Дружес
твото се приватизира.

Окръжни, заповеди, инструкции на ЦС на БСФС, ОС на БСФС – Габрово, ДСО „Младост“ и др. за: цялостната дейност, планирането и отчетността,
финансово-счетоводни въпроси, капиталното строителство, внедряването на
научно-техническите постижения в производството, качеството и др. (1968–
1987).
Устав на фирма „Стадион“ (1991).
Правилници за: вътрешния трудов ред (1972–1974); устройството и дейността на ЕООД „Стадион“ (1997).
Структурна схема на управление (1979).
Заповеди на директора: с разпоредителен характер (1964–1996); за наз
начаване на ТИС (1977–1987).
Протоколи от: заседания на: Дирекционния съвет (1969–1971), СС
(1972–1989), УС (1991–1993), Художествения съвет (1972–1987), ТИС
(1977–1987), профкомитета (1967–1990); производствени съвещания (1968–
1971); общи събрания (1989–1996); за приемане и въвеждане в действие на
готови строителни обекти (1988).
Програми: комплексна за обществено-икономическото развитие за периода 1979–1981 г. (1978); комплексна за намаляване материалните разходи
и ефективното използване на материалите и суровините (1991–1995); целева
за производството на стоки народен тип, модни и луксозни през VІІІ петилетка (1980); производствени за VІІІ и ІХ петилетка (1980–1986); за социалното
развитие на колектива през VІІІ и ІХ петилетка (1980–1985); пазарна (1991).
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Планове: перспективни за V и VІ петилетка (1966–1971); производствени, финансови, по труда, себестойността, НТП, организационно-технически,
материално-техническото снабдяване, пласмента (1964–1980); тематичен за
рационализаторската дейност (1980).
Инженерни проекти (1980–1983).
Дневник за регистриране постъпили рационализаторски предложения
(1974–1990).
Досиета на приети рационализаторски предложения (1977–1990).
Технологии за изработване на спортносъстезателни обувки (1969–1987).
Доклади, обзори, анализи, справки и др. за: стопанската дейност, изпълнението на производствената програма, изпълнението на трудовите норми,
категоризирането на фабриката, прилагането на бригадната организация на
труда, обучението и квалификацията на кадрите, внедряването на научнотехническите постижения в производството, повишаване качеството на продукцията, пласмента, износа (1967–1987).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1966–1997); статистически за
изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, трудовите злополуки, повишаване квалификацията на кадрите, разхода на суровини и материали, персонала и ФРЗ, НТП, качеството, рационализаторската дейност, пласмента, износа, бригадната организация на труда,
изпълнението на трудовите норми и др. (1965–1997).
Главна книга (1964–1966).
Трудови норми (1968–1978). Щатни разписания (1965–1990). Колективни трудови договори (1967–1996).
Каталози и рекламен проспект на произвежданите изделия (1993).
ІV.10. ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ
ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
„ВИНПРОМ“ – ГАБРОВО
Ф. 484, 7 оп., 738 а.е., 5,55 л.м., 1947–2004 г.
Създава се през 1947 г. като Държавен спиртен монопол – Габрово за производство и търговия със спиртни напитки. През 1951 г. се преименува на ДСП
„Винпром“ – Габрово, а през 1959 г. – на ДПП „Винпром“. От 1965 г. отново е
ДСП „Винпром“, а от 1971 г. става клон към ДСО „Винпром“. През 1976 г. се преобразува в Предприятие „Винпром“ – Габрово, а през 1991 г. се регистрира като
ДФ „Винпром“ – Габрово. Предметът на дейност е производство и търговия с
вина, ракии, напитки и продукти от винарската промишленост, изкупуване на
селскостопански произведения. През 1992 г. се преобразува в ЕООД „Винпром –
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Габрово“ с държавно участие, а през 1996 г. – в ЕАД. През 1997 г. Дружеството
се приватизира, а през 2004 г. се ликвидира.

Окръжни, заповеди, инструкции, наредби и др. на Министерството на
доставките, Министерството на земеделието и храните, ДИО „Винарска и
пивоварна промишленост“, ДСО „Винпром“ и др. за: цялостната дейност,
планирането и отчетността, изкупуването, пласмента и износа на продукция,
качеството, капиталното строителство, нормирането и организацията на труда и др. (1947–1996).
Решения на ГОС за преобразуване, приватизация и ликвидация на Дружеството (1990–2004).
Устави на: ДСП „Винпром“ (1953), АД „Винпром – Габрово“ (2001).
Правилници за: устройството и дейността на ДСП „Винпром“ (1971–
1978) и ДФ „Винпром“ (1991); вътрешния трудов ред (1965); работата на
Дегустационната комисия (1968).
Структурна схема на управление (1976).
Наредби за организация на: работната заплата (1964–1970), вътрешната
стопанска сметка (1972).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1947–2001).
Протоколи от: заседания на: Дирекционния съвет (1960–1963), СС
(1964–1991), УС (1992), Съвета на директорите (1996–2003), ТИС (1964–
1983), Дегустационната комисия (1968–1977), профкомитета (1951–1991);
общи събрания (1987–2002); съвещания по качеството (1972–1974); за приемане и въвеждане в действие на готови строителни обекти (1964–1984).
Програми: перспективна за повишаване квалификацията и образованието на кадрите през VІІ петилетка (1975); за подобряване качеството на продукцията през VІІІ петилетка (1981).
Планове: перспективни за V, VІ, VІІ и VІІІ петилетка (1966–1981); производствени, финансови, по труда, себестойността, изкупуването, стокооборота, материално-техническото снабдяване, пласмента, износа, организационно-технически, НТП, качеството, капиталното строителство, охраната
на труда, повишаване квалификацията на кадрите, социалното развитие на
колектива (1947–1981); асортиментни за произвежданата продукция (1964–
1970); тематични за рационализаторската дейност (1964–1983).
Доклади, обзори, справки за: стопанската дейност, изпълнението на плановете за промишлената продукция, изкупуването, пласмента, рационализаторската дейност, внедряване на научно-техническите постижения в производството, реконструкция и модернизация на предприятието, повишаване
квалификацията на кадрите, охраната на труда и др. (1953–1987).
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Информации за икономическото състоянието на Дружеството (1993–
2002).
Правен анализ (1995). Лицензи за производство на лозаро-винарски
продукти (1994–2000).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1948–2003); статистически за
изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, стокооборота, изкупуването, разхода на суровини и материали, пласмента, износа,
капиталните вложения, персонала и ФРЗ, изпълнението на трудовите норми,
качеството, охраната на труда и др. (1956–2000).
Инвентарна книга (1947–1951).
Щатни разписания (1964–2000). Колективни трудови договори (1979–
1997).
Етикети за десертно вино „Ягода“, коняк „Калвил“, „Сливова“ – отлежала (1975–1981).
Албум със снимки из живота на колектива и снимки от празнуване Деня
на лозаря (1961–1970).
ДЪРЖАВНО ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ
„ВИНПРОМ“ – ГАБРОВО – ФИЛИАЛ ДРЯНОВО
Ф. 691, 1 оп., 120 а.е., 0,70 л.м., 1948–1964 г.
Създава се през 1947 г. като Държавен спиртен монопол – Дряново за изкупуване на селскостопански произведения, производство и търговия със спиртни
напитки. От 1951 г. става клон към ДСП „Винпром“ – Велико Търново със същия
предмет на дейност, а от 1959 г. е филиал на ДПП „Винпром“ – Габрово. През
1964 г. се влива в ДСП „Винпром“ – Габрово.

Окръжни на Главна дирекция „Спиртен монопол“, ГУ „Винпром“ за:
производствената дейност, планирането и отчетността, кадровото осигуряване, пласмента, изкупуването, финансово-счетоводни въпроси и др. (1948–
1964).
Правилник за вътрешния трудов ред (1963).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1948–1964).
Протоколи от заседания на: Производствения комитет (1959–1961);
профкомитета (1953–1962).
Планове: производствени, финансови, по труда, изкупуването, стокооборота, пласмента, капиталното строителство (1950–1964).
Доклади, сведения, справки за: стопанската дейност, подготовката на
изкупната кампания, изпълнението на плана за промишлената продукция, по
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труда, изкупуването, пласмента, отчитане социалистическото съревнование
(1953–1957).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1948–1964); статистически за
изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, стокооборота, разходите на суровини и материали, изпълнението на трудовите норми,
капиталните вложения, пласмента, персонала и ФРЗ, трудовите злополуки
(1950–1964).
Щатни разписания (1952–1964). Колективни трудови договори (1953–
1960).
ДЪРЖАВНО ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ
„ВИНПРОМ“ – ГАБРОВО – ФИЛИАЛ СЕВЛИЕВО
Ф. 681, 2 оп., 113 а.е., 0,75 л.м., 1949–1971 г.
Създава се през 1947 г. като Държавен спиртен монопол – Севлиево за доставка на гроздова ракия и бира, бутилирането им и търговия. От 1948 г. предметът на дейност се променя в изкупуване на селскостопански произведения, производство и търговия със спиртни напитки. През 1951 г. се преименува на ДСП
„Винпром“ със същия предмет на дейност, а през 1959 г. – на ДПП „Винпром“.
От 1965 г. е филиал на ДСП „Винпром“ – Габрово. През 1971 г. се влива в ДСП
„Винпром“ – Габрово.

Заповеди на директора с разпоредителен характер (1949–1971).
Протоколи от заседания на: Производствения комитет (1964–1968),
профкомитета (1959–1967).
Планове: производствени, финансови, по труда, себестойността, изкупуването, стокооборота, пласмента, капиталното строителство (1955–1968).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1950–1969); статистически за
изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, изкупуването, пласмента, стокооборота, изпълнението на трудовите норми, капиталните вложения, разхода на суровини и материали, персонала и ФРЗ (1956–
1967).
Ревизионни актове от извършени финансови ревизии (1951–1970).
Щатни разписания (1963–1966). Колективни трудови договори (1959–
1966).
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МЛЕКОЦЕНТРАЛА „СЕРДИКА“ – ГАБРОВО
Ф. 784, 6 оп., 659 а.е., 4,20 л.м., 1959–1998 г.
Създава се през 1959 г. като ДСП „Млекопреработване“ – Габрово за изкупуване, преработване и пласмент на мляко и млечни продукти. От 1971 г. се
преобразува в Млекоцентрала „Сердика“ – Габрово към ДСО „Родопа“, а от
1974 г. се преименува на СП „Млечна промишленост“ – Габрово, поделение на
ДСО „Млечна промишленост“. През 1991 г. се регистрира като ДФ „Шипка“,
която поема активите и пасивите на СП „Млечна промишленост“ – Габрово.
Същата година се преобразува в ЕООД с държавно имущество, а през 1997 г. – в
ЕАД. През 1998 г. Дружеството се приватизира.

Окръжни, заповеди, инструкции, наредби и др. на ДИО „Млекопреработване“, ДСО „Родопа“, ДСО „Млечна промишленост“ и др. за: цялостната
дейност, кадровото осигуряване, планирането и отчетността, финансово-счетоводни и производствено-технически въпроси, нормирането и заплащането
на труда, хигиенизиране на млекодобива и млекопреработването, качеството
на продукцията, пласмента, износа и др. (1959–1987).
Устав на ЕАД „Шипка“ (1996).
Правилници за: вътрешния трудов ред (1960–1979), устройството и дейността (1967–1982).
Структурни схеми на управление (1989–1991).
Наредби за организация на: работната заплата (1968–1872), вътрешната
стопанска сметка (1968–1973), вътрешния финансов контрол (1975).
Заповеди на директора: с разпоредителен характер (1959–1998); за наз
начаване на ТИС (1962–1987).
Протоколи от: заседания на Дирекционния съвет (1959–1967), СС
(1968–1991), Съвета на директорите (1996–1997), ТИС (1962–1990), профкомитета (1959–1988), комисията по трудовите спорове (1990–1991); общи
събрания (1989–1998); за приемане и въвеждане в действие на готови строителни обекти (1981–1989).
Програми: целеви за обезпечаване изпълнението на насрещния план
(1977–1978); за организацията на труда и работната заплата (1979–1988); за
развитие на НТП (1981–1988); перспективни за подобряване качеството на
продукцията (1979–1982); за техническото и технологичното обновление за
периода 1990–2005 г. (1989).
Планове: перспективни за ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ и ІХ петилетка (1961–
1986); производствени, финансови, по труда, себестойността, изкупуването,
пласмента, капиталното строителство, материално-техническото снабдяване,
охраната на труда (1959–1967), организационно-технически (1960–1975),
за социалното развитие на колектива (1973–1986); тематични за рационали257
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заторската дейност (1962–1988); учебни за повишаване квалификацията на
кадрите (1961–1978).
Инженерни проекти (1974–1983).
Доклади, обзори, справки за: дейността, изпълнението на плановете по
труда, себестойността, изкупуването, пласмента, усъвършенстване организацията и заплащането на труда, изпълнението на финансовите показатели,
охраната на труда (1960–1992).
Анализи на: дейността на спомагателното стопанство (1987–1989), финансовото състояние на предприятието (1989–1991).
Отчети: от задгранични командировки (1989); годишни финансово-счетоводни (1959–1998); статистически за изпълнението на плановете за промишлената продукция, изкупуването, по труда, себестойността, персонала и
ФРЗ, капиталните вложения, изпълнението на трудовите норми, разхода на
суровини и материали, качеството, рационализаторската дейност, пласмента,
охраната на труда и др. (1959–1998).
Трудови норми (1962–1973). Щатни разписания (1959–1998). Колективни трудови договори (1965–1998).
ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
„МЛЕКОПРЕРАБОТВАНЕ“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 427, 2 оп., 40 а.е., 0,35 л.м., 1959–1997 г.
Вж. и Ф. 784
Създава се през 1959 г. като ДСП „Млекопреработване“ – Севлиево на основата на цеха за млекопреработване към РКС – Севлиево. От 1963 г. става
цех към ДСП „Млекопреработване“ – Габрово. През 1991 г. се регистрира ДФ
„Севлиево – Млекопреработване“ – Севлиево. Същата година променя наименованието си на ДФ „Сердика – Севлиево“. През 1992 г. се преобразува в ЕООД с
държавно участие. Дружеството се приватизира през 1997 г.

Решения на ГОС за регистрация и пререгистрация на Дружеството
(1991–1993).
Правилници за: вътрешния трудов ред (1991), устройството и дейността
(1997).
Протоколи от заседания на УС (1991).
Планове: производствени, финансови (1959–1962).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1959–1962, 1991–1996); статистически за: изпълнението на плановете за промишлената продукция, по
труда, изкупуването, пласмента, персонала и ФРЗ, разхода на суровини и материали и др. (1992–1996).
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Встъпителен баланс на ДФ (1991).
Книга за основните средства (1959–1962).
Щатни разписания (1959–1962, 1991–1995).
МЕСОКОМБИНАТ „РОДОПА“ – ГАБРОВО
Ф. 788, 5 оп., 802 а.е., 6,45 л.м., 1951–1999 г.
Създава се през 1965 г. като ДСП „Родопа“ – Габрово чрез обединяването на
Държавен месокомбинат – Габрово и ДСП „Родопа“ – Окръжно представителство Габрово с цехове в Севлиево, Дряново и Трявна. От 1971 г. се преименува на
Месокомбинат „Родопа“ – Габрово с предмет на дейност: изкупуване, месодобив, преработка и реализация. През 1976 г. става Комбинат „Родопа“ – Габрово,
а през 1986 г. се преобразува в Предприятие „Родопа“ – Габрово. От 1990 г. се
регистрира като ДФ „Узана“ – Габрово. През 1991 г. се преобразува в ЕООД с
държавно участие, а през 1997 г. – в ЕАД. През 1998 г. Дружеството се приватизира.

Указ № 4014 от 10 ноем. 1984 г. на ДС на НРБ за награждаване на Комбината с орден „Червено знаме на труда“ (1984).
Постановления, разпореждания, окръжни, заповеди, инструкции, указания на МС, ДСО „Родопа“, ОНС – Габрово и др. за: цялостната дейност,
пласмента, изкупуването на животинска продукция, износа, качеството, нормирането и заплащането на труда, капиталното строителство, преобразуване
и приватизация на Дружеството и др. (1965–1997).
Устави на: ДФ „Узана“ (1990), ЕАД (1997).
Правилници за: вътрешния трудов ред (1965, 1977), устройството и дейността (1970–1981, 1991).
Структурна схема на управление (1981–1985).
Наредби за организация на: работната заплата (1965–1980), вътрешната
стопанска сметка (1981).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1965–1998).
Протоколи от: заседания на: Производствения комитет (1965–1968),
СС (1969–1990), УС (1991–1995), Съвета на директорите (1997–1998), ТИС
(1967–1986), профкомитета (1965–1989); общи събрания (1993–1995); за
приемане и въвеждане в действие на готови строителни обекти (1986–1990).
Програми: производствена за VІ петилетка (1971); за развитие през VІІ
петилетка и до 1990 г. (1977); оздравителна (1998).
Планове: перспективни за V, VІ и VІІ петилетка (1966–1976); за социалното развитие на колектива през VІ, VІІ, VІІІ и ІХ петилетка (1971–1986);
производствени, финансови, по труда, себестойността, изкупуването, мате259
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риално-техническото снабдяване, пласмента, износа, капиталното строителство, рационализаторската дейност, охраната на труда (1965–1980).
Инженерни проекти (1981–1986).
Дневник за регистриране предложения за изобретения и рационализации (1968–1986).
Одобрени и внедрени рационализаторски предложения с голям ефект
(1981–1988).
Доклади, информации, бюлетини, сведения за: стопанската дейност и
икономическото състояние, цените и ценообразуването, охраната на труда,
нормирането и заплащането на труда, изкупуването, качеството на продукцията, пласмента и износа, внедряване на научно-техническите постижения в
производството и др. (1965–1987).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1965–1998); статистически за
изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, изкупуването, персонала и ФРЗ, изпълнението на трудовите норми,
производителността на труда, разхода на суровини и материали, пласмента,
качеството, износа, специализацията и кооперирането, интензификацията на
производството, капиталното строителство, рационализаторската дейност и
др. (1965–1998).
Ревизионни актове за извършени финансови ревизии (1966–1979, 1999).
Заявления до ГОС за регистрация и пререгистрация на ЕТД „Узана“
ООД – Габрово с приложени справки, декларации, актове за собственост и
др. (1951–1998).
Трудови норми (1965–1968). Щатни разписания (1965–1998). Колективни трудови договори (1965–1997).
Лични досиета на ръководни кадри (1964–1998).
Паспорт на трудовата слава (1965–1977).
Списък на работниците и служителите, носители на почетни звания, ордени и медали (1985)
„50 години Месокомбинат „Родопа“ – юбилейна брошура (1984).
ДЪРЖАВЕН МЕСОКОМБИНАТ – ГАБРОВО
Ф. 786, 3 оп., 157 а.е., 2,35 л.м., 1948–1966 г.
Създава се през 1948 г. като ДСП „Месоцентрала“ – Габрово за изкупуване
държавна доставка и на пределни цени добитък и угояване на същия. От 1953 г.
се преименува на ДСП „Месоцентрала – Месокомбинат“ – Габрово, а от 1957 г. –
на Държавен месокомбинат – Габрово. Предметът на дейност се променя в месодобив, месопреработка и спомагателни дейности. През 1965 г. Държавен ме-
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сокомбинат – Габрово се слива с ДСП „Родопа“ – Окръжно представителство –
Габрово в ДСП „Родопа“ – Габрово.

Окръжни, заповеди, инструкции, указания на МДХП, Министерството
на търговията, ЦУ „Месоцентрала“, ДСО „Родопа“ и др. за: стопанската дейност, планирането и отчетността, доставката, изкупуването и угояването на
добитък, месодобива, качеството, пласмента и др. (1950–1965).
Правилник за вътрешния ред (1961–1962).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1948–1965).
Протоколи от: общи събрания (1958–1964); производствени съвещания
(1953–1964); заседания на: ТИС (1955–1966), профкомитета (1961–1965).
Планове: производствени, по труда, изкупуването, пласмента, себестойността, материално-техническото снабдяване (1952–1964), финансови
(1963–1965), организационно-технически (1961–1964).
Доклади, информации, обзори и др. за: производствено-техническата
дейност, изпълнението на плана по изкупуването на животинска продукция,
капиталното строителство, пласмента, отчитане на социалистическото съревнование (1960–1965).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1951–1965); статистически за
изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, изкупуването, себестойността, изпълнението на трудовите норми, разходите на суровини и материали, пласмента, персонала и ФРЗ и др. (1950–1965).
Дневник-главна книга (1948–1950).
Трудови норми (1961–1964). Щатни разписания (1961–1964). Колективни трудови договори (1954–1964).
Паспорти на промишленото предприятие (1952, 1954).
КОНСЕРВНА ФАБРИКА „БУЗЛУДЖА“ – ГАБРОВО
Ф. 768, 3 оп., 297 а.е., 2,30 л.м., 1954–1997 г.
Вж. и фондове 49, 1391
Създава се през 1928 г. като Производителна кооперация „Овошка“ – Габрово, през 1930 г. се преименува на Вакуумна и сушилна фабрика – Габрово в системата на РКС – Габрово. През 1952 г. става ДИП „Балканплод“ към ДИО „Консервна промишленост“, а през 1954 г. отново се връща към РКС – Габрово с наименование Вакуумна и сушилна фабрика на самостоятелен баланс и стопанска
сметка. От 1960 г. се преименува на Консервна фабрика „Бузлуджа“ – Габрово. Предметът на дейност е изкупуване и преработка на плодове и зеленчуци в
консерви и концентрати. От 1974 г. е звено към новообразуваното предприятие
„Булгарплод“ – Габрово. През 1990 г. се регистрира като ДФ „Плодпродукт“ –
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Габрово с поделения: Консервна фабрика „Бузлуджа“ – Габрово и Изкупвателна
търговска база – Дряново, а през 1992 г. се преобразува в ЕООД с държавно имущество. През 1997 г. се открива процедура за приватизация на Дружеството.

Окръжни, заповеди, инструкции, указания на ЦКС, ДИО „Консервна
промишленост“, ДСО „Булгарплод“ и др. за: цялостната дейност, планирането и отчетността, финансово-счетоводни въпроси, изкупуването на селскостопанска продукция, пласмента и реализацията на готовата продукция,
качеството и др. (1958–1973). Нормативни документи по реорганизациите на
Дружеството (1990–1997).
Правилници за: вътрешния трудов ред (1964, 1995), устройството и дейността (1965, 1991).
Наредби за организация на работната заплата (1971–1973).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1954–1974, 1989–
1995).
Протоколи от: заседания на: Стопанския комитет (1971–1974), Оперативното бюро (1989–1992), ТИС (1962–1974), профкомитета (1959–1974,
1985–1988), Тристранната комисия (1990–1993); производствени съвещания
(1971–1973); общи събрания (1991–1994).
Програма за финансово оздравяване на Дружеството (1992).
Планове: перспективни за ІV петилетка (1961); производствени, финансови, по труда, себестойността, материално-техническото снабдяване, износа, организационно-технически, за изкупуването, пласмента, охраната на
труда (1954–1974).
Доклади, информации, сведения и др. за: производствено-стопанската
дейност, изпълнението на производствения план, повишаване производителността на труда, капиталното строителство, изкупуването на плодове и
зеленчуци, качеството, пласмента и износа, охраната на труда (1957–1974).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1954–1974, 1991–1996); статистически за изпълнението на плановете за промишлената продукция, по
труда, себестойността, изкупуването, износа, пласмента, изпълнение на трудовите норми, рационализаторската дейност, капиталното строителство, разхода на суровини и материали, персонала и ФРЗ, охраната на труда и др.
(1954–1974, 1991–1996).
Трудови норми (1960–1965, 1973). Щатни разписания (1954–1966,
1971–1974, 1991–1995). Колективни трудови договори (1959–1965, 1971–
1974, 1991–1995).
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ДЪРЖАВЕН КОНСЕРВЕН КОМБИНАТ
„ЦВЯТКО ИВАНОВ“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 497, 3 оп., 278 а.е., 1,80 л.м., 1959–1997 г.
Вж. и Ф. 1391
Създава се през 1959 г. като ДИП „Цвятко Иванов“ – Севлиево на основата
на цеха за изкупуване и преработка на плодове и зеленчуци в консерви и концентрати към РКС „Подем“ – Севлиево. От 1960 г. се преименува на Държавен
консервен комбинат „Цвятко Иванов“ – Севлиево. През 1966 г. се обединява с
ДСП „Булгарплод“ – Севлиево и ДСП „Булгарплод“ – Габрово с наименование
ДСП „Булгарплод“ – Севлиево. От 1971 г. става Консервна фабрика „Цвятко
Иванов“ – Севлиево към ДСО „Булгарплод“, а от 1974 г. е звено към новообразуваното Предприятие „Булгарплод“ – Габрово. През 1990 г. се регистрира като
ДФ „Селвиконсерв“ – Севлиево за изкупуване, преработка и търговия с пресни
плодове и зеленчуци, производство на плодови и месни консерви. Същата година
се преобразува в ЕООД с държавно участие, а от 1996 г. – в ЕАД. През 1997 г.
Дружеството се приватизира.

Окръжни, заповеди, инструкции, указания на ДИО „Консервна промишленост“, ДСО „Булгарплод“ и др. за: цялостната дейност, кадровото осигуряване, нормирането и заплащането на труда, изкупуването на селскостопанска
продукция и др. (1959–1966).
Устав на ЕАД „Селвиконсерв“ (1996).
Правилници за: вътрешния трудов ред (1960–1964, 1996), устройството
и дейността (1971).
Структурни схеми на управление (1991–1996).
Наредби за организация на вътрешната стопанска сметка и на работната
заплата (1971–1973).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1959–1974, 1991–
1997).
Протоколи от: заседания на: Дирекционния съвет (1959–1964), СС
(1971–1974, 1991), съвместни на административното ръководство и синдикатите (1991–1994), Тристранната комисия (1991), ТИС (1971–1974, 1987–
1990), профкомитета (1959–1974); производствени съвещания (1972–1973);
събрания на пълномощниците (1991); за приемане и въвеждане в действие на
готови строителни обекти (1959, 1992).
Програми: за стабилизиране финансовото състояние на Дружеството
(1992–1994); национална по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана за ІХ петилетка (1986).
Планове: перспективен за VІ петилетка (1971); насрещен за социалноикономическото развитие през VІ петилетка (1971); производствени, фи263
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нансови, по труда, себестойността, материално-техническото снабдяване, за
изкупуването, износа, капиталните вложения, организационно-технически,
охраната на труда (1959–1974), тематични за рационализаторската дейност
(1982–1990).
Дневници за регистриране на изобретения и рационализации (1960–
1975, 1982–1991).
Досиета на приети рационализаторски предложения (1961–1973, 1988–
1990).
Доклади, информации, рапорти, сведения и др. за: стопанската дейност,
изкупуването, реализацията на готовата продукция, износа, кадровото осигуряване, качеството, изпълнението на плановете за промишлената продукция,
охраната на труда (1959–1974).
Анализи: на производствено-стопанската дейност (1991–1992); правното състояние на имуществото (1993); на заболеваемостта и хигиената на
труда (1977–1984).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1960–1974, 1991–1997); статистически за изпълнението на плановете за промишлената продукция, по
труда, себестойността, изкупуването, пласмента, качеството, износа, капиталните вложения, разхода на суровини и материали, персонала и ФРЗ, рационализаторската дейност, трудовите злополуки и др. (1959–1974, 1991–
1995).
Норми: разходни (1961–1966); трудови (1973). Щатни разписания
(1959–1966, 1971–1974, 1989–1996). Колективни трудови договори (1960–
1966, 1971–1974, 1993–1997).
Албум с рекламни етикети за вътрешния пазар и износ (1984–1994).
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С
ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „СИДРА“ – ТРЯВНА
Ф. 1593, 1 оп., 24 а.е., 0,05 л.м., 1991–1999 г.
Създава се с Решение № 219 от 10 дек. 1990 г. на МЗХП като ДФ „Сид
ра“ – Трявна на основата на Изкупвателно-търговска база – Трявна, поделение
на Предприятие „Булгарплод“ – Габрово. Предметът на дейност е изкупуване,
производство на сушени плодове и зеленчуци, туршии, пулпове, търговия на вът
решния пазар, износ и внос на пресни и преработени плодове и зеленчуци. През
1992 г. се преобразува в ЕООД с държавно участие. През 1999 г. Дружеството
се приватизира.

Заповеди на Министерството на търговията, Министерството на земеделието за създаване и приватизация на Дружеството (1991–1994).
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Решения на ГОС за регистрация, преобразуване и приватизация на Дружеството (1991–1999).
Правилник за устройството и дейността (1991).
Протоколи от заседания: на УС (1991–1993), съвместни на ръководството и синдикалната организация (1991–1993).
Годишни отчети: финансово-счетоводни (1991–1999); статистически за:
продажбите и наличностите в търговската мрежа на дребно, приходите и разходите от дейността на търговските предприятия, изкупуването на плодове и
зеленчуци, трудовите злополуки (1991–1994).
ХЛЕБОЗАВОД „ЕВТИМ АПОСТОЛОВ“ – ГАБРОВО
Ф. 1271, 5 оп., 547 а.е., 2,75 л.м., 1955–1997 г.
Създава се през 1955 г. като ДПП „Хлебна промишленост“ – Габрово за
производство на хляб и хлебни изделия. От 1958 г. става Градско промишлено
предприятие „Хлебна промишленост“ – Габрово, а от 1971 г. е клон на СД „Търговия“ – Габрово. През 1979 г. се преименува в Хлебозавод „Евтим Апостолов“ –
Габрово, а през 1988 г. се преобразува в Общинско предприятие „Хлебна и сладкарска промишленост“ – Габрово. Предметът на дейност е производство и търговия на едро с хляб, хлебни и сладкарски изделия. От 1989 г. се регистрира като
Общинска фирма „Евтим Апостолов“ – Габрово, а от 1989 г. става Общинска
фирма „Хлебозавод“ – Габрово. През 1992 г. се преобразува в ЕООД с общинско
участие. През 1998 г. Дружеството се приватизира.

Устав на Общинска фирма „Евтим Апостолов“ (1989).
Правилници за: устройството и дейността (1955, 1985), вътрешния трудов ред (1967).
Наредби за: организация на работната заплата (1967–1975), прилагане
на вътрешната стопанска сметка (1972).
Заповеди на директора: с разпоредителен характер (1962–1997); за наз
начаване на ТИС (1975–1990); за внедряване на приети рационализаторски
предложения (1982–1988).
Протоколи: от заседания на: Дирекционния съвет (1955–1964), СС
(1965–1989), УС и КС (1989–1991), ТИС (1979–1990), профкомитета (1955–
1990); от общи събрания (1987–1991); от събрания на пълномощниците
(1986–1991).
Програми: за подобряване качеството на продукцията (1971–1981); комплексни за общественото развитие на завода (1979) и за интензификацията на
производството през VІІІ петилетка (1983); дългосрочна за научно-техничес
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кото и социално-икономическото развитие за периода 1991–2005 г. (1987).
Бизнеспрограма (1993).
Планове: перспективни за V, VІ, VІІ и VІІІ петилетка (1961–1981); производствени, финансови, по себестойността, по труда, материално-техничес
кото снабдяване, организационно-технически (1955–1977); за социалното
развитие на колектива (1971–1977); за НТП (1986–1990); тематични за рационализаторската дейност (1979–1990).
Инженерни проекти (1977–1985).
Досиета на приети рационализаторски предложения (1974–1991).
Информации, доклади, сведения за: цялостната дейност, организацията
на труда, производството, подобряване качеството на хляба и хлебните изделия, увеличаване и разнообразяване на асортимента, ефективното използване на суровини и материали, внедряване на НТП в производството, рационализаторската дейност, охраната на труда (1968–1988).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1955–1997); статистически за
изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, стокооборота на дребно в търговската мрежа, разходите на суровини
и материали, изпълнението на трудовите норми, персонала и ФРЗ, специализацията и кооперирането, рационализаторската дейност, трудовите злополуки и др. (1955–1997).
Трудови норми (1963–1978). Щатни разписания (1955–1997). Колективни трудови договори (1955–1997).
„30 години Хлебозавод „Евтим Апостолов“ – Габрово“ – юбилейна брошура (1985).
Снимки от: строителството на цеха за закуски (1978); общи събрания
на колектива (1978); даване име на цех, връчване знаме на трудовата слава
(1979–1980).
ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВ КОМБИНАТ „НЕКТАР“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 1521, 2 оп., 165 а.е., 1,00 л.м., 1962–1991 г.
Създава се през 1972 г. като Хранително-вкусов комбинат „Нектар“ в системата на ОКС – Севлиево на базата на ликвидираната ТПК „Нектар“. Предметът на дейност е производство и пласмент на хляб и сладкарски изделия, боза
и газирани безалкохолни напитки. През 1991 г. прекратява дейността се с учредяването на Хранително-вкусова кооперация „Нектар“ – Севлиево.

Заповеди на директора с разпоредителен характер (1972–1990).
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Протоколи от заседания на: Стопанския комитет (1973–1990), профкомитета (1974–1978).
Програма за научно-техническото и социално-икономическото развитие
до 1990 г. (1987).
Планове: насрещни производствени, финансови, по труда (1972–1978).
Информации, обзори, справки за: производствено-технологичната дейност, изпълнението на производствено-финансовите планове, качеството на
продукцията, охраната на труда (1973–1989).
Годишни отчети: финансово-счетоводни; статистически за изпълнението на плановете за промишлената продукция, труда, себестойността, качеството, пласмента, стокооборота на дребно в търговската мрежа, персонала
и ФРЗ, разхода на суровини и материали, нормирането на труда, трудовите
злополуки и др. (1972–1991).
Щатни разписания (1972–1990). Колективни трудови договори (1973–
1990).
Книги за регистриране на трудовите злополуки (1962–1985).
ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ“ –
КЛОН „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ „ПОДЕМ“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 617, 5 оп., 487 а.е., 3,65 л.м., 1951–1998 г.
Създава се на 1 март 1957 г. като ДП „Зърнени храни „Подем“ чрез обединяването на Държавна мелница „Подем“ – Севлиево и ГУ „Зърнени храни“ –
филиал Севлиево за изкупуване на всички видове зърнени храни и фуражи и производство и продажба на млевни продукти и фуражи. От 1971 г. става клон
„Зърнени храни „Подем“ – Севлиево към ДСО „Зърнени храни“. През 1976 г. към
него се присъединява фуражният цех на АПК „Росица“ – Севлиево и се образува
Зърнено-фуражно предприятие „Подем“ – Севлиево с предмет на дейност: изкупуване на зърнени храни, производство на брашна и фуражни смески. От 1979 г. е
поделение на Зърнено-фуражен комбинат „Трифон Саралиев“ – Велико Търново,
а от 1981 г. става самостоятелно предприятие с наименование Обединено зърнено-фуражно предприятие „Подем“ – Севлиево. През 1986 г. се преименува на
Зърнено-фуражно предприятие „Подем“ – Севлиево, а през 1991 г. се регистрира
като ЕООД „Янтра“ – Севлиево с държавно участие. От 1998 г. Дружеството
е обявено за приватизация.

Окръжни, указания, наредби и др. на ГУ „Зърнени храни“, ДСО „Зърнени храни“, Зърнено-фуражен комбинат „Трифон Саралиев“ – Велико Търново и др. за: цялостната дейност, планирането и отчетността, нормирането и
267

АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ

заплащането на труда, изкупуването, финансово-счетоводни въпроси (1957–
1978, 1981–1985).
Правилници за устройството и дейността (1970, 1976).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1966–1978, 1981–
1985).
Протоколи от заседания на: Производствения комитет (1965–1969), СС
(1970–1975, 1986–1991), ТИС (1960–1966), профкомитета (1964–1978).
Планове: производствени, финансови, по труда, себестойността, охраната на труда (1957–1969); организационно-технически (1964–1969); насрещен (1982–1985); тематични за рационализаторската дейност (1960–1966).
Инженерни проекти (1974–1975, 1985).
Досиета на приети рационализаторски предложения (1961–1975).
Доклади и информации за: изпълнението на производствените планове,
изкупуването на зърнени храни, наличието на зърнени храни и млевни продукти в складовете, строителството на складови бази за брашна и материали (1964–1978); за отчитане стопанската дейност (1991); за изпълнението на
плановете за научно-техническото и социално-икономическото развитие на
колектива (1986–1990).
Анализи на икономическото състояние на предприятието (1987–1990).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1959–1979, 1982–1998); статистически за изпълнението на плановете за промишлената продукция, по
труда, себестойността, изкупуването, наличностите на хранителни и нехранителни продукти в складовете и търговската мрежа, повишаване квалификацията на кадрите, персонала и ФРЗ, изпълнението на трудовите норми, охраната на труда, разхода на суровини и материали, пласмента, качеството, рационализаторската дейност, производителността на труда и др. (1957–1978,
1982–1998).
Счетоводни картони за основни средства (1951–1963).
Ревизионни актове за извършени ревизии (1958–1985).
Трудови норми (1957–1957). Щатни разписания (1961–1990). Колективни трудови договори (1957–1993).
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IV.11. МЕСТНА ПРОМИШЛЕНОСТ И УСЛУГИ
СТОПАНСКА ДИРЕКЦИЯ
„МЕСТНА ПРОМИШЛЕНОСТ И БИТОВИ УСЛУГИ“ – ГАБРОВО
Ф. 1267, 4 оп., 1326 а.е., 12,83 л.м., 1970–1988 г.
Създава се с Разпореждане № 394 от 15 авг. 1970 г. на КСК при МС и Решение № 169 от 27 авг. 1970 г. на ИК на ОНС – Габрово. Предметът на дейност
е ръководство на предприятията от местната промишленост, ТПК и комуналните предприятия на територията на Габровски окръг. Съгласно ПМС № 17 от
3 юни 1988 г. Дирекцията прекратява дейността си. Активите и пасивите се
поемат от Общинско предприятие „Битови услуги“ – Габрово.

Постановления, разпореждания, окръжни, заповеди, указания и др. на
МС, Министерството на леката промишленост, ОНС – Габрово и др. за: цялостната дейност, създаването, реорганизацията и закриването на Дирекцията и поделенията ѝ (1970–1987).
Правилници за устройството и дейността (1970–1979, 1985).
Структурна схема на управление (1977–1987).
Наредби за организация на: работната заплата (1970–1977), вътрешната
стопанска сметка (1971–1977), вътрешния финансов контрол (1980).
Заповеди на директора: с разпоредителен характер (1970–1988); за категоризиране на поделенията (1983–1987).
Протоколи от заседания на: СС (1971–1988), ИБ (1970–1981), ТИС
(1970–1988), профкомитета (1970–1988), ръководството на НТД (1979–
1987).
Програми: за развитие на услугите в Габровски окръг през VІ петилетка (1971); за осигуряване производството на стоки за народно потребление
(1977); комплексни: за развитие и разширяване на услугите през VІІ петилетка (1975), по внедряването на научно-техническите постижения в производството (1975–1978), за производството на стоки за народно потребление и
услуги на населението през VІІ петилетка (1975).
Планове: перспективни за VІ и VІІ петилетка (1971, 1975); държавен
и насрещен за цялостната дейност (1976–1977); за социалното развитие на
колектива за VІ–ІХ петилетка (1971–1986); годишни: производствени, финансови, по труда, себестойността, пласмента, износа, организационно-технически, материално-техническото снабдяване, НТП, рационализаторската
дейност, капиталното строителство, качеството, повишаване квалификацията
на кадрите, охраната на труда (1970–1987); за социалното развитие на колектива (1976–1985).
Инженерни проекти (1974–1980).
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Доклади, бюлетини, справки и др. за: дейността на Дирекцията, развитието на услугите, изпълнението на плановете по производството, труда, за
кадровото осигуряване, изпълнението на плановете за битовото обслужване на населението, развитието на рационализаторската дейност и др. (1970–
1988).
Анализи на: изпълнението на плановете за производството, по обема на услугите и за средната работна заплата, по труда и себестойността
(1970–1987); услугите, индивидуалните поръчки и производството на ишлеме (1972–1975); качеството на продукцията (1975–1988).
Отчети: обобщени годишни финансово-счетоводни (1970–1988); статистически за изпълнението на плановете за промишлената продукция, по
труда, себестойността, износа, пласмента, разхода на суровини и материали,
персонала и ФРЗ, изпълнението на трудовите норми, качеството, трудовите
злополуки и др. (1970–1988).
Списъци и характеристики на работници и служители, носители на почетни звания, ордени и медали (1975–1976).
ПРОМИШЛЕН КОМБИНАТ – ДРЯНОВО
Ф. 567, 2 оп., 61 а.е., 0,40 л.м., 1950–1966 г.
Създава се с ПМС № 1171 от 10 май 1950 г. като Околийски промишлен
комбинат – Дряново. Предметът на дейност е многоотраслов – производство
на строителни материали, трикотажни и шивашки изделия, дървообработване
и др. През 1959 г. става Промишлен комбинат. Същата година от него се отделя
Градски промишлен комбинат – Трявна. Съществува до 1 юли 1966 г., когато
дейността му се поема от ДПП „Здравина“, „Панайот Венков“ и „ Михаил Бойчинов“.

Заповеди на директора с разпоредителен характер (1964–1966).
Протоколи от заседания на Дирекционния съвет (1964–1966).
Планове: производствени, финансови, по труда, себестойността, организационно-технически (1958–1966).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1959–1966); статистически за
изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността (1958–1966).
Баланси: встъпителен (1950); годишен (1951).
Щатни разписания (1963–1966). Колективни трудови договори (1958–
1966).
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ГРАДСКИ ПРОМИШЛЕН КОМБИНАТ – СЕВЛИЕВО
Ф. 196, 5 оп., 106 а.е., 2,19 л.м., 1947–1967 г.
Създава се с ПМС № 1171 от 10 май 1950 г. като Околийски промишлен комбинат – Севлиево на базата на Общинско предприятие „Комунпред“. Предметът
на дейност е производство на газирани напитки, грънчарски изделия, строителни
материали, груба керамика, трикотажни изделия, детски играчки, галантерийни
стоки, ремонти, дървообработване, техническа работилница и др. През 1959 г.
става Градски промишлен комбинат. Съществува до 1 окт. 1967 г., когато дейността му се поема от ДПП „Ильо Влаев“ – Севлиево.

Окръжни и указания на МКСБ, Министерство на комуналното стопанство, благоустройстовото и пътищата, Комитет по архитектура и благоус
тройство, ОНС – Велико Търново, ОНС – Габрово и др. за: стопанската дейност, планирането и отчетността, финансово-счетоводни въпроси, капиталното строителство, нормирането и заплащането на труда и др. (1950–1967).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1948–1967).
Протоколи от заседания на: ТИС (1967), профкомитета (1953–1967).
Планове: производствени, финансови, по труда, себестойността (1950–
1967).
Годишни доклади, анализи, справки и др. по дейността (1951–1956).
Годишни отчети: финансово-счетоводни (1951–1967); статистически за
изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, капиталните вложения, персонала и ФРЗ, изпълнението на трудовите
норми, трудовите злополуки и др. (1956–1967).
Нарочни баланси на национализирани предприятия, протоколи с баланси и оборотни ведомости за приети и предадени предприятия, документация по узаконяването на дараците в с. Крамолин и ярмомелката в Севлиево
(1947–1962).
Книга за постоянните имущества (1952–1953).
Трудови норми (1960–1967). Щатни разписания (1958–1967). Колективни трудови договори (1961–1967).
ДЪРЖАВНО ПРОМИШЛЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УСЛУГИ
„БЯЛКАТА“ – ГАБРОВО
Ф. 839, 5 оп., 444 а.е., 3,72 л.м., 1950–2003 г.
Вж. и Ф. 1267
Създава се с ПМС № 1171 от 10 май 1950 г. като Околийски промишлен комбинат – Габрово на базата на няколко общински стопански предприятия от Габ
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ровска околия. Предметът на дейност е производство на строителни материали, металообработване, дървообработване, текстилна, обувна, шивашка и хранително-вкусова промишленост. През 1958 г. от него се отделят промишлените
комбинати „Петър Падалски“ и „Бялката“. От 1959 г. е Градски промишлен
комбинат със същия предмет на дейност. През 1968 г. цехът за метални изделия
се обособява в самостоятелно ДПП „Рачо Ковача“. От 1968 г. се преименува на
ДПП за услуги „Бялката“ с предмет на дейност: перални услуги, химическо чистене, парно гладене, производство на спално бельо, а от 1971 г. става Окръжно
промишлено предприятие за услуги „Бялката“. През 1976 г. към него се присъединява ТПК „Колективен труд“ – Габрово. От 1988 г. е Общинско предприятие
„Бялката“, а от 1990 г. се регистрира като Общинска фирма „Бялката“. През
1992 г. се преобразува в ЕООД „Свежест“ с общинско имущество, а през 1998 г.
се открива процедура за приватизация на Дружеството. През 1999 г. 80 % от
капитала на Дружеството са закупени от „Свежест-98“ АД – Габрово и се
преобразува в „Свежест“ ООД – Габрово. През 2002 г. Дружеството става със
100 % частен капитал.

Постановления, разпореждания, окръжни, заповеди и др. на МС, Министерството на леката промишленост, ОНС – Велико Търново, ОНС – Габрово
и др. за: дейността, учредяването, регистрацията, реорганизацията и преименуването, планирането и отчетността, нормирането и заплащането на труда,
ценообразуването, капиталното строителство, развитието на услугите и др.
(1950–1971, 1984–1993).
Правилници за: вътрешния трудов ред (1968–1970, 1987), устройството
и дейността (1987–1992).
Наредби за организация на работната заплата (1968–1970, 1982).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1952–1970, 1979–
1985).
Протоколи от: заседания на: Производствения комитет (1968–1970), СС
(1981–1988), УС (1989–1992), ТИС (1955–1964), профкомитета (1956–1970,
1984–1988); производствени съвещания (1955–1967); събрания на пълномощниците (1986–1989); общи събрания (1989–1992); за приемане и въвеждане в действие на готови строителни обекти (1984–1992).
Програми: комплексна за интензификация на производството през VІІІ
петилетка (1983); за развитие на пералните услуги и химическото чистене
по селищни системи и населени места в Габровски окръг за периода 1980–
1990 г. (1979); за производството и реализацията на стоки за стоков фонд,
вътрешния пазар и битови услуги за населението през ІХ петилетка (1987).
Планове: перспективни за V, VІ, VІІ и VІІІ петилетка (1961–1981); годишни: производствени, финансови, по труда, себестойността, материално-
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техническото снабдяване, организационно-технически (1950–1970, 1980–
1982); тематични за рационализаторската дейност (1957–1964).
Доклади, информации, изложения, справки и др. за: цялостната дейност,
изпълнението на плановете, заплащането на труда, изпълнението на трудовите норми, рационализаторската дейност, инженерно-внедрителската дейност
(1954–1967, 1983–1991).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1950–1970, 1979–2003); статистически за изпълнението на плановете за промишлената продукция, по
труда, персонала и ФРЗ, изпълнението на трудовите норми, себестойността,
стокооборота на дребно, разхода на суровини и материали, капиталните вложения, трудовите злополуки, рационализаторската дейност, пласмента и др.
(1954–1971, 1980–1996).
Встъпителен баланс към 1 авг. 1950 г. (1950).
Трудови норми (1955–1968). Щатни разписания (1955–1970, 1976–
2000). Колективни трудови договори (1968–1970, 1983–1984).
ДЪРЖАВНО ПРОМИШЛЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ
„ДОСЬО КАЛУГЕРОВ“ – ТРЯВНА
Ф. 473, 2 оп., 82 а.е., 0,75 л.м., 1959–1971 г.
Създава се през 1959 г. като Градски промишлен комбинат на основата на
цехове от Трявна и Плачковци към Промишлен комбинат – Дряново за производство на оградна мрежа, циментови изделия и услуги за населението. От 1968 г. се
преименува на ДПП „Досьо Калугеров“. През 1971 г. предприятието преминава
към ТПК „Балкан“ – Трявна.

Наредби за организация на работната заплата (1968–1970).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1963–1971).
Протоколи от заседания на: Дирекционния съвет (1966–1970), ТИС
(1968–1971), профкомитета (1963–1966).
Планове: производствени, финансови, по труда, себестойността (1959–
1971), организационно-технически (1960–1965).
Доклади, информации, справки за стопанската дейност (1959–1971).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1964–1971); статистически за
изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, рационализаторската дейност, изпълнението на трудовите норми и др. (1959–1971).
Годишни баланси (1959–1964).

273

АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ

ДЪРЖАВНО ПРОМИШЛЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ
„МИХАИЛ БОЙЧИНОВ“ – ДРЯНОВО
Ф. 947, 1 оп., 85 а.е., 0,80 л.м., 1966–1974 г.
Създава се през 1966 г. като ДПП „Михаил Бойчинов“ на основата на цеховете за услуги на населението към Промишлен комбинат – Дряново. Предметът
на дейност е производство на шивашки изделия, юргани и дюшеци, сапун, строителни материали и услуги на населението. През 1973 г. ДПП „Михаил Бойчинов“
се слива с ТПК „Боби Денчев“ в ДПП „Боби Денчев“ – Дряново.

Правилник за устройството и дейността (1968).
Наредби за организация на работната заплата (1968–1970).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1966–1973).
Протоколи от: заседания на: Дирекционния съвет (1967–1968), СС
(1969–1973), ТИС (1966–1973); производствени съвещания (1967–1971).
Планове: перспективен за VІ петилетка (1970); производствени, финансови, по труда, себестойността, организационно-технически (1966–1972).
Доклади, информации, анализи за: цялостната дейност, състоянието на
услугите, организацията на производството (1966–1973).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1966–1973); статистически за
изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, разхода на суровини и материали, персонала и ФРЗ, рационализаторската дейност, изпълнение на трудовите норми, трудовите злополуки и др.
(1966–1973).
Щатни разписания (1966–1972). Колективни трудови договори (1967–
1972).
ОКРЪЖНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТЕКСТИЛНИ УСЛУГИ
„ПАНАЙОТ ВЕНКОВ“ – ДРЯНОВО
Ф. 1237, 5 оп., 372 а.е., 2,75 л.м., 1964–1994 г.
Вж. и Ф. 1267
Създава се през 1966 г. като ДПП „Текстил“ – Дряново на основата на цеховете за текстилни изделия и услуги на населението към Промишлен комбинат –
Дряново. От 1967 г. се преименува на ДПП „Панайот Венков“. Със Заповед № 889
от 10 юли 1971 г. на ИК на ОНС – Габрово става Окръжно предприятие за текстилни услуги „Панайот Венков“ – Дряново към СДМПБУ – Габрово. През 1976 г.
към него се присъединява ТПК „Георги Димитров“ – с. Крамолин. От 1988 г. става поделение на Стопанско предприятие за търговия и услуги – Дряново, а от
1989 г. – на Общинска фирма „Стринава“ – Дряново. През 1993 г. се регистрира
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като ЕООД „Панайот Венков“ с общинско участие. През 1994 г. Дружеството
се приватизира.
В архивния фонд са включени и документи на ТПК „Георги Димитров“ – с.
Крамолин за 1977–1983 г.

Правилници за: вътрешния трудов ред (1972, 1978), устройството и дейността (1979).
Наредби за организация на: работната заплата (1968–1978), вътрешната
стопанска сметка (1973, 1977), вътрешния финансов контрол (1981, 1987).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1966–1994).
Протоколи от: служебни съвещания (1966–1976); общи събрания (1989–
1990); заседания на: Дирекционния съвет (1966–1969), СС (1972–1992), ТИС
(1986–1992), профкомитета (1966–1990); и помирителни дела на Помирителната комисия (1964–1976).
Програми за: развитие на услугите (1972), повишаване ефективността
на стопанската дейност от икономии на суровини и материали през VІІ петилетка (1977).
Планове: перспективен за VІІІ, ІХ и Х петилетка (1981–1990); за обществено-икономическото развитие през VІІ петилетка (1976); производствени,
финансови, по труда, организационно-технически (1966–1969), за социалното развитие на колектива (1972–1986), за НТП (1978–1990); за повишаване
квалификацията на кадрите (1970–1990).
Доклади, информации, анализи и др. за: цялостната дейност (1968–
1991); състоянието на качеството на продукцията (1971–1987); подобряване работата с клиенти и събирателните пунктове, услугите на населението
(1974–1975); нормирането и заплащането на труда (1968–1977).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1966–1994); статистически за
изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, разхода на суровини и материали, интензификация на производството, рационализаторската дейност, трудовите злополуки, изпълнението на
трудовите норми, качеството и др. (1966–1993).
Щатни разписания (1966–1993). Колективни трудови договори (1967–
1994).
Биографична справка за живота и дейността на Панайот Венков – пат
рон на предприятието (1968).
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ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„БОБИ ДЕНЧЕВ“ – ДРЯНОВО
Ф. 1467, 4 оп., 308 а.е., 1,90 л.м., 1973–2007 г.
Създава се с Решение № 5 от 18 апр. 1973 г. на ИК на ОНС – Габрово като
ДПП „Боби Денчев“ на базата на ТПК „Боби Денчев“ – Дряново и ДПП „Михаил Бойчинов“ – Дряново. Предметът на дейност е производство на дърводелски,
шивашки, пластмасови изделия и битови услуги. От 1988 г. става поделение на
СП за търговия и услуги – Дряново, а от 1989 г. – на Общинска фирма „Стринава“ – Дряново. През 1993 г. се регистрира като ЕООД „Боби Денчев“ – Дряново
с общинско участие. През 2004 г. Дружеството е обявено в несъстоятелност, а
през 2007 г. прекратява дейността си.

Указ № 1472 от 15 май 1984 г. на ДС на НРБ за награждаване на предприятието с орден „Червено знаме на труда“ – златен (1984).
Окръжни, заповеди и решения на ОНС – Габрово, СДМПБУ – Габрово,
ОбС – Дряново, ГОС за: цялостната дейност, производителността на труда,
планирането и отчетността, финансово-счетоводни въпроси, регистрация и
заличаване на Дружеството (1974–2007).
Правилници за: устройството и дейността (1979), вътрешния трудов ред
(1987, 1993).
Структурна схема на управление (1994).
Заповеди на директора: с разпоредителен характер (1973–2003); за наз
начаване на ТИС (1979–1984).
Протоколи от: заседания на: Стопанския комитет (1973–1989), ТИС
(1973–1990), профкомитета (1973–1988); съвещания по качеството (1981–
1984).
Комплексни програми за: развитие през VІІ петилетка (1976), обслужване на населението с всички видове битови услуги през VІІІ петилетка (1980),
разширяване на услугите на населението и стоките за народно потребление
през VІІІ петилетка (1980), разширяване и разкриване на нови видове услуги
за периода 1982–1983 г. (1982).
Планове: перспективни за VІІ, VІІІ и ІХ петилетка (1976–1986); организационно-технически, за социалното развитие на колектива (1973–1978);
тематични за рационализаторската дейност (1974).
Инженерни проекти (1978–1980).
Дневници за постъпили предложения за изобретения и рационализации
(1973–1991).
Досиета на рационализаторски предложения (1974–1978).
Доклади, информации, анализи, справки и др. за: стопанската дейност
(1974–2003), качеството на продукцията, изпълнението на плана за социал276
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ното развитие на колектива, капиталното строителство, охраната на труда
(1980–1985).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1973–2007); статистически за:
произведената промишлена продукция, себестойността, пласмента, персонала и ФРЗ, изпълнението на трудовите норми, разхода на суровини и материали, рационализаторската дейност, стоковите фондове и услуги на населението, стокооборота на дребно, повишаване квалификацията на кадрите,
трудовите злополуки и др. (1973–1994).
Трудови норми (1973–1978). Щатни разписания (1973–2003). Колективни трудови договори (1974–1994).
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ЗАРЯ“ – ДРЯНОВО
Ф. 1598, 1 оп., 66 а.е., 0,40 л.м., 1982–1993 г.
Вж. и Ф. 1267
Създава се с Решение № 23-II от 23 февр. 1982 г. на ИК на ОНС – Габрово като ДП за трудоустроени „Заря“ – Дряново на базата на съществуващия
цех към ОТПК „Дружба“ – Габрово. Предметът на дейност е производство на
картонен амбалаж, пластмасови детайли за телевизори и радиоприемници, ситопечат, трикотажни изделия. От 1988 г. предприятието е поделение на СП за
търговия и услуги – Дряново, а от 1989 г. – на Общинска фирма „Стринава“. През
1990 г. се регистрира като ДщФ „Заря“ на Общинска фирма „Стринава“, а през
1992 г. се преобразува в ЕООД с общинско имущество.

Протоколи на ОбНС – Дряново и решения на ГОС за образуване на
предприятието, регистриране и преобразуване на Дружеството (1982–1993).
Устав на ДщФ „Заря“ (1990).
Правилник за вътрешния трудов ред (1983).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1982–1990).
Протоколи от: заседания на: СС (1982–1992), ТИС (1983–1989), профкомитета (1982–1990); общи събрания (1988–1990).
Производствени програми (1982–1990).
Доклади, информации, анализи и др. за цялостната дейност (1982–1989).
Годишни отчети: финансово-счетоводни (1982–1990); статистически за:
стоковите фондове и услуги на населението, трудовите колективи, бригадната организация на труда, себестойността, пласмента, качеството, разхода
на суровини и материали, персонала и ФРЗ, повишаване квалификацията на
кадрите, състоянието на трудоустрояването и рехабилитацията, трудови злополуки и др. (1983–1991).
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Встъпителен баланс (1982).
Щатни разписания (1982–1990). Колективни трудови договори (1983–
1990).
ДЪРЖАВНО ПРОМИШЛЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ
„ИЛЬО ВЛАЕВ“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 1250, 5 оп., 417 а.е., 2,35 л.м., 1963–1995 г.
Вж. и Ф. 1267
Създава се през 1967 г. като ДПП „Ильо Влаев“ на основата на цеховете
за дограма, текстилни изделия и услуги на населението към Градски промишлен
комбинат – Севлиево. От 1971 г. към него се присъединява ТПК „Свобода“ – Сев
лиево, а от 1973 г. – ДПП „Христо Атанасов – Лалчето“. През 1989 г. се регистрира като Общинска фирма „Спектър“ – Севлиево, правоприемник на ДПП
„Ильо Влаев“, а през 1992 г. се преобразува в ЕООД с общинско имущество. Дружеството е обявено за приватизация през 1999 г.

Устав на Общинска фирма „Спектър“ (1989).
Правилници за: вътрешния трудов ред (1979), устройството и дейността
(1979, 1989).
Наредби за организация на: вътрешната стопанска сметка (1973), работната заплата (1976).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1967–1984).
Протоколи от: заседания на: Дирекционния съвет (1968–1969), Стопанския комитет (1970–1984), УС (1989–1991), съвместни на ръководството и
синдикалните организации (1991–1994), ТИС (1967–1976), профкомитета
(1968–1984); делегатски събрания (1981–1984).
Програма за развитие на производството, изследователската и внедрителската дейност през VІІ петилетка (1976).
Планове: перспективен за VІІ петилетка (1976); производствени, финансови, по труда, организационно-технически, НТП, охраната на труда (1967–
1979); тематични за: повишаване квалификацията на кадрите (1968–1969),
рационализаторската дейност (1969–1976).
Инженерен проект (1979).
Доклади, обзори и информации за: цялостната дейност (1967–1995); организацията на производството, труда и управлението (1968–1972); бригадната организация, стопанската сметка, нормирането на труда и ФРЗ (1980–
1984); организационно-технически мероприятия (1963–1969).
Анализи на качеството на готовата продукция (1970–1980).
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Отчети: годишни финансово-счетоводни (1968–1995); статистически за
изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, интензификацията на производството, стокооборота на дребно в търговската мрежа и общественото хранене, разхода на суровини и материали,
рационализаторската дейност, изпълнението на трудовите норми, персонала
и ФРЗ, пласмента, трудовите злополуки и др. (1968–1995).
Щатни разписания (1968–1994). Колективни трудови договори (1977–
1993).
ОБЩИНСКА ФИРМА „СТРИНАВА“ – ДРЯНОВО
Ф. 1454, 1 оп., 76 а.е., 0,50 л.м., 1949–1992 г.
Създава се с Решение № 33 от 29 авг. 1988 г. на ОбНС – Дряново като СП
за търговия и услуги чрез обединяването на ДПП „Боби Денчев“, Окръжно предприятие за текстилни услуги „Панайот Венков“ и ДП за трудоустроени „Заря“.
Предметът на дейност е производство и преработка на селскостопански продукти, производство на хляб и хлебни изделия, търговия на едро и дребно, обществено хранене, хотелиерска дейност, транспортна и строителна дейност,
извършване услуги на населението. Същата година се преименува на Обединено
предприятие за стоки, търговия и услуги. През 1989 г. се регистрира като Общинска фирма „Стринава“. Съгласно Решение № 18 от 31 ян. 1992 г. на ОбС –
Дряново фирмата прекратява дейността си.

Правилник за устройството и дейността (1989).
Структурна схема на управление (1991).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1989–1992).
Протоколи: от заседания на УС (1988–1992); от общи събрания (1989–
1991); разделителен между Общинска фирма „Стринава“ и ДПП „Панайот
Венков“ (1991).
Програми: комплексна за подобряване търговското и битовото обслужване на населението (1989); целева за подобряване качеството на изделията
(1989–1990); за техническото и технологичното обновяване на производството, търговията и услугите в поделенията (1989); за дейността на Клуба
за ТНТМ (1990).
Доклади, информации, анализи и др. за: стопанската дейност, резултатите от изпълнението на основните планови показатели, организирането
на развойната дейност, изпълнението на плана за НТП, охраната на труда
(1989–1991).
Годишни отчети: финансово-счетоводни (1989–1992); статистически за:
себестойността, промишлената продукция, продажбите и наличните стоки в
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търговската мрежа, автоматизацията на производството, въведените нови
цени на едро, стокооборота на дребно, цените на услугите за населението,
персонала и ФРЗ, повишаване квалификацията на кадрите, трудови злополуки и др. (1989–1992).
Щатни разписания (1988–1991). Колективен трудов договор (1991).
Досиета на служители и ръководители на фирмата (1949–1992).
СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ДРУЖБА“ – ГАБРОВО
Ф. 1381, 2 оп., 84 а.е., 0,35 л.м., 1970–1997 г.
Създава се през 1970 г. като СП „Дружба“ – Габрово към Окръжна земеделска дружба – Габрово с предмет на дейност: производство на гъби, сувенири,
мъжки и дамски колани, балони и др. С Решение № 6 от 26 юни 1985 г. на ИК на
ОНС – Габрово предприятието преминава към ОАПС – Габрово, а през 1987 г. –
към АПК – Габрово. През 1991 г. се регистрира като фирма „Полидей“ към Общинска земеделска дружба – Габрово, която поема активите и пасивите на прек
ратилото дейността си СП „Дружба“. Със Заповед № 160 от 9 март 1992 г. на
министъра на финансите за изземване имуществото на политическите партии,
фирмата преминава към Министерството на промишлеността. От 1994 г. се
преобразува в ЕООД с държавно имущество. През 1997 г. Дружеството е обявено в ликвидация.

Заповеди на Министерството на промишлеността и решения на ГОС за
образуване, преобразуване и закриване на Дружеството (1991–1997).
Правилници за устройството и дейността (1979, 1991).
Структурна схема на управление (1986–1988).
Наредба за организация на работната заплата (1974–1979).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1971–1991).
Протоколи от: заседания: на СС (1987–1992), профкомитета (1986–
1990); общи събрания (1987–1990).
Планове: перспективен за ІХ петилетка (1986–1990); насрещен (1985–
1990); производствено-финансови, по труда (1971–1984).
Доклади, изложения и информации за стопанската дейност на предприятието (1970–1991).
Справки за: цеховете и работниците (1984), състоянието на надомното
производство (1984).
Годишни отчети: финансово-счетоводни (1971–1996); статистически за:
помощните промишлени дейности, промишлената продукция, разхода на суровини и материали, преброяване на селскостопанските животни, персонала
и ФРЗ и др. (1972–1995).
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Щатни разписания (1979–1993). Колективни трудови договори (1986–
1991).
ПРОМИШЛЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ „УСПЕХ“ – ДРЯНОВО
Ф. 766, 4 оп., 425 а.е., 2,41 л.м., 1955–1994 г.
Създава се като самостоятелно предприятие през 1955 г. като ПП „Успех“ – Габрово на базата на пасмантерийната работилница към Съюза на слепите – клон Габрово. През 1964 г. предприятието премества седалището си в Дряново със задача трудоустрояване на слепите хора от 6 окръга в Северна България.
Предметът на дейност е производство на метални капачки, електроизолационни
изделия, пасмантерия. От 1992 г. става клон към ЕООД „Успех – ССБ“ – София.

Правилици за: устройството и дейността (1982), вътрешния трудов ред
(1993).
Наредби за организация на: вътрешната стопанска сметка (1979–1985),
вътрешния финансов контрол (1986).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1958–1993).
Протоколи от: заседания на: Дирекционния съвет (1959–1978), СС
(1986–1992), съвместни на СС и профкомитета (1968–1986), ТИС (1986–
1990), профкомитета (1963–1990), Художествения съвет при Дома на културата (1970–1971); събрание на пълномощниците (1986); за приемане и въвеждане в действие на готови строителни обекти (1964).
Производствени програми (1986–1988).
Планове: перспективни за VІ и VІІ петилетка (1971–1976); за социалното развитие на колектива през VІІ петилетка (1976); производствени, финансови, по труда, организационно-технически, за НТП, качеството, пласмента,
капиталното строителство, охраната на труда (1960–1980); за социалното
развитие на колектива (1979–1984).
Доклади, информации, изложения и др. за: стопанската дейност (1964–
1988), подобряване производствените и битовите условия, трудоустрояване
на слепи работници, качеството на продукцията, откриване на производствено-жилищен комплекс, социално-битовото и културното обезпечаване на колектива, повишаване нивото на производството и управлението, внедряването на научно-техническите постижения в производството, развитието на
рационализаторската дейност, охраната на труда и др. (1965–1984).
Справки за: съотношението между слепи и зрящи и изпълнението на
плана за трудоустрояването (1973–1978), списъчния състав на работниците за периода 1965–1970 г. (1970), приетите и внедрени рационализаторски
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предложения (1977–1978), развитие на социалната програма през ІХ петилетка (1985).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1958–1993); статистически за
изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, изпълнението на трудовите норми, интензификацията на производството, качеството, пласмента, персонала и ФРЗ, повишаване квалификацията на кадрите, трудовите злополуки и др. (1962–1994).
Ревизионни актове за извършени финансови ревизии (1955–1979).
Щатни разписания (1960–1993). Колективни трудови договори, плансметки към тях (1958–1993).
„И така да си полезен“ – история за развитието на предприятието от
Николай Димков (1972).
Списък на работници и служители, носители на почетни звания, ордени
и медали (1977).
Албуми със снимки и дипляна на произвежданата продукция (1970).
ОКРЪЖЕН СЪЮЗ НА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ
КООПЕРАЦИИ – ГАБРОВО
Ф. 831, 1 оп., 211 а.е., 2,70 л.м., 1959–1971 г.
Създава се през 1959 г. Ръководи и организира дейността на членуващите в
него ТПК от окръга. Закрива се през 1970 г.

Постановления, окръжни, заповеди и др. на МС, ЦС на ТПК, ОНС –
Габрово и др. за: цялостната дейност, повишаване квалификацията на кадрите, качеството на продукцията, нормирането на труда (1960–1970).
Заповеди на председателя с разпоредителен характер (1960–1970).
Протоколи и материали към тях от: учредително събрание (1959), годишни отчетни конференции (1960–1970); заседания на: УС (1959–1970), ИК
на Съюза (1959–1970), ТИС (1960–1970), профкомитета (1960–1970).
Планове: перспективни за ІV и V петилетка (1960–1966); общи за промишленото производство на Съюза, обобщени по труда, себестойността,
организационно-технически, материално-техническото снабдяване (1959–
1970); за стокооборота на дребно (1959–1965); тематични за рационализаторската дейност (1961–1967).
Доклади, обзори, информации и др. за: дейността на Съюза и на ТПК,
разширяване мрежата от услуги, осигуряване членовете на ТПК, изпълнение
на организационно-техническите мероприятия, рационализаторската дейност (1959–1970).
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Годишни отчети: финансово-счетоводни на Съюза и на ТПК от района
(1959–1969); статистически за промишлената продукция, по труда, изпълнение на трудовите норми, интензификация на производството, изпълнението
на стокооборота на дребно в търговската мрежа, персонала и ФРЗ, рационализаторската дейност, качеството, пласмента и др. (1959–1970).
Ревизионни актове и записки за извършени финансови ревизии (1961–
1971).
МЕТАЛНА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„СТОМАНА“ – ГАБРОВО
Ф. 934, 2 оп., 173 а.е., 1,60 л.м., 1946–1971 г.
Учредява се на 2 септ. 1946 г. с предмет на дейност: производство на метални изделия и извършване услуги на населението. През 1953 г. към нея се влива
Медникаро-калайджийска ТПК „Бъдеще“ – Габрово. През 1971 г. Кооперацията
преминава към ДПП „Рачо Ковача“ – Габрово.

Заповеди на председателя с разпоредителен характер (1959–1971).
Протоколи от: учредително събрание (1946); общи събрания (1947–
1971); заседания на: УС (1946–1970), ТИС (1955–1971), Комисията по охрана на труда (1955–1970); за оценка на внесеното имущество от член-кооператорите (1946–1950).
Планове: перспективни за ІІІ, ІV, V и ІV петилетка (1956–1971); производствени, финансови, по труда, себестойността (1947–1971); организационно-технически (1960–1971); тематични за рационализаторската дейност
(1958–1971).
Организационно-технически мероприятия (1960–1971).
Доклади за: цялостната дейност; дейността на: УС, Ревизионната комисия и КС, Комисията по охрана на труда (1954–1971).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1946–1970); статистически
за изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, рационализаторската дейност, разхода на суровини и материали,
пласмента, изпълнението на трудовите норми и др. (1949–1971), временната
нетрудоспособност на кооператорите (1960–1969).
Трудови норми (1963–1968). Щатни разписания (1951–1971).
Книги: главна (1946–1947); инвентарни (1946–1951); за внесения дялов
капитал от член-кооператорите (1949–1967).
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ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„КОЛЕКТИВЕН ТРУД“ – ПЛАЧКОВЦИ
Ф. 948, 3 оп., 388 а.е., 2,70 л.м., 1951–1993 г.
Създава се през 1951 г. за производство на метални, дърводелски и шивашки
изделия. От 1965 г. се преименува на ТПК „Колективен труд“ – Плачковци, основно за производство на метални изделия.

Указ № 1743 от 12 ноем. 1976 г. на ДС на НРБ за награждаване Кооперацията с „Орден на труда“ – златен (1976).
Окръжни, наредби, заповеди на ЦС на ТПК за: организация на стопанската дейност, финансово-счетоводната отчетност, нормирането и заплащането на труда, реализацията на готовата продукция и др. (1952–1978).
Устави на Кооперацията (1952, 1993).
Правилници за: вътрешния трудов ред (1960–1962), устройството и дейността (1979).
Наредби за организация на работната заплата (1969–1970).
Заповеди на председателя с разпоредителен характер (1958–1990).
Протоколи от: учредително събрание (1951); общи събрания (1951–
1991); заседания на: УС (1956–1990), ТИС (1972–1990); за приемане и въвеждане в действие на готови строителни обекти (1982–1984).
Програми: комплексни за: производството на стоки за народно потребление през VІІІ и ІХ петилетка (1979–1988), социалното развитие на колектива (1979–1985); целеви за: ефективното използване на суровини и материали
през VІІІ и ІХ петилетка (1979–1990), подобряване качеството и издигане
техническото равнище на продукцията (1979–1987).
Планове: перспективни за ІV и V петилетка (1956–1970); производствени, финансови, по труда, себестойността, материално-техническото снабдяване (1952–1968); организационно-технически (1959–1964); тематични за
рационализаторската дейност (1968–1974).
Инженерни проекти (1981–1983).
Годишни отчетни доклади за: цялостната дейност (1952–1990); дейността на: УС (1952–1990), КС (1952–1968), Организационно-масовата комисия
(1956–1964).
Доклади, информации, обзори, сведения за: изпълнението на производствените планове, качеството на продукцията, ефективното използване на
производствените мощности и внедряване на НТП, кадровото осигуряване,
безопасността, хигиената и охраната на труда (1952–1988).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1953–1990); статистически за
изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себестой284
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ността, персонала и ФРЗ, интензификация на производството, рационализаторската дейност, разхода на суровини и материали, пласмента, качеството,
изпълнението на трудовите норми, кооперираните доставки, трудовите злополуки и др. (1952–1991).
Трудови норми (1952–1968). Щатни разписания (1952–1990).
Летописна книга на ТПК „Колективен труд“ (1983).
ГРУПОВ ФОНД „МЕТАЛНИ ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНИ
КООПЕРАЦИИ – СЕВЛИЕВО“
Ф. 286, 4 оп., 91 а.е., 1,04 л.м., 1945–1963 г.
Създават се през периода 1945–1950 г. за производство на метални изделия
за бита.
Груповият фонд включва документи на: Метална трудово-производителна
кооперация „Оригинал“ (1945–1962); Метална трудово-производителна кооперация „Цветметал“ (1956–1959); Трудово-производителна тенекеджийска кооперация „Успех“ (1950–1955); Калайджийска трудово-производителна кооперация „Ахмед Татаров“ (1949–1953).

Протоколи от: учредително събрание на ТПК „Цветметал“ (1956); общи
събрания (1945–1957); заседания на: УС (1945–1962), КС на ТПК „Успех“
(1953–1955); обединителни събрания на: ТПК „Успех“ с ТПК „Ахмед Татаров“ (1954), ТПК „Оригинал“ с ТПК „Успех“ (1955) и ТПК „Цветметал“
с ТПК „Оригинал“ (1959); производствени съвещания на ТПК „Оригинал“
(1952–1957).
Планове: производствени, финансови, по труда на ТПК „Оригинал“
(1956–1962).
Доклади за цялостната дейност и дейността на УС на ТПК „Оригинал“
(1960–1962).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1957–1962); статистически за
изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, пласмента (1956–1962).
Трудови норми (1948–1962). Щатни разписания (1960–1961).
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ОБЩА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НА
ИНВАЛИДИТЕ „ДИМИТЪР КОНОВ ХИНКОВ“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 679, 7 оп., 473 а.е., 3,57 л.м., 1953–2003 г.
Вж. и Ф. 1386
Създава се през 1953 г. с предмет на дейност: производство на шивашка
конфекция, картонажни, пластмасови и пресови изделия, книговезки услуги. От
1976 г. е звено към Обединена ТПК „Дружба“ – Габрово, а от 1982 г. става самостоятелна кооперация с наименование ТПК „Димитър Конов Хинков“ – Севлиево
за производство на пресови и пластмасови изделия, стоки за бита, изработване
на национални носии и пирографирани изделия. През 1993 г. се регистрира като
Производствена кооперация на инвалидите „Димитър Конов Хинков“ – Севлиево
със същия предмет на дейност.

Окръжни на ЦС на ТПК за: цялостната дейност, организационни и финансово-счетоводни въпроси (1954–1965).
Решения на ГОС за промяна в наименованието на Кооперацията (1993),
по ръководните органи и дейността на Кооперацията (1996–2003).
Устав на Кооперацията (1953).
Правилници за: устройството и дейността (1977), стопанската дейност
(1986).
Заповеди на председателя с разпоредителен характер (1955–1980).
Протоколи от: учредително събрание (1953); общи събрания (1954–
2000); заседания на УС (1954–2000), Ревизионната комисия (1954–1959),
ТИС (1966–1985).
Програми: за развитие на Кооперацията през VІ, VІІ, VІІІ и ІХ петилетка (1971–1986); целева за развитие през VІІ петилетка (1976); комплексна за
внедряване на НТП през VІІ петилетка (1976).
Планове: перспективни за V петилетка (1966); насрещен за социалното
развитие на колектива (1977–1978); производствени, финансови, по труда,
себестойността, организационно-технически, охраната на труда (1954–1980);
тематични за рационализаторската дейност (1973–1976).
Инженерни проекти (1978–1982).
Доклади, информации, обзори за: цялостната дейност, дейността на УС
(1954–2000); изпълнението на производствените планове, качеството на продукцията, НТП, рационализаторската дейност, охраната на труда, изпълнението на договорните отношения с предприятията – купувачи и др. (1956–
1989); временната нетрудоспособност на кооператорите (1986–1993).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1955–2000); статистически за
изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, разхода на суровини и материали, пласмента, качеството, персонала
286

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ГАБРОВО 1944–2014 г.

и ФРЗ, изпълнението на трудовите норми, рационализаторската дейност, трудовите злополуки, повишаване квалификацията на кадрите и др. (1954–1994).
Трудови норми (1954–1969). Щатни разписания (1954–1999).
Книга за член-кооператорите и внесения дялов капитал (1960–1976).
Списък на учредителите на Кооперацията (1953).
История на Кооперацията (1972).
ОБЩА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„СИЛА“ – с. ВЪРБАНОВО
Ф. 826, 4 оп., 552 а.е., 3,45 л.м., 1947–1996 г.
Създава се през 1947 г. като Занаятчийска ТПК „Сила“ – с. Царева ливада за
производство на метални изделия и занаятчийски услуги на населението. С Указ
№ 795 от 26 септ. 1949 г. на Президиума на ВНС с. Царева ливада се преименува
на с. Върбаново. През 1951 г. става ОТПК „Сила“, а предметът на дейност се
допълва с производство на дограма. През 1991 г. с Указ № 245 от 8 авг. 1991 г. на
Президента на РБ е възстановено името на селото на с. Царева ливада. Същата
година кооперацията се преименува на ТПК „Сила“ – с. Царева ливада за производство на мебели, дърводелски и метални изделия, извършване на дърводелски,
мебелни, метални, шивашки и транспортни услуги.

Окръжни и заповеди на ЦС на ТПК, ОС на ТПК – Велико Търново,
СДМПБУ – Габрово и др. за: цялостната дейност, прехвърлянето и изплащането на дяловия капитал, повишаване квалификацията на кадрите, планирането и отчетността, нормирането и заплащането на труда, охраната на труда,
качеството на продукцията и др. (1951–1988). Нормативни документи по регистрация и пререгистрация на Кооперацията (1948–2000).
Нотариални актове за собственост (1994–2000).
Устав на ТПК „Сила“ (1993).
Правилници за вътрешния трудов ред (1956–1960).
Наредби за организация на: работната заплата (1969–1976), вътрешната
стопанска сметка (1972–1977).
Заповеди на председателя с разпоредителен характер (1952–1984).
Протоколи от: общи събрания (1947–1980); годишни отчетни събрания
(1980–1996); заседания на: УС (1948–1995), ТИС (1957–1973).
Програми: национална за ефективно използване на суровини, материали,
горива през VІІ петилетка (1976); за осигуряване производството на стоки за
народно потребление през VІІ петилетка (1976); комплексна за внедряване на
научно-техническите постижения в производството (1975); производствени
(1988–1990).
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Планове: петилетни за VІІІ и ІХ петилетка (1981, 1986); насрещен за
VІ петилетка (1971); за обществено-икономическото развитие през VІІ петилетка (1976); производствени, финансови, по труда, себестойността, материално-техническото снабдяване, пласмента, стокооборота, организационно-технически (1950–1973); тематични за рационализаторската дейност
(1978–1983).
Доклади, информации, обзори и др. за: цялостната дейност, изпълнението на производствените планове и плана по труда, качеството на продукцията, изпълнението на договорите по реализацията на продукцията, ишлеме и
услуги, цените и ценообразуването (1951–1989).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1950–1996); статистически за
изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, пласмента, движението на стоките в търговската мрежа, стокооборота на дребно, разхода на суровини и материали, изпълнението на трудовите
норми, рационализаторската дейност, временната нетрудоспособност на кооператорите и др. (1950–1996).
Книги: инвентарна (1948–1954); главна (1948).
Трудови норми (1958–1968). Щатни разписания (1986–1991).
ОБЩА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„БАЛКАНСКО ЕХО“ – с. КРЪВЕНИК
Ф. 1117, 2 оп., 200 а.е., 1,40 л.м., 1951–1976 г.
Създава се през 1951 г. като Трудово-производителна занаятчийска кооперация „Балканско ехо“ на основата на коларо-железарските и обущарските
отдели към Селкооп – с. Кръвеник за извършване битови услуги на населението.
От 1952 г. се преименува на Обща трудово-производителна занаятчийска кооперация „Балканско ехо“, а от 1953 г. – на ОТПК „Балканско ехо“. През 1976 г.
Кооперацията преминава към ДПП „Ильо Влаев“ – Севлиево. Предметът на дейност е производство на метални, дърводелски и шивашки изделия за бита, услуги
на населението и др.

Устав на Кооперацията (1952).
Заповеди на председателя с разпоредителен характер (1957–1976).
Протоколи от: учредително събрание (1951); общи събрания (1953–
1976); заседания на: УС (1951–1976), КС (1953–1962), ТИС (1970–1975).
Планове: перспективни за V и VІ петилетка (1966,1971); производствени, финансови, по труда, себестойността, за стокооборота (1956–1976); организационно-технически (1961–1974).
Доклади, анализи и др. за цялостната дейност (1953–1976).
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Отчети: годишни финансово-счетоводни (1954–1976); статистически за
изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, стокооборота, разхода на суровини и материали, пласмента, изпълнението на трудовите норми, персонала и ФРЗ, трудовите злополуки и др.
(1956–1976).
Трудови норми (1952–1967). Щатни разписания (1952–1976).
Книга за член-кооператорите и внесения дялов капитал (1951–1975).
ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„ЯНТРА“ – ГАБРОВО
Ф. 926, 4 оп., 364 а.е., 2,95 л.м., 1958–2008 г.
Създава се през 1958 г. чрез обединяването на ТПК „Единство“ и ТПК „Изгрев“ с предмет на дейност: производство на дограма, мебели, дребни дървени
изделия, дървопреработване и услуги на населението. През 2007 г. Кооперацията
е обявена в ликвидация, която приключва през 2008 г.

Устави на Кооперацията (1994, 2003).
Правилници за: вътрешния трудов ред (1964), устройството и дейността
(1979).
Наредби за организация на: работната заплата (1971–1978), вътрешната
стопанска сметка (1972–1984), вътрешния финансов контрол (1984).
Заповеди на председателя с разпоредителен характер (1959–2008).
Протоколи от: общи събрания (1959–2007); заседания на: УС (1958–
2007), КС (1997–2006), ТИС (1960–1969); за оценка на внесеното имущество от член-кооператорите (1960–1961); за приемане и въвеждане на готови
строителни обекти (1975–1979).
Програми: за развитие през VІІ петилетка (1976); комплексна за повишаване качеството на произведената продукция и услугите през VІІ петилетка (1976); за социалното развитие на колектива през VІІІ петилетка (1981).
Планове: перспективни за V, VІ и VІІ петилетка (1966–1976); производствени, финансови, по труда, себестойността, организационно-технически,
материално-техническото снабдяване, пласмента (1959–1969); тематични за
рационализаторската дейност (1960–1969).
Инженерни проекти (1978–1984).
Доклади за цялостната дейност и дейността на УС (1959–1984); дейността на Комисията по осигуряването и охраната на труда (1959–1984).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1959–2008); статистически
за изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себе289

АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ

стойността, разхода на суровини и материали, пласмента, персонала и ФРЗ,
интензификацията на производството, изпълнението на трудовите норми, рационализаторската дейност, НТП, трудовите злополуки и др. (1959–2000).
Трудови норми (1963–1969). Щатни разписания (1972–1997).
Албуми със снимки на произвежданите мебели (1977–2007).
ДЪРВОДЕЛСКА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„МЛАДА СИЛА“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 658, 5 оп., 355 а.е., 2,52 л.м., 1944–1990 г.
Създава се през 1940 г. с предмет на дейност: производство на мебели, дог
рама, амбалаж, дървообработване, тапицерски, стъкларски и бояджийски услуги.

Правилник за устройството и дейността (1978).
Наредби за организация на: работната заплата (1969–1973), вътрешната
стопанска сметка (1970).
Заповеди на председателя с разпоредителен характер (1965–1986).
Протоколи от: общи събрания (1953–1987), заседания на УС (1954–
1990).
Комплексни програми за: внедряване на научно-техническите постижения в производството (1974–1975), подобряване качеството на продукцията
през VІІ петилетка (1976–1980), намаляване на ръчния, физически тежък и
непривлекателен труд през VІІІ петилетка (1981–1985).
Планове: перспективни за V и VІ петилетка (1966, 1971); насрещен за
VІІ петилетка (1975); за социалното и икономическото развитие на колектива през VІІІ петилетка (1981); производствени, финансови, по труда, себестойността (1952–1976); организационно-технически (1959–1976); за НТП
(1972–1976).
Инженерни проекти (1977–1978).
Годишни доклади за дейността на: Кооперацията и УС (1952–1987), КС
(1958–1977).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1948–1987); статистически
за изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, разхода на суровини и материали, пласмента, изпълнението на
трудовите норми, качеството на продукцията, рационализаторската дейност,
трудовите злополуки и др. (1953–1987).
Ревизионни актове за извършени финансови ревизии (1944–1977).
Трудови норми (1949–1974). Щатни разписания (1953–1986).
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Книги за: основните средства (1945–1964), член-кооператорите и внесения дялов капитал (1965–1976).
Историческа справка за развитието на Кооперацията (1980).
ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„БАЛКАН“ – ТРЯВНА
Ф. 623, 7 оп., 585 а.е., 4,95 л.м., 1949–1999 г.
Образува се през 1958 г. чрез обединяването на Дървообработваща ТПК
„Обединение“ и Металообработваща ТПК „Първи май“. От 1971 г. към Кооперацията преминават ДПП „Досьо Калугеров“, ОТПК „Дружба“ и СП „Комунални услуги“. Същата година се преименува на ТПК „Балкан“ – Трявна. През 1993 г.
се регистрира като Производствена кооперация „Балкан“ – Трявна. Предметът
на дейност е производство и реализация на мебелна, метална, чугунено-леярска
продукция, извършване на мебелни, бояджийски, леярски, тапицерски, резбарски и
транспортни услуги, търговска дейност и др.

Укази на ДС на НРБ за награждаване на Кооперацията с „Народен орден
на труда“ – сребърен и „Орден на труда“ – златен (1973, 1976).
Нормативни документи по регистрация и пререгистрация (1993–1999).
Нотариални актове за собственост (1949–1998).
Правилници за: вътрешния трудов ред (1972), устройството и дейността
(1985).
Наредби за организация на работната заплата (1971–1976).
Заповеди на председателя с разпоредителен характер (1959–1985).
Протоколи: от общи събрания (1958–1996); заседания на: УС (1958–
1995), КС (1966–1977), ТИС (1963–1989).
Програми: за подобряване качеството на продукцията през VІІІ петилетка (1981); за производство на стоки за народно потребление (1986–1989);
социални (1987–1988).
Планове: перспективни за VІ, VІІ и VІІІ петилетка (1971–1981); производствени, финансови, по труда, себестойността (1959–1976), организационно-технически (1962–1977); тематични за рационализаторската дейност
(1973–1987).
Доклади за дейността на Кооперцията и на УС (1964–1995).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1959–1996); статистически за
изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, рационализаторската дейност, персонала и ФРЗ, разхода на суровини
и материали, изпълнението на трудовите норми, качеството, пласмента, трудовите злополуки и др. (1964–1995).
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Щатни разписания (1959–1991).
Грамоти за награждаване на Ансамбъла за песни и танци при Кооперацията за участие в републикански и окръжни фестивали (1959–1976).
Албуми със снимки и снимки от концерти и задгранични турнета на Ансамбъла за песни и танци при Кооперацията (1965–1976).
ОБЕДИНЕНА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„ДРУЖБА“ – ГАБРОВО
Ф. 1386, 2 оп., 132 а.е., 0,75 л.м., 1976–1982 г.
Създава се през 1976 г. чрез обединяването на ОТПК на инвалидите „Подкрепа“ – Габрово, ОТПК на инвалидите „Димитър Конов Хинков“ – Севлиево и
ТПК на инвалидите „Мир“ – Трявна със задача да организира подходящи дейности за изпълнение от инвалиди и трудоустроени лица. През 1982 г. Обединената
кооперация се разпада и звената стават самостоятелни кооперации. Предмет
на дейност: сито- и топлопечат, производство на трикотажни, пластмасови и
картонажни изделия, пирографирани дървени сувенирни изделия.

Правилници за устройството и дейността (1977–1978).
Структурна схема на управление (1977).
Заповеди на председателя с разпоредителен характер (1977–1978).
Протоколи от: общи събрания (1977–1982), заседания на УС (1976–
1981).
Програми: за подобряване качеството на продукцията и услугите през
VІІ петилетка (1976); целеви за производството на стоки за народно потребление (1979–1980).
Перспективен план за развитие на Кооперацията през VІІ петилетка
(1976).
Инженерни проекти (1977–1980).
Отчетни доклади за цялостната дейност (1977–1980).
Годишни отчети: финансово-счетоводни (1977–1981); статистически за
изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, персонала
и ФРЗ, качеството, разхода на суровини и материали, пласмента, трудовите
злополуки и др. (1977–1982).
Щатни разписания (1977–1981).
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ОБЩА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НА
ИНВАЛИДИТЕ „ПОДКРЕПА“ – ГАБРОВО
Ф. 945, 3 оп., 291 а.е., 1,90 л.м., 1953–1986 г.
Вж. и Ф. 1386
Създава се през 1953 г. като ОТПК на инвалидите „Митко Палаузов“ –
Габрово за производство на детска конфекция, машинно плетени изделия, обущарство, пасмантерия, въжарство, книговезки и други услуги на населението.
От 1955 г. Кооперацията променя името си на ОТПК на инвалидите „Подкрепа“.
През 1976 г. влиза като цех в състава на новообразуваната Обединена трудовопроизводителна кооперация „Дружба“ – Габрово. През 1982 г. става самостоятелна кооперация с наименование ТПК „Дружба“ за производство на машинно
плетени трикотажни изделия, топъл печат, книговезки услуги и др.

Устав на Кооперацията (1954).
Наредби за: организация на работната заплата (1969–1976), вътрешната
стопанска сметка (1972).
Заповеди на председателя с разпоредителен характер (1953–1976).
Протоколи от: учредително събрание (1953); годишни отчетно-изборни
събрания (1953–1977, 1983–1986); общи събрания (1953–1975); заседания
на: УС (1953–1976, 1982–1985), КС (1972–1977), ТИС (1957), профкомитета
(1956–1958).
Планове: перспективни за V, VІ и VІІ петилетка (1966–1976); за социалното развитие на колектива през VІ и VІІ петилетка (1971–1976); производствени, финансови, по труда, себестойността, материално-техническото
снабдяване (1954–1967); организационно-технически (1962–1968); тематични за рационализаторската дейност (1961–1967).
Доклади, информации за: цялостната дейност, дейността на УС (1954–
1974, 1982–1985); изпълнението на плановете, нормирането и заплащането
на труда, охраната на труда, състоянието на трудоустрояването и рехабилитацията в Кооперацията (1957–1977).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1955–1977, 1982–1985); статистически за изпълнението на плановете за промишлената продукция, по
труда, себестойността, персонала и ФРЗ, интензификация на производството, разхода на суровини и материали, пласмента, изпълнението на трудовите
норми, трудовите злополуки и др. (1954–1977, 1983–1985).
Трудови норми (1956–1968). Щатни разписания (1955–1976).
Каталог на произвежданите изделия (1965).
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ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ – с. КРАМОЛИН
Ф. 949, 2 оп., 213 а.е., 1,40 л.м., 1947–1977 г.
Вж. и Ф. 1237
Създава се през 1947 г. като Общ занаятчийски трудово-производителен
отдел при Кредитна кооперация „Съгласие“ – с. Крамолин за битови услуги на
населението – текстилно-бояджийски, бръснарски, шивашки и др. От 1951 г.
става Обща трудово-производителна занаятчийска кооперация „Георги Димит
ров“, а от 1953 г. – ОТПК „Георги Димитров“ за машинно тъкане на килими и
изработване на мебели, дограма и др. услуги на населението. През 1968 г. става
ТПК „Георги Димитров“ със същия предмет на дейност, а през 1976 г. преминава
към Окръжно предприятие за текстилни услуги „Панайот Венков“ – Дряново.

Устав на Кооперацията (1951).
Правилници за вътрешния трудов ред (1964, 1973).
Наредби за организация на: работната заплата (1969–1975), вътрешната
стопанска сметка (1972–1976), вътрешния финансов контрол (1973).
Заповеди на председателя с разпоредителен характер (1970–1976).
Протоколи от: общи събрания (1947–1976); заседания на: УС (1947–
1977), КС (1953–1968).
Планове: перспективни за V и VІ петилетка (1966–1971); производствени, финансови, по труда, себестойността, материално-техническото снабдяване (1951–1968); организационно-технически (1962–1968).
Доклади за: цялостната дейност, дейността на УС и КС (1952–1976);
дейността на Комисията по осигуряването и охраната на труда (1970–1975).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1951–1977); статистически за
изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, разхода на суровини и материали, пласмента, персонала и ФРЗ, изпълнението на трудовите норми, качеството на продукцията, трудовите злополуки, временната нетрудоспособност на кооператорите и др. (1951–1977).
Трудови норми (1951–1967). Щатни разписания (1952–1976).
Книги: за член-кооператорите и внесения дялов капитал (1947–1957);
инвентарно-балансова (1947–1954); за движимите и недвижими имоти
(1947–1952).
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ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„БАЛКАН“ – ГАБРОВО
Ф. 824, 5 оп., 569 а.е., 3,75 л.м., 1945–1997 г.
Създава се през 1945 г. като Шивашка ТПК „Балкан“ за производство и реализация на горни дамски и мъжки облекла и конфекция. От 1953 г. към нея се присъединява Шивашка ТПК „Христо Ботев“ – с. Палаузово. През 1965 г. Шивашка
ТПК „Балкан“ и ТПК „Трикооп“ се сливат в ТПК „Балкан“ със същия предмет на
дейност. От 1968 г. към Кооперацията се влива ТПК „Рачо Ковача“ – с. Боженци, а от 1976 г. – ТПК „Здравоход“ – Габрово. Предметът на дейност се допълва
с производство на кожени изделия и услуги. През 1989 г. се регистрира като Кооперативна фирма „Балкан“ с предмет на дейност: производство и реализация на
горно дамско, мъжко и детско облекло, кожени и кожухарски изделия и галантерия. Съгласно Решение № 1719 от 29 ноем. 1990 г. на УС на Кооперацията, ТПК
„Здравоход“ се отделя в самостоятелно предприятие. През 1993 г. Кооперативна фирма „Балкан“ се преобразува в ТПК „Балкан“ – Габрово.

Окръжни и заповеди на ОС на ТПК – Велико Търново, Районен съюз на
ТПК – Габрово, СДМПБУ – Габрово и др. за: цялостната дейност, качеството на облеклата за износ, цените и ценообразуването, нормирането и заплащането на труда, капиталното строителство и др. (1953–1987).
Устави на ТПК „Балкан“ (1992, 1995).
Правилник за вътрешния трудов ред (1956).
Наредби за: организация на работната заплата (1968–1975), вътрешната
стопанска сметка (1969–1974).
Заповеди на председателя с разпоредителен характер (1958–1986).
Протоколи от: общи събрания (1945–1997); делегатски събрания (1988–
1989); събрания на пълномощниците (1989); заседания на: УС (1945–1991),
ИК на ТПК (1988), КС (1989–1992), ТИС (1963–1989), Комисията за социални дейности (1991–1993).
Планове: перспективни за V, VІ, VІІ, VІІІ и ІХ петилетка (1966–1986);
за социалното развитие на колектива през VІ петилетка (1971); за капиталното строителство по битовото обслужване през VІ петилетка (1971); производствени, финансови, по труда, себестойността, материално-техническото
снабдяване, пласмента, организационно-технически (1950–1977), за социалното развитие на колектива (1976–1977); тематични за рационализаторската
дейност (1965–1989).
Доклади, информации за: цялостната дейност (1955–1989); качеството
на готовата продукция, ишлемето, нормирането и заплащането на труда, квалификацията и преквалификацията на кадрите, осигуряването и охраната на
труда, рационализаторската дейност (1957–1986).
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Анализи на заболяемостта на кооператорите (1963–1985).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1949–1996); статистически
за изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, разхода на суровини и материали, рационализаторската дейност,
персонала и ФРЗ, пласмента, изпълнението на трудовите норми, трудовите
злополуки и др. (1951–1993).
Трудови норми (1954–1967). Щатни разписания (1955–1994).
Характеристики на ТПК „Балкан“ (1985–1989).
Снимки от модни ревюта, работата на отделите и бригадите, откриване
новата сграда на кооперацията, заседания на УС, юбилейни чествания, отчетни събрания и др. (1950–1986).
ОБЩА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„БОБИ ДЕНЧЕВ“ – ДРЯНОВО
Ф. 566, 2 оп., 133 а.е., 1,10 л.м., 1959–1973 г.
Създава се през 1959 г. като ОТПК „Боби Денчев“ – Дряново чрез обединяването на Шивашка ТПК „Шивашки труд“, Обущарска ТПК „Бъдеще“ и Столарска ТПК „Дъб“. През 1973 г. преминава към ДПП „Боби Денчев“ – Дряново.

Устав на Кооперацията (1959).
Наредби за организация на работната заплата (1969–1970).
Заповеди на председателя с разпоредителен характер (1959–1973).
Протоколи от: учредително събрание (1959); общи събрания (1961–
1973); заседания на: УС (1959–1973), ТИС (1966–1973).
Планове: производствени, финансови, по труда, себестойността (1960–
1972); организационно-технически (1968–1973).
Доклади, информации за: цялостната дейност, дейността на УС, изпълнението на производствените планове, финансовото състояние, качеството
на произведената продукция, нормирането и заплащането на труда, охраната
на труда (1961–1973).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1959–1973); статистически за
изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, разхода на суровини и материали, персонала и ФРЗ, рационализаторската дейност, изпълнение на трудовите норми, трудовите злополуки и др.
(1961–1973).
Щатни разписания (1961–1973).
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ОБЩА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„ДРУЖБА“ – ТРЯВНА
Ф. 448, 2 оп., 124 а.е., 1,17 л.м., 1951–1971 г.
Създава се през 1959 г. чрез обединяването на Шивашка ТПК „Съгласие“ и
Обущарска ТПК „Нов живот“. Предметът на дейност е шивашко и обувно производство, жакардово тъкачество и мутафчийство. През 1971 г. Кооперацията
преминава към ТПК „Балкан“ – Трявна.

Наредби за организация на работната заплата (1969–1970).
Заповеди на председателя за назначаване, преназначаване, освобождаване на работници и служители (1951–1971).
Учредителен протокол, договор за сливане на кооперациите и др. (1958–
1959).
Протоколи от: обединително събрание на ТПК „Съгласие“ и ТПК „Нов
живот“ (1959); общи събрания (1956–1971); заседания на: УС (1958–1971),
КС (1959–1969).
Планове: перспективен за VІ петилетка (1970); производствени, финансови, по труда, себестойността (1959–1971); организационно-технически
(1962–1970).
Доклади, информации, обзори и др. за цялостната дейност, дейността на
УС и КС (1960–1971).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1959–1971); статистически за
изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, изпълнението на трудовите норми, разхода на суровини и материали,
персонала и ФРЗ (1959–1971).
Щатни разписания (1959–1971).
Книга за дяловия капитал на член-кооператорите (1960–1963).
КОЖЕОБРАБОТВАЩА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА
КООПЕРАЦИЯ „ЗДРАВОХОД“ – ГАБРОВО
Ф. 1111, 2 оп., 358 а.е., 2,25 л.м., 1947–1984 г.
Вж. и Ф. 824
Създава се през 1948 г. като Трудова обувно-промишлена кооперация „Здравоход“ – Габрово чрез обединяването на Трудово-производителна обущаро-чех
ларска и чантаджийска кооперация „Янтра“ – Габрово и Трудово-производителна обущаро-чехларска кооперация „Жълтеш“ – с. Жълтеш. През 1956 г. към нея
се присъединяват Трудово-производителна кожарска кооперация „Освобождение“ – Габрово и Трудово-производителна куфаро-чантаджийска и кожарска
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кооперация „Кожиздел“ – Габрово. Същата година Кооперацията се преименува
на Кожеобработваща ТПК „Здравоход“ – Габрово. От 1976 г. се влива в ТПК
„Балкан“ – Габрово, от 1990 г. се отделя като самостоятелна кооперация с наименование ТПК „Здравоход“ – Габрово.

Устави на Кооперацията (1949, 1957).
Правилници за: вътрешния трудов ред (1952), устройството и дейността
(1956).
Наредби за организация на работната заплата (1969–1970).
Заповеди на председателя с разпоредителен характер (1954–1976).
Протоколи от заседания на УС и от общи събрания и др. по сливането и
присъединяването на кооперациите, образуващи Трудова обувно-промишлена кооперация „Здравоход“ (1947–1956).
Протоколи от: общи събрания (1949–1976); заседания на: УС (1948–
1976), КС (1948–1969), ТИС (1961–1970).
Планове: перспективни за V и VІ петилетка (1966–1971); производствени, финансови, по труда, себестойността, материално-техническото снабдяване, стокооборота (1951–1976).
Отчетни доклади за дейността на: Кооперацията и УС (1948–1976), КС
(1950–1970).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1948–1976); статистически за
изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, разхода на суровини и материали, стокооборота на дребно в търговската мрежа и общественото хранене, пласмента, изпълнението на трудовите
норми, персонала и ФРЗ, трудовите злополуки и др. (1952–1977).
Книга за инвентарите и балансите (1948–1951).
Трудови норми (1963–1968). Щатни разписания (1954–1976).
Паспорти на Кооперацията (1951–1954).
Спомени на Иван Ив. Бончев за основаването и дейността на Кооперацията (1984).
ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„СВОБОДА“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 790, 1 оп., 132 а.е., 1,86 л.м., 1949–1971 г.
Учредява се през 1949 г. за производство на четки. За периода 1957–1959 г.
към нея се присъединяват ТПК „Народна република“, „Мир“, „Единство“ и Бръснаро-фризьорска кооперация „Хигия“. Предметът на дейност е четкарско и кожарско производство, обущарски, шивашки и бръснарски услуги. През 1971 г. Кооперацията прекратява дейността си и се влива в ДПП „Ильо Влаев“ – Севлиево.
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Окръжни, наредби, инструкции и др. на ЦС на ТПК, ОС на ТПК – Велико Търново за цялостната дейност (1958–1971).
Наредби за организация на работната заплата (1969–1970).
Заповеди на председателя с разпоредителен характер (1959–1971).
Протоколи от: общи събрания (1954–1971); отчетно-изборни събрания
(1959–1971); заседания на: УС (1949–1971), КС (1952–1970), ТИС (1966);
производствени съвещания (1951–1956).
Планове: за социално-икономическото развитие на колектива през VІ
петилетка (1970); производствени, финансови, по труда, себестойността, материално-техническото снабдяване, организационно-технически, охраната
на труда (1954–1971).
Доклади, анализи и информации за: стопанската дейност, дейността на
УС и КС, изпълнението на производствените планове, организацията на производството, труда и управлението, нормирането и заплащането на труда
(1952–1970).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1957–1971); статистически
за изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, стокооборота на дребно, движението на стоките в търговската
мрежа и заведенията за обществено хранене, разхода на суровини и материали, пласмента, трудовите злополуки, изпълнението на трудовите норми и др.
(1951–1971).
Книги за: инвентарите и балансите (1949–1957), членовете и внесения
дялов капитал (1963–1971).
Трудови норми (1960–1970). Щатни разписания (1956–1971).
ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НА ИНВАЛИДИТЕ
„МИР“ – ТРЯВНА
Ф. 946, 6 оп., 349 а.е., 2,35 л.м., 1956–1997 г.
Вж. и Ф. 1386
Създава се през 1955 г. с предмет на дейност: производство на картонен амбалаж, полиграфични, текстилни и пресови изделия. От 1976 г. е звено към Обединена ТПК „Дружба“ – Габрово, а от 1982 г. става самостоятелна кооперация
с наименование ТПК „Мир“ – Трявна със същия предмет на дейност.

Устав на ТПК „Мир“ (1993).
Структурни схеми на управление (1982–1984).
Наредби за организация на: работната заплата (1969–1976), вътрешния
финансов контрол (1983).
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Заповеди на председателя с разпоредителен характер (1957–1986).
Протоколи от: общи събрания (1957–1996); обединително събрание на
ТПК „Мир“ – Трявна, ТПК „Подкрепа“ – Габрово и ТПК „Димитър Конов
Хинков“ – Севлиево (1976); годишни отчетно-изборни събрания (1987–
1997); заседания на УС (1956–1996), КС (1964–1968), ТИС (1972–1986).
Планове: перспективни за V, VІ, VІІ и VІІІ петилетка (1966–1980); производствени, финансови, по труда, себестойността (1956–1976); организационно-технически (1968–1976); за НТП (1973–1976).
Доклади за цялостната дейност на Кооперацията и дейността на УС
(1957–1997).
Анализи: за нормирането и заплащането на труда (1982–1984); за състоянието на охраната на труда (1983–1991); на резултатите от трудоустрояването в Кооперацията (1984–1991).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1957–1997); статистически за
изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, персонала и ФРЗ, изпълнението на трудовите норми, интензификацията на производството, качеството на продукцията, рационализаторската
дейност, разхода на суровини и материали, пласмента и др. (1965–1997), състоянието на трудоустрояване на кооператорите (1969–1987).
Щатни разписания (1957–1996). Колективен трудов договор (1991).
Паспорт на Кооперацията (1972).
Историческа справка за развитието на Кооперацията (1980).
Списък на работниците и служителите, удостоени с почетни звания, ордени и медали (1991).
СЛАДКАРСКА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„НАСЛАДА“ – ГАБРОВО
Ф. 357, 2 оп., 181 а.е., 1,80 л.м., 1947–1986 г.
Създава се през 1947 г. с предмет на дейност: производство и продажба на
захарни изделия, закуски, боза и др. През 1972 г. преминава към Хлебозавод „Евтим Апостолов“ – Габрово.

Устави на Кооперацията (1949, 1966).
Правилници за вътрешния трудов ред (1955, 1963).
Наредби за: организация на работната заплата (1964–1972), вътрешната
стопанска сметка (1970).
Заповеди на председателя с разпоредителен характер (1961–1972).
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Протоколи от: общи събрания (1949–1972); заседания на: УС (1947–
1972), КС (1951–1961).
Планове: насрещен за VІ петилетка (1971); производствени, финансови,
по труда, себестойността (1947–1972); организационно-технически (1962–
1970).
Отчетни доклади за дейността на: Кооперацията и УС (1957–1972), КС
(1951–1972).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1949–1972); статистически за
изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, разхода на суровини и материали, персонала и ФРЗ, изпълнението на
трудовите норми, рационализаторската дейност, пласмента, трудовите злополуки и др. (1948–1972).
Инвентарна книга (1947–1951).
Трудови норми (1955–1967). Щатни разписания (1962–1972).
Спомени на Кирил Станчев Кузланов за основаването, изграждането и
развитието на ТПК „Наслада“ (1986).
Снимки: на основателите на Кооперацията (1947); из живота на Кооперацията (1947–1949); от първата копка на сградата (1965); от първата кулинарна изложба (1966); на произведени изделия (1968).
СЛАДКАРСКА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„НЕКТАР“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 834, 2 оп., 139 а.е., 1,25 л.м., 1947–2000 г.
Вж. и Ф. 1521
Създава се през 1947 г. с предмет на дейност: производство и пласмент на
захарни изделия, боза и др. През 1953 г. към нея се присъединява Хлебарска ТПК
„Обединение“ – Севлиево. От 1 юли 1972 г. Кооперацията прекратява дейността си със създаване на Хранително-вкусов комбинат „Нектар“ – Севлиево. От
1 ян. 1991 г. Комбинатът прекратява дейността си и се учредява Хранителновкусова кооперация „Нектар“ – Севлиево.

Устави на Кооперацията (1947, 1965, 2000).
Правилник за вътрешния трудов ред (1958).
Наредби за: организация на работната заплата (1969–1971), вътрешната
стопанска сметка (1969).
Заповеди на председателя с разпоредителен характер (1954–1972).
Протоколи от: учредително събрание (1991); общи събрания (1950–
1972); заседания на: УС (1947–1972, 1991–1995), КС (1960–1962).
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Планове: териториално-устройствен (1966); перспективен за V петилетка (1966); производствени, финансови, по труда, себестойността, материално-техническото снабдяване, стокооборота (1954–1972); организационнотехнически (1961–1971).
Доклади и информации за цялостната дейност (1956–1971, 1992–1996).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1956–1972, 1992–1996); статистически за изпълнението на плановете за промишлената продукция, по
труда, себестойността, разхода на суровини и материали, изпълнението на
трудовите норми, рационализаторската дейност, продажбите и наличностите
на стоки в търговската мрежа, пласмента, персонала и ФРЗ, трудовите злополуки и др. (1954–1972, 1992–1996).
Щатни разписания (1954–1971, 1991–1995). Колективни трудови договори (1991–1992).
Книги за: инвентарите и балансите (1947–1953), движимите и недвижими имоти (1949–1955), член-кооператорите и внесения дялов капитал (1947–
1972).
СПЕЦИАЛИЗИРАНА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНА ТРУДОВОПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „СТРОИТЕЛ“ – ГАБРОВО
Ф. 126, 2 оп., 160 а.е., 1,76 л.м., 1940–1971 г.
Вж. и Ф. 400К
Създава се през 1946 г. като Строителна ТПК „Строител“ на основата на
Строително кооперативно дружество „Строител“ – Габрово. През 1951 г. се
влива в ТПК „Балкан“ – с. Върбаново, а през 1955 г. става самостоятелна кооперация с наименование Ремонтно-строителна кооперация „Строител“ – Габрово.
От 1957 г. се преобразува в Специализирана строително-монтажна ТПК „Строител“. Предметът на дейност е организация и извършване на всякакъв вид строежи и ремонти, производство и доставка на строителни материали и др. През
1971 г. преминава към Държавно предприятие за услуги „Строител“ – Габрово.

Окръжни, наредби, кореспонденция и др. с ЦКС, Българска индустриална банка, Районен съюз на ТПК – Търново, Окръжен съюз на ТПК – Габрово, ОНС – Габрово по дейността (1947–1969).
Фирмено дело на Кооперацията с протоколи, доклади, устави и др.
(1940–1966).
Правилник за вътрешния трудов ред (1960).
Наредби за организация на: работната заплата (1969), вътрешната стопанска сметка (1969).
Заповеди на председателя с разпоредителен характер (1955–1971).
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Протоколи от: общи събрания (1946–1971); заседания на: УС (1948–
1971), КС (1950–1970); производствени съвещания (1955–1967).
Планове: перспективен за V петилетка (1966); производствени, финансови, по труда (1950–1971); организационно-технически (1959–1970).
Доклади за цялостната дейност на Кооперацията (1948–1971).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1955–1970); статистически за
изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, персонала и ФРЗ, разхода на суровини и материали (1951–1971).
Книги: главни (1947–1952), инвентарни (1949–1954).
Трудови норми (1959–1967). Щатни разписания (1963–1971).
ІV.12. ДРУГИ ОТРАСЛИ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА
ФАБРИКА „ПЕТЪР ПАДАЛСКИ“ – ГАБРОВО
Ф. 995, 2 оп., 378 а.е., 2,50 л.м., 1958–1978 г.
Създава се през 1958 г. като филиал към Градски промишлен комбинат –
Габрово за производство на горно и долно облекло, текстилни изделия и пасмантерия. Същата година става Промкомбинат „Петър Падалски“. От 1960 г. се
преобразува в ДИП „Петър Падалски“ за производство на памучни облекла –
всички видове работни и ватени облекла, спортни облекла от памучни платове,
спално бельо, производство на ризи и др., а от 1963 г. допълва предмета на дейност с производство на брезентови и бланкови изделия за граждански и специални ведомства. През 1971 г. става Фабрика „Петър Падалски“ за производство
на облекла по охраната на труда и лични предпазни средства. Със Заповед № 715
от 28 юли 1977 г. на Министерството на леката промишленост предприятието
се закрива.

Окръжни, заповеди, решения, наредби и др. на Министерството на леката промишленост, ДСО „Рила“, ОНС – Габрово и др. за: стопанската дейност, планирането, снабдяването с материали, организацията на труда, повишаване квалификацията на кадрите, охраната на труда и др. (1958–1977).
Правилници за вътрешния трудов ред (1970–1971).
Наредби за: организация на работната заплата (1965–1972), бездефектно изработване на продукцията (1970), вътрешната стопанска сметка (1972–
1973), организация на вътрешния финансов контрол (1973).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1959–1977).
Протоколи от: производствени съвещания (1958–1977); заседания на:
Стопанския комитет (1969–1977), ТИС (1961–1976), Профкомитета (1960–
1977), Помирителната комисия (1965–1977).
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Планове: перспективни за ІV, V и VІ петилетка (1961–1971); за социално-икономическото развитие (1972–1973); производствени, финансови, по
труда, себестойността, материално-техническото снабдяване (1958–1977);
организационно-технически (1961–1969); тематични за рационализаторската дейност (1966–1976).
Доклади, анализи, изложения и др. за: цялостната дейност, нормирането
и заплащането на труда, изпълнението на трудовите норми, охраната на труда и др. (1958–1977).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1958–1977); статистически
за изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, разхода на суровини и материали, персонала и ФРЗ, пласмента,
изпълнението на трудовите норми, качеството на продукцията, рационализаторската дейност, трудовите злополуки и др. (1958–1977). Ликвидационен
баланс (1978).
Трудови норми (1963–1973). Щатни разписания (1958–1977). Колективни трудови договори (1961–1969).
Каталог на произвежданите изделия (1968).
ДЪРЖАВНА ПЕЧАТНИЦА – КЛОН ГАБРОВО
Ф. 777, 5 оп., 280 а.e., 1,73 л.м., 1953–2005 г.
Създава се през 1959 г. като Окръжно печатно предприятие – Габрово на
основата на печатарския клон към Градски промишлен комбинат – Габрово с
предмет на дейност: извършване на печатарски и книговезки услуги, печатане на
формуляри и вестници. От 1971 г. се преименува на Държавна печатница – клон
Габрово, а от 1982 г. – на Държавна печатница „Станчо Симеонов“ – Габрово.
През 1991 г. се регистрира като ДФ „Габрово – принт“ – Габрово, а през 1993 г.
се преобразува в ЕООД. С Решение на ГОС № 159 от 30 ян. 2001 г. Дружеството
се преобразува в ООД, в което съдружници са държавата, представлявана от
Министерството на икономиката, и „Габрово – принт – РМД“ ООД – Габрово с
дялове, съответно 100 към 400. С Решение № 2572-П от 16 дек. 2003 г. на Агенцията по приватизация фирма „Габрово – принт – РМД“ – Габрово печели търга за
продажба на 100 дяла (20% от капитала) на „Габрово – принт“ ООД – Габрово.
С решение на ГОС № 880 от 8 юли 2014 г. държавата се заличава като съдружник, едноличен собственик на капитала остава „Габрово – принт – РМД“ ООД
и Дружеството се преобразува от „Габрово – принт“ ООД в „Габрово принт“
ЕООД – Габрово.
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Разпореждане на МС, заповеди на Министерството на промишлеността
и решения на Агенцията за приватизация за приватизация на Дружеството
(1992–2003).
Съдебни решения за преструктуриране, преобразуване и приватизация
на Дружеството (1999–2004).
Устав на ДФ „Габрово – принт“ (1990).
Правилници за вътрешния ред (1960–1973).
Структурни схеми на управление (1983, 1992).
Наредби за организация на работната заплата (1969–1976).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1959–1992).
Протоколи: от заседания на СС (1969–1991) и профкомитета (1959–
1990); за приемане и въвеждане в действие на готови строителни обекти
(1978–1980); общи събрания на съдружниците на „Габрово – принт“ ООД и
„Габрово – принт – РМД“ ООД (2000–2003).
Планове: перспективни за V, VІ, VІІ, VІІІ и ІХ петилетка (1966–1986);
за социалното развитие на колектива през VІ петилетка (1971); държавни и
насрещни за VІІ, VІІІ и ІХ петилетка (1976–1986); производствени, финансови, по труда, себестойността, материално-техническото снабдяване (1959–
1978); за организационно-технически мероприятия (1959–1967).
Инженерни проекти (1979–1985).
Доклади и информации за цялостната дейност (1959–1966).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1959–2004); статистически за:
изпълнението на плана за промишлената продукция, по труда, себестойността, качеството, разхода на суровини и материали, рационализаторската дейност, персонала и ФРЗ, интензификация на производството, изпълнението на
трудовите норми, трудовите злополуки и др. (1960–1992).
Ревизионни актове (1953–1978). Окончателен одитен доклад и ревизионна записка за извършени финансови ревизии (2003, 2005).
Щатни разписания (1959–1999). Колективни трудови договори (1960–
1991).
„Кратки исторически бележки за развитието на полиграфията в Габрово“ от Илия Габровски (1981).
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„РЕКЛАМА – ГАБРОВО“ – ГАБРОВО
Ф. 1527, 4 оп., 254 а.е., 1,15 л.м., 1967–2001 г.
Създава се през 1967 г. като СП „Реклама“ – клон Габрово на базата на съществуващото в Габрово представителство на СП „Реклама“ с район на дейст-
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вие Габровски и Великотърновски окръзи. Предметът на дейност е вътрешносто
панска реклама, пропаганда и рекламна информация чрез средствата за масова
информация, печатни издания, рекламен амбалаж и опаковки, рекламни сувенири,
неонови реклами, производство на флок и флокирани изделия за подобряване на
търговски витрини и магазини. От 1987 г. става Районна агенция „Булреклама“ – Габрово със същия предмет на дейност. През 1990 г. се регистрира като
ДФ „Реклама“, а през 1991 г. се преобразува в ЕООД „Реклама – Габрово“. През
2000 г. Дружеството се приватизира.

Правилници за: вътрешния трудов ред (1967), устройството и дейността
(1971).
Структурни схеми на управление (1975–1980).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1967–1987).
Протоколи от: общи събрания (1986–1991); заседания на: СС (1975–
1991), профкомитета (1971–1990).
Планове: перспективни за VІ, VІІ и VІІІ петилетка (1971–1981); за социалното развитие на колектива през VІ петилетка (1971); производствени,
финансови, по труда, себестойността (1972–1980); за набирането на реклама
в средствата за масова информация (1976–1978).
Доклади, информации, анализи и др. за: производствено-стопанската
дейност (1972–1991).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1968–2000); статистически за
изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, персонала и ФРЗ, разхода на суровини и материали, трудовите злополуки и др. (1976–1989).
Ревизионни актове за извършени финансови ревизии (1968–1982, 1999–
2001).
Щатни разписания (1967–1991). Колективни трудови договори (1974–
1986, 1996).
Каталози, дипляни, справочници и др. издания с рекламна цел (1975–
1989).
СТОПАНСКА ДИРЕКЦИЯ „ТЕЛЕВИЗИОННИ И
РАДИОСЕРВИЗИ“ – ПРЕДПРИЯТИЕ – ГАБРОВО
Ф. 1304, 2 оп., 147 а.е., 0,56 л.м., 1974–1992 г.
Създава се през 1974 г. като СД „Телевизионни и радиосервизи“ – клон Габрово на базата на филиала в Габрово към СД „Телевизионни и радиосервизи“ – клон
Велико Търново. Предметът на дейност е търговско и сервизно обслужване на
телевизионна и радиоапаратура в гаранционен и извънгаранционен срок и фирме-
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на търговска дейност в собствен фирмен магазин. От 1981 г. се преименува на
СД „Телевизионни и радиосервизи“ – предприятие Габрово със същия предмет на
дейност. През 1991 г. става клон на АД „Телевизионни и радиосервизи“ – София,
а през 1992 г. клонът в Габрово прекратява дейността си, а активите и пасивите
се поемат от АД „Телевизионни и радиосервизи“ – клон Велико Търново.

Правилник за вътрешния трудов ред (1978).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1974–1991).
Протоколи от: общи събрания (1974–1990); заседания на: Стопанския
комитет (1974–1991), профкомитета (1974–1987).
Планове за социалното развитие на колектива (1974–1976).
Доклади, анализи, информации и др. за стопанската дейност на предприятието (1974–1988).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1975–1990); статистически за:
изпълнението на плановете за социалното развитие на колектива, промишлената продукция, персонала и ФРЗ, качеството, разхода на суровини и материали, продажбите и наличните стоки в търговската мрежа, стокооборота
на дребно, услугите на населението, трудовите злополуки и др. (1974–1990).
Щатни разписания, производствен щат (1974–1990).
Колективни трудови договори (1979–1988).
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ОБРЕДИ“ – ГАБРОВО
Ф. 1621, 1 оп., 32 а.е., 0,16 л.м., 1992–2010 г.
Създава се с Решение № 106 от 15 окт. 1992 г. на ОбС – Габрово за преоб
разуване на ОбФ „Обреди“ в „Обреди“ ЕООД със 100 % общинска собственост
и регистрирано в ГОС с Решение № 2467 от 17 дек. с.г. Предмет на дейност:
извършване на обредни услуги, организиране на официални семейни празници и церемонии, сватби, именувания, погребения, помени, производство и реализация на
реквизит, символи и услуги, свързани с обредната дейност. С отделяне на дейността по поддръжката на гробищните паркове през 2006 г. и създаване на ОП
„Гробищни паркове“ – Габрово, дейността на Дружеството намалява. С Решение № 48 от 13 март 2008 г. на ОбС – Габрово се прекратява дейността на „Обреди“ ЕООД и се открива производство по ликвидацията му. С Решение № 97 от
18 септ. 2008 г. на ГОС Дружеството е обявено в несъстоятелност, а с Решение
№ 557 от 26 септ. 2009 г. се прекратява производството по несъстоятелност и
„Обреди“ ЕООД – Габрово се заличава в Търговския регистър.

Заповеди на кмета на Община Габрово, решения на ОбС – Габрово за
дейността на Дружеството (1992–2010).
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Съдебни решения за регистриране, преобразуване и прекратяване дейността на Дружеството (1992–2009).
Договори за възлагане управлението и ликвидацията на „Обреди“ ЕООД
(1996–2008).
Правилник за устройството и дейността (2000).
Наредби за организация и управление на обредната дейност, за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (2001–
2005).
Бизнесплан, инвестиционна и стабилизационна програма за развитие на
Дружеството (2000–2006).
Заповеди на управителя с разпоредителен характер (1992–2005).
Анализ на икономическото състояние на „Обреди“ ЕООД, изготвен от
Община Габрово (2002).
Отчети: с анализи за дейността и финансовото състояние на Дружеството (2002–2007); финансово-счетоводни (1999–2008).
Кореспонденция с Община Габрово, Сдружение на обредните домове в
България и др. по дейността (2001–2007).
Управленска структура и щатни разписания (1994–2005).
Колективни трудови договори (1994–2000).
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V. СЕЛСКО, ГОРСКО И ВОДНО СТОПАНСТВО
V.1. СЕЛСКО СТОПАНСТВО
ОКРЪЖЕН АГРАРНО-ПРОМИШЛЕН СЪЮЗ – ГАБРОВО
Ф. 1343, 1 оп., 509 а.е., 4,40 л.м., 1979–1987 г.
Създава се с ПМС № 13 от 2 март 1979 г. Обединява и координира на икономическа основа усилията и ресурсите на стопанските организации за по-добра
организация, насочване и координиране на селскостопанското производство. В
ОАПС са обединени АПК в Габрово, Дряново, Севлиево, Трявна и селата Градница
и Стоките, Племенно-животновъден комплекс – Севлиево, ОП „Агрохимическо
обслужване“ – с. Поповци и ПРУНО – Габрово. С ПМС № 6 от 2 февр. 1987 г. се
прекратява дейността на ОАПС и се създават съвети по селско и горско стопанство при ОНС.

Решения, наредби, заповеди, инструкции, указания, кореспонденция и
др. на МС, ЦС на НАПС, ИК на ОНС – Габрово за: учредяване и закриване
на комплекса, внедряване на НТП, развитие на животновъдството, отглеждане на растителни култури, развитие на личното стопанство и самозадоволяването и др. (1979–1987).
Заповеди на председателя с разпоредителен характер (1979–1986).
Протоколи от: учредителна конференция на ОАПС (1979); заседания на:
ИБ (1979–1986), УС (1979–1985); заседания и събрания на профкомитета
(1979–1986); приемане и въвеждане в действие на готови строителни обекти
(1979–1986).
Планове: перспективни, насрещни, производствено-финансови, по материално-техническото снабдяване, труда и ФРЗ, пласмента на растениевъдната продукция, увеличаване на трайните насаждения и др. (1979–1986).
Програми за: развитието на биволовъдството, свиневъдството; внедряване на НТП и автоматизирана система за управление на ОАПС; опазване
здравето на животните и др. (1982–1986).
Годишни отчети: за основните показатели на производството (1979–
1986), за заетите площи, за селскостопанските култури (1982–1986), използването на селскостопанските площи от личното стопанство (1981), реализацията на комбинираните фуражи (1980–1987), за производството на растителна продукция, зърно, за повишаване квалификацията на работниците
(1981–1987); за внедряване на НТП (1982–1986); счетоводни (1979–1986);
статистически за: икономии на суровини, горива и материали, изпълнение на
плановете за капиталното строителство, разработени и внедрени задачи по
НТП, контролната дейност и др. (1979–1986).
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Отчети и справки за настаняване на виетнамски граждани на работа в
поделенията на ОАПС (1982–1984).
Щатни разписания (1979–1986).
Поименни списъци на обектите за строителство (1981–1986).
ИНСПЕКЦИЯ „ОПАЗВАНЕ И ОТЧЕТ НА ЗЕМЯТА“ – ГАБРОВО
Ф. 1340, 1 оп., 64 а.е., 0,48 л.м., 1960–1986 г.
Създава се с ПМС № 48 от 13 апр. 1963 г. като Служба „Опазване и отчет
на земята“ към Министерството на селскостопанското производство. Ръководи дейността по разработването и поддържането на кадастъра, опазването и
рационалното използване на обработваемата земя, изготвя икономическа оценка
на земята и организира опазването на природната среда. През 1969 г. е на подчинение на Управление „Земеделие“ при ОНС – Габрово, а от 1971 г. – и на МЗХП.
С Разпореждане № 225 от 16 юни 1972 г. на МС службата преминава на пряко
подчинение и финансиране на МЗХП, като става Инспекция „Опазване и отчет
на земята“. През 1977 г. отново е на подчинение на ОНС – Габрово, а от 1979 г.
до 1987 г. е сектор „Опазване и отчет на земята“ към ОАПС – Габрово.

Правилници, наредби, решения, разпореждания, заповеди и др. на МС,
Министерството на селскостопанското производство и МЗХП за: опазване,
категоризиране и отчет на земята, отчуждаване, предаване безвъзмездно, замяна и продажба на земя, използването ѝ за строителни цели, прехвърляне на
земя от един фонд в друг и др. (1963–1978).
Протоколи от заседания на: Съвета по опазване и стопанисване на обработваемата земя и пасища при ОНС – Габрово (1973); комисии за определяне
площадки за строеж и от проверки по опазване на поземлената собственост
(1972–1978) и за издирване и картотекиране на необработваеми земи от селскостопанския и горски фондове (1984–1985).
Решения на Комисията за земята за предоставяне и отчуждаване на земи
за държавни и обществени нужди (1978–1986).
Планове за дейността (1963–1973).
Отчети за: основната дейност (1963–1973); годишни за земята и баланс
на обработваемата земя (1964–195); годишни за посевните площи на есенните и пролетните култури, засадените площи с трайни насаждения, за използваната и изоставената земя в окръга (1985–1986).
Доклади, информации, таблици и др. за: отчуждаване и промяна собствеността на земята (1970–1976); баланса на окръга по фондове и културни
видове за планинските и полупланинските райони (1975).
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Поземлени листове за земята и баланс на обработваемата земя (1960–
1964).
ОКРЪЖНО ОБЕДИНЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ДЪРЖАВНИ
ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ – ГАБРОВО
Ф. 1298, 1 оп., 71 а.е., 0,25 л.м., 1966–1971 г.
Създава се с Разпореждане № 50 от 10 февр. 1969 г. на КСК при МС от
1 ян. 1969 г. към ДСО „Държавни земеделски стопанства“ – София. В състава
му влизат 13 ДЗС – в Габрово, Дряново, Севлиево, Трявна и селата: Враниловци,
Гостилица, Градище, Добромирка, Донино, Ловнидол, Соколово, Стоките и 2 машинно-тракторни предприятия – в Габрово и Дряново. Закрива се през 1971 г. със
създаването на АПК – Габрово.

Правилник за устройството, структурата, организацията и дейността
(1969).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1969–1971).
Протоколи от заседания на: СС (1969–1970), профкомитета (1970–1971).
Планове: годишни производствено-финансови и разчети по плана за растениевъдството (1969–1971); финансови (1969–1971); по труда (1969–1971);
за развитие на животновъдството (1969).
Отчети: годишни за дейността на ДЗС и ТКЗС в окръга (1969–1971);
статистически за: числеността, образованието, разпределението на персонала и ФРЗ (1969–1970).
Доклади: за изпълнение на производствено-финансовия план на ДЗС
в окръга (1969–1971); от посещението на селскостопански специалисти от
ДСО „Държавни земеделски стопанства“ – София в Англия и снимки на селскостопански сгради, домашни животни и птици (1966).
Научни доклади за съвременните технологии в животновъдството (1969).
Щатни разписания (1969–1971).
ОКОЛИЙСКИ АГРОНОМСТВА
3 фонда, 3 оп., 499 а.е., 2,50 л.м., 1944–1948 г.
ОКОЛИЙСКО АГРОНОМСТВО – ДРЯНОВО
Ф. 31, 1 оп., 263 а.е., 1,10 л.м., 1944–1948 г.
Вж. и Ф. 125К
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ОКОЛИЙСКО АГРОНОМСТВО – СЕВЛИЕВО
Ф. 32, 1 оп., 153 а.е., 1,00 л.м., 1944–1948 г.
Вж. и Ф. 126К
УЧАСТЪКОВ АГРОНОМ – ТРЯВНА
Ф. 1146, 1 оп., 83 а.е., 0,40 л.м., 1944–1947 г.
Продължават дейността на създадените след Освобождението на България околийски агрономства. Ръководят, организират и контролират развитието
на селското стопанство – правилно райониране на земеделските култури, подоб
ряване на сортовете, създаване на подобрени породи животни, борба с болестите и вредителите, доставка на семена, препарати, селскостопански инвентар и
торове и др. Закриват се през 1948 г. със Закона за народните съвети, а функциите им се поемат от службите „Земеделие“ към околийските народни съвети.

Окръжни, кореспонденция с МЗДИ, Върховния стопански съвет, Областната стопанска камара, Областната служба по земеделие – Плевен и др.
за: земеустройството и благоустрояването на земите на ТКЗС, развитието на
животновъдството, растениевъдството, овощарството, лозарството, зеленчукопроизводството, индустриалните и маслодайните култури, бубарството,
пчеларството, преработката и износа на селскостопанските произведения,
причисляване на земи към ТПС, отдаване под наем на земи от ДПФ и др.
(1944–1948).
Протоколи с разглежданите материали от заседания на: скотовъдните комисии за създаването, организирането и състоянието на Скотовъдния
фонд – Ф. 32 (1945–1948); комисията по национализация на земеделска техника – Ф. 32 (1947–1948).
Планове и проектопланове за дейността на частни земеделски стопанства в околията – Ф. 31 (1946), Ф. 32 (1947).
Годишни отчети, сведения, таблици и др. за: дейността на развъдните
дружества в околията, изпълнение на плана за животновъдството – Ф. 32
(1944–1948); статистически за: засятата земя, производството на земеделски
култури и повредени посеви и насаждения, големината и броя на земеделските стопанства, наличната техника и др. – Ф. 31 (1946), Ф. 32 (1945–1946).
Доклади на агронома на областни конференции за цялостната дейност –
Ф. 32 (1945–1946).
Сведения за земеделските стопани със земя над 300 дка, за реквизирания
добитък за клане, за броя и народността на населението – Ф. 32 (1944–1946).
Финансови отчети – Ф. 31 (1945–1948).
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ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО ОВОЩАРСТВО
„ПЕТЪР БОГДАНОВ“ – ДРЯНОВО
Ф. 759, 2 оп., 136 а.е., 1,09 л.м., 1939–1988 г.
Вж. и Ф. 127К
Създава се през 1929 г. като Държавна овощна опитна станция, още с.г. се
преименува на Овощарска опитна станция. От 1944 г. се преименува на Опитна
станция по овощарство – Дряново, а от 1956 г. – на Опитна станция по овощарство „Петър Богданов“ – Дряново. През 1979 г. Станцията се специализира и преименува на Опитна станция по сливата – Дряново. Извършва проучване,
селекция и изпитване на сливови сортове, изследване на хранителния режим на
сливата.

Заповеди на директора с разпоредителен характер и за назначаване, преназначаване и освобождаване на служители, за награждаване и наказания
(1942–1987).
Протоколи от: заседания на: СС (1946–1963), Научния съвет (1939–
1967), профкомитета (1971–1988); общи събрания на профорганизацията
(1953–1956).
Годишни планове: производствени (1952–1967); за научноизследователската дейност (1950–1967); по труда и ФРЗ (1968–1979); финансови (1968–
1988); за дейността на профорганизацията (1971–1987).
Отчети: по дейността за периода 1940–1948 г. (1944, 1948); годишни
по научноизследователската дейност (1951–1967); годишни финансово-счетоводни (1952–1988) и встъпителен баланс към 1 юли 1952 г. (1952); статистически за: научноизследователската дейност, персонала и ФРЗ, жилищния
фонд, работата на автомобилния транспорт, наличната техника и др. (1954–
1968, 1979–1987); за дейността на профкомитета (1965–1987).
Доклади от научни конференции и сесии по овощарство (1949, 1958,
1961).
Бюджети (1954–1967).
Щатни разписания (1954–1988).
Кореспонденция с Министерството на земеделието, Институтите по
овощарство в Кюстендил и Костинброд, Академията на селскостопанските
науки и др. по дейността на Станцията (1945–1984).
Снимки на участниците в научна сесия на 4 и 5 септ. 1958 г. (1958) и на
всички директори от основаването на Станцията през 1929 до 1973 г. (1973).
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АГРАРНО-ПРОМИШЛЕНИ КОМПЛЕКСИ
6 фонда, 14 оп., 3106 а.е., 15,26 л.м., 1959–1993 г.
Създават се в периода 1970–1979 г. като обединяват териториите на бив
шите ТКЗС и ДЗС. Организират, ръководят и контролират дейността по усъвършенстване на материално-производствената база, внедряване на промишлени технологии в селското стопанство, разпределение показателите на производствено-финансовия план и др. С Указ на ДС и писмо на НАПС от 1989 г. и с
последващо решение на управителните съвети АПК се закриват.

АПК „СТОЛЕТОВ“ – ГАБРОВО
Ф. 1299, 2 оп., 1211 а.е., 6,63 л.м., 1959–1990 г.

Създава се през 1971 г. В състава му влизат 10 ДЗС – Габрово, Дряново, Трявна и селата Враниловци, Гостилица, Добромирка, Донино, Ловнидол, Соколово,
Стоките.

АПК – с. ГРАДНИЦА
Ф. 1369, 1 оп., 138 а.е., 0,90 л.м., 1978–1989 г.

Създава се през 1978 г. В състава му влизат 7 клонови стопанства от селата Бериево, Градница, Дамяново, Душево, Млечево, Столът и Хирево.

АПК – ДРЯНОВО
Ф. 1408, 2 оп., 558 а.е., 1,90 л.м., 1976–1990 г.

Създава се през 1978 г. В състава му влизат 4 ДЗС – Дряново и селата Гостилица, Соколово и Янтра.

АПК „РОСИЦА“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 1276, 4 оп., 365 а.е., 2,28 л.м., 1970–1990 г.

Създава се през 1970 г. В състава му влизат 8 ТКЗС в селата Агатово, Горна
Росица, Градница, Дамяново, Кормянско, Крамолин, Сенник, Яворец и 3 ДЗС –
Севлиево, Градница и Столът.

АПК – с. СТОКИТЕ
Ф. 1316, 1 оп., 59 а.е., 0,30 л.м., 1973–1983 г.

Създава се през 1979 г. В състава му влизат ДЗС – с. Стоките и производствената бригада в с. Батошево от Клоново стопанство – с. Горна Росица. Зак
рива се с Решение № 174 на МС от 18 ноем. 1982 г.

АПК „ПЕТЪР БОГДАНОВ“ – ТРЯВНА
Ф. 1345, 4 оп., 775 а.е., 3,25 л.м., 1965–1993 г.

Създава се през 1978 г. В състава му влизат 5 клонови стопанства от: Трявна, Плачковци и селата Белица, Станчов хан и Черновръх. Закрива се през 1992 г.
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Наредби, указания, разпореждания, заповеди, кореспонденция и др. на
МС, МЗХП, КСК, НАПС, ОС на БПС – Габрово, ОНС – Габрово и др. по
дейността (1970–1992).
Устав – Ф. 1408 (1980).
Правилници за устройството и дейността – Ф. 1276 (1971–1975), Ф. 1299
(1977–1978), Ф. 1345 (1978–1984), Ф. 1369 (1978), Ф. 1408 (1978–1979).
Заповеди на председателя с разпоредителен характер (1971–1992).
Протоколи с разглежданите материали от: учредително събрание –
Ф. 1299 (1971), Ф. 1345 (1978), Ф. 1369 (1978), Ф. 1408 (1978); годишни отчетно-изборни и общи събрания (1971–1992); заседания на УС и КС
(1971–1992); заседания на Дирекционния съвет на ДЗС – Трявна – Ф. 1345
(1965–1977); заседания на ТИС – Ф. 1345 (1985–1986), Ф. 1408 (1978–1987);
заседания и събрания на профкомитета и профорганизацията (1973–1989); за
причисляване към ДПФ на земи, собственост на членове на ТКЗС – Ф. 1345
(1965); за приемане и въвеждане в действие на готови строителни обекти –
Ф. 1345 (1983–1990).
Планове: перспективни, производствено-финансови, по труда, за капиталното строителство (1971–1989); за работа на УС и КС – Ф. 1408 (1978–
1980); за развитие на растениевъдството – Ф. 1276 (1974–1977), Ф. 1299
(1979–1987), Ф. 1345 (1981–1990), Ф. 1369 (1979–1988), Ф. 1408 (1978–
1988); за повишаване квалификацията на кадрите (1971–1987); за дейността
на профкомитета (1973–1989).
Годишни отчети, информации, анализи и др. за: производствено-финансовата дейност, за състоянието на растениевъдството и животновъдството,
за дейността на НТД и др. (1971–1989); статистически за цялостната дейност
(1971–1992); финансово-счетоводни – Ф. 1345 (1990–1993), Ф. 1408 (1978–
1990); на профкомитета (1973–1989).
Баланси: счетоводни, встъпителни, разделителни, на земята (1971–1982).
Щатни разписания (1971–1990).
Лични досиета на служители – Ф. 1299 (1959–1983), Ф. 1345 (1966–
1993).
Рационализаторски предложения – Ф. 1276 (1970–1974), Ф. 1299 (1975–
1985), Ф. 1345 (1981–1987), Ф. 1408 (1979–1988).
Колективни трудови договори – Ф. 1299 (1973–1974), Ф. 1316 (1982),
Ф. 1345 (1978–1989), Ф. 1369 (1980–1981).
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ТРУДОВО-КООПЕРАТИВНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
СТОПАНСТВА
63 фонда, 122 оп., 9943 а.е., 84,04 л.м., 1945–1997 г.
Първите ТКЗС в Габровски окръг се създават през 1945 г., като масовото
коопериране завършва в края на 50-те години. Основните отрасли са растениевъдство и животновъдство. През 1958 г. се създават първите ОТКЗС, които през
70-те години влизат в състава на АПК като ФЖБ. През 1989 г. АПК се закриват
и се създават КЗС, чрез чиято регистрация в съда се възстановяват ТКЗС. В съответствие със Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
и Правилника за приложението му през 1992 г. ТКЗС се обявяват в ликвидация.
Със заповед на областния управител се създават ЛС, чиято задача е разпределяне имуществото на ТКЗС. С влизане в сила на изменението и допълнението на
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи от 16 май 1995 г.
се прекратява дейността на ЛС и се свикват общи събрания на правоимащите,
които избират тричленни комисии за доразпределяне имуществото на ТКЗС.

ТКЗС – с. АГАТОВО
Ф. 579, 3 оп., 292 а.е., 3,01 л.м., 1950–1995 г.
Вж. и Ф. 343

Създава се през 1950 г.

ТКЗС „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ – с. АРМЕНИТЕ
Ф. 367, 1 оп., 15 а.е., 0,15 л.м., 1956–1959 г.

Създава се през 1956 г.

ТКЗС – с. БЕЛИЦА
Ф. 662, 2 оп., 102 а.е., 1,20 л.м., 1959–1992 г.
Вж. и Ф. 1344

Създава се през 1959 г.

ТКЗС – с. БЕРИЕВО
Ф. 389, 2 оп., 82 а.е., 0,58 л.м., 1956–1995 г.
Вж. и фондове 388, 390

Създава се през 1956 г.

ТКЗС – с. БОГАТОВО
Ф. 263, 1 оп., 146 а.е., 1,28 л.м., 1951–1959 г.

Създава се през 1951 г.
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ТКЗС – с. БУРЯ
Ф. 577, 2 оп., 190 а.е., 1,76 л.м., 1956–1993 г.
Вж. и фондове 578, 1279

Създава се през 1956 г.

ТКЗС „ВАСИЛ КОЛАРОВ“ – с. ВРАНИЛОВЦИ
Ф. 370, 3 оп., 190 а.е., 1,01 л.м., 1956–1997 г.
Вж. и фондове 369, 1300

Създава се през 1956 г.

ТКЗС „СЕДМИ КОНГРЕС“ – с. ВЪРБАНОВО
Ф. 373, 2 оп., 143 а.е., 0,93 л.м., 1958–1990 г.
Вж. и фондове 1406, 1408

Създава се през 1958 г.

ТКЗС „УЗАНА“ – ГАБРОВО
Ф. 541, 2 оп., 150 а.е., 1,56 л.м., 1958–1997 г.
Вж. и фондове 1307, 1397

Създава се през 1959 г.

ТКЗС „ПОБЕДА“ – с. ГАНЧОВЕЦ
Ф. 573, 2 оп., 143 а.е., 1,05 л.м., 1957–1993 г.
Вж. и Ф. 1407
Създава се през 1958 г.
ТКЗС „КОСТА СТОЕВ“ – с. ГАРВАН
Ф. 254, 1 оп., 134 а.е., 1,15 л.м., 1948–1959 г.

Създава се през 1948 г.

ТКЗС „СИНКЕВИЦА“ – с. ГАЧОВЦИ
Ф. 543, 1 оп., 24 а.е., 0,38 л.м., 1959–1961 г.

Създава се през 1959 г.

ТКЗС – с. ГОРНА РОСИЦА
Ф. 404, 3 оп., 239 а.е., 1,52 л.м., 1950–1992 г.
Вж. и Ф. 405

Създава се през 1950 г.
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ТКЗС „9-ТИ СЕПТЕМВРИ“ – с. ГРАДИЩЕ
Ф. 326, 2 оп., 200 а.е., 2,20 л.м., 1950–1993 г.
Вж. и фондове 346, 1273

Създава се през 1950 г.

ТКЗС „ПОБЕДА“ – с. ГРАДНИЦА
Ф. 402, 4 оп., 421 а.е., 3,08 л.м., 1948–1994 г.

Създава се през 1950 г.

ТКЗС „9-ТИ СЕПТЕМВРИ“ – с. ГРЪБЛЕВЦИ
Ф. 468, 1 оп., 11 а.е., 0,10 л.м., 1958 г.

Създава се през 1958 г.

ТКЗС – с. ГЪБЕНЕ
Ф. 368, 5 оп., 289 а.е., 1,55 л.м., 1956–1995 г.
Вж. и Ф. 1300

Създава се през 1957 г.

ТКЗС „ПОБЕДА“ – с. ДАМЯНОВО
Ф. 388, 4 оп., 331 а.е., 2,32 л.м., 1945–1994 г.

Създава се през 1950 г.

ТКЗС „ВТОРА ПЕТИЛЕТКА“ – с. ДЕБЕЛЦОВО
Ф. 327, 1 оп., 40 а.е., 0,50 л.м., 1956–1958 г.

Създава се през 1956 г.

ТКЗС „НОВ ЖИВОТ“ – с. ДЛЪГНЯ
Ф. 572, 1 оп., 25 а.е., 0,20 л.м., 1950–1958 г.

Създава се през 1950 г.

ТКЗС „ЗАВЕТА НА ЧЕТИРИМАТА ПАРТИЗАНИ“ –
с. ДОБРОМИРКА
Ф. 533, 2 оп., 145 а.е., 1,06 л.м., 1948–1994 г.
Вж. и фондове 534, 1279

Създава се през 1950 г.

ТКЗС – с. ДРАГАНОВЦИ
Ф. 1012, 1 оп., 7 а.е., 0,10 л.м., 1957–1959 г.

Създава се през 1957 г.
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ТКЗС „СТОЛЕТОВ“ – ДРЯНОВО
Ф. 1406, 3 оп., 646 а.е., 2,80 л.м., 1962–1997 г.
Вж. и Ф. 1408

Създава се през 1965 г. като ДЗС.

ТКЗС – с. ДУШЕВО
Ф. 336, 2 оп., 164 а.е., 1,50 л.м., 1946–1993 г.
Вж. и фондове 335, 338

Създава се през 1950 г.

ТКЗС „СТОЛЕТОВ“ – с. ЕТЪРЪТ
Ф. 542, 1 оп., 73 а.е., 1,08 л.м., 1959–1965 г.

Създава се през 1959 г.

ТКЗС „ЯГОДА“ – с. ЖЪЛТЕШ
Ф. 540, 1 оп., 85 а.е., 1,13 л.м., 1958–1965 г.

Създава се през 1958 г.

ТКЗС – с. ЗАЯ
Ф. 178, 1 оп., 119 а.е., 1,20 л.м., 1950–1958 г.

Създава се през 1951 г.

ТКЗС „КОЛЕКТИВЕН ТРУД“ – с. ЗДРАВКОВЕЦ
Ф. 467, 1 оп., 27 а.е., 0,25 л.м., 1957–1959 г.

Създава се през 1957 г.

ТКЗС – с. ИДИЛЕВО
Ф. 535, 1 оп., 13 а.е., 0,15 л.м., 1948–1959 г.

Създава се през 1950 г.

ТКЗС „БАЧО КИРО“ – с. КАРАИВАНЦА
Ф. 195, 1 оп., 91 а.е., 1,50 л.м., 1948–1958 г.

Създава се през 1948 г.

ТКЗС „МИЧУРИН“ – с. КЕРЕКА
Ф. 574, 1 оп., 30 а.е., 0,30 л.м., 1950–1958 г.

Създава се през 1950 г.

ТКЗС „СЕПТЕМВРИ“ – с. КМЕТОВЦИ
Ф. 519, 1 оп., 75 а.е., 1,16 л.м., 1958–1965 г.

Създава се през 1958 г.
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ТКЗС „БЯЛКАТА“ – с. КОЗИ РОГ
Ф. 469, 3 оп., 134 а.е., 0,90 л.м., 1957–1993 г.
Вж. и фондове 470, 1254

Създава се през 1957 г.

ТКЗС – с. КОРМЯНСКО
Ф. 277, 2 оп., 248 а.е., 2,69 л.м., 1945–1994 г.
Вж. и Ф. 780

Създава се през 1950 г. на основата на Трудово-земеделски отдел при ПК
„Кале“.

ТКЗС – с. КРАМОЛИН
Ф. 343, 5 оп., 683 а.е., 5,60 л.м., 1945–1995 г.

Създава се през 1950 г.

ТКЗС „23-ТА ГЕРОИ“ – с. КРУШЕВО
Ф. 262, 2 оп., 316 а.е., 2,79 л.м., 1945–1995 г.
Вж. и фондове 87, 494

Създава се през 1950 г.

ТКЗС „БАЛКАН“ – с. КРЪВЕНИК
Ф. 413, 2 оп., 136 а.е., 1,15 л.м., 1957–1992 г.
Вж. и Ф. 1253

Създава се през 1957 г.

ТКЗС „БУРЯ“ – с. ЛЕСИЧАРКА
Ф. 516, 1 оп., 7 а.е., 0,06 л.м., 1958–1959 г.

Създава се през 1958 г.

ТКЗС „БОЙЧИН“ – с. ЛОВНИДОЛ
Ф. 276, 2 оп., 311 а.е., 3,98 л.м., 1948–1994 г.
Вж. и фондове 472, 1254

Създава се през 1951 г.

ТКЗС „ЕДИНСТВО“ – с. МАЛКИ ВЪРШЕЦ
Ф. 342, 2 оп., 342 а.е., 3,61 л.м., 1946–1992 г.
Вж. и Ф. 1273

Създава се през 1950 г.
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ТКЗС „23 СЕПТЕМВРИ“ – с. МАНОЯ
Ф. 571, 1 оп., 26 а.е., 0,25 л.м., 1950–1958 г.

Създава се през 1950 г.

ТКЗС „НОВ ЖИВОТ“ – с. МИЧКОВЦИ
Ф. 517, 1 оп., 6 а.е., 0,09 л.м., 1958–1959 г.

Създава се през 1958 г.

ТКЗС „ЙОТО ИВАНОВ“ – с. МЛАДЕН
Ф. 264, 1 оп., 61 а.е., 0,60 л.м., 1955–1958 г.

Създава се през 1955 г.

ТКЗС – с. МЛЕЧЕВО
Ф. 398, 2 оп., 140 а.е., 1,15 л.м., 1957–1994 г.
Вж. и Ф. 1256

Създава се през 1957 г.

ТКЗС „БАЛКАН“ – ПЛАЧКОВЦИ
Ф. 660, 2 оп., 102 а.е., 0,80 л.м., 1959–1992 г.
Вж. и Ф. 1344

Създава се през 1959 г.

ТКЗС „ЦВЯТКО ГАНЕВ“ – с. ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ
Ф. 278, 2 оп., 225 а.е., 2,23 л.м., 1949–1994 г.
Вж. и Ф. 780

Създава се през 1950 г.

ТКЗС „ВЪЗХОД“ – с. РЯХОВЦИТЕ
Ф. 279, 2 оп., 208 а.е., 2,08 л.м., 1949–1994 г.
Вж. и Ф. 780

Създава се през 1949 г.

ТКЗС – СЕВЛИЕВО
Ф. 493, 3 оп., 93 а.е., 0,70 л.м., 1951–1996 г.
Вж. и фондове 87, 494

Създава се през 1951 г.

ТКЗС – с. СЕННИК
Ф. 335, 3 оп., 316 а.е., 2,93 л.м., 1948–1993 г.
Вж. и Ф. 338

Създава се през 1950 г.
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ТКЗС „ПЪРВИ МАЙ“ – с. СКАЛСКО
Ф. 258, 2 оп., 66 а.е., 0,48 л.м., 1957–1990 г.
Вж. и фондове 471, 1406

Създава се през 1957 г.

ТКЗС „ОКТОМВРИЙСКА РЕВОЛЮЦИЯ“ – с. СЛАВЕЙКОВО
Ф. 576, 1 оп., 12 а.е., 0,10 л.м., 1957–1959 г.
Създава се през 1957 г.

ТКЗС – с. СОКОЛОВО
Ф. 1407, 2 оп., 567 а.е., 2,57 л.м., 1965–1994 г.

Създава се през 1959 г.

ТКЗС – с. СТАНЧОВ ХАН
Ф. 661, 2 оп., 125 а.е., 1,03 л.м., 1959–1992 г.
Вж. и Ф. 1344

Създава се през 1959 г.

ТКЗС – с. СТОКИТЕ
Ф. 412, 2 оп., 108 а.е., 0,89 л.м., 1958–1995 г.
Вж. и Ф. 1253

Създава се през 1958 г.

ТКЗС „МИНЧО КЪНЧЕВ“ – с. СТОЛЪТ
Ф. 399, 2 оп., 140 а.е., 1,26 л.м., 1957–1995 г.
Вж. и Ф. 1256

Създава се през 1957 г.

ТКЗС „ПЕТЪР БОГДАНОВ“ – ТРЯВНА
Ф. 659, 2 оп., 99 а.е., 0,98 л.м., 1959–1992 г.
Вж. и Ф. 1344

Създава се през 1959 г.

ТКЗС – с. ТЪРХОВО
Ф. 275, 1 оп., 30 а.е., 0,30 л.м., 1957–1958 г.

Създава се през 1957 г.

ТКЗС „БРАТЯ ДЕНЧЕВИ“ – с. УЗУНИТЕ
Ф. 194, 1 оп., 13 а.е., 0,16 л.м., 1957–1958 г.

Създава се през 1957 г.
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ТКЗС – с. ХИРЕВО
Ф. 337, 3 оп., 139 а.е., 1,20 л.м., 1951–1993 г.
Вж. и фондове 338, 1369

Създава се през 1951 г.

ТКЗС „СЪГЛАСИЕ“ – с. ЧЕРНОВРЪХ
Ф. 663, 2 оп., 109 а.е., 1,09 л.м., 1959–1992 г.
Вж. и Ф. 1344

Създава се през 1959 г.

ТКЗС – с. ШУМАТА
Ф. 1414, 1 оп., 58 а.е., 0,36 л.м., 1957–1992 г.
Вж. и Ф. 405

Създава се през 1957 г.

ТКЗС – с. ЯВОРЕЦ
Ф. 1011, 5 оп., 476 а.е., 3,50 л.м., 1957–1995 г.
Вж. и Ф. 404
Създава се през 1957 г.
ТКЗС „ИВАН КАСЪРОВ“ – с. ЯНТРА
Ф. 280, 1 оп., 11 а.е., 0,15 л.м., 1957–1962 г.

Създава се през 1957 г.

Окръжни, кореспонденция и др. с Министерство на земеделието, ОкНС,
ЦКС, ИК на ОНС – Габрово, областен управител – Ловеч, Окръжна прокуратура и др. по цялостната дейност, строителството, финансовата политика,
квалификацията на кадрите, съревнованието, ликвидацията и др. (1948–1995).
Устави – Ф. 277 (1989), Ф. 278 (1988).
Правилници за вътрешния ред – Ф. 276 (1957–1963), Ф. 335 (1969–1977),
Ф. 343 (1962–1983), Ф. 541 (1963–1965).
Заповеди на председателя с разпоредителен характер (1950–1997).
Протоколи от: общи събрания; заседания на УС, КС и ЛС (1945–1995);
заседания на: комисиите по ТПС за извършени замени на земи на некооператори, включени в кооперативните блокове (1948–1965), профкомитета
(1965–1991); от проведени търгове – Ф. 469 (1992–1995), Ф. 541 (1996–1997),
Ф. 1011 (1992–1995), Ф. 1406 (1992–1997), Ф. 1407 (1993–1994).
Експертни оценки на ДМА – Ф. 370 (1995–1997), Ф. 469 (1992–1993),
Ф. 660 (1992), Ф. 1011 (1992–1994).
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Планове: перспективни, насрещни, годишни производствено-финансови, за дейността на СС и КС, за изкупуване на селскостопанската продукция,
за повишаване квалификацията на кадрите, внедряване на техническия прог
рес и др. (1950–1991).
Годишни отчети, доклади, информации и др. за: изпълнение на производствено-финансовия план, дейността на СС, УС, дейността на страничните
предприятия; финансово-счетоводни; статистически за: състоянието на животновъдството, борбата с вредителите, засетите пролетни, есенни и късни
култури, средните добиви по култури, наличната техника, разпределение на
персонала, квалификацията на кадрите, член-кооператорите и състоянието на
заетост, продукцията за стоковия фонд и услуги на населението и др. (1951–
1996).
Баланси: счетоводни, ликвидационни, встъпителни във ФЖБ, разделителни между АПК с ФЖБ и КС; на земята (1977–1992).
Заявления за членство в ТКЗС с декларации за имотното състояние
(1945–1963).
Щатни разписания (1977–1995).
Колективни трудови договори – Ф. 276 (1978–1984), Ф. 277 (1981–1990),
Ф. 279 (1981–1986), Ф. 335 (1986–1987), Ф. 1406 (1965–1980).
Паспорти на защитени природни обекти (дървета) в селата: Долни Драгойча, Малки Българени, Петковци, Големи Българени, Русиновци – Ф. 1406
(1987–1989).
Снимки из живота и дейността на стопанството – Ф. 343 (1945–1946,
1953–1977).
ОБЕДИНЕНИ ТРУДОВО-КООПЕРАТИВНИ
ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА
15 фонда, 21 оп., 1870 а.е., 18,71 л.м., 1957–1981 г.
ОТКЗС „БУРЯ“ – с. ВЕЛКОВЦИ
Ф. 518, 2 оп., 44 а.е., 0,45 л.м., 1959–1965 г.
ОТКЗС „1-ви МАЙ“ – с. ВРАНИЛОВЦИ
Ф. 369, 1 оп., 74 а.е., 0,65 л.м., 1959–1965 г.
ОТКЗС „ИВАН ГЮДЖЕНОВ“ – с. ГОРНА РОСИЦА
Ф. 405, 2 оп., 137 а.е., 1,21 л.м., 1958–1971 г.
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ОТКЗС „9 СЕПТЕМВРИ“ – с. ГРАДИЩЕ
Ф. 346, 1 оп., 146 а.е., 1,70 л.м., 1959–1966 г.
ОТКЗС „ПОБЕДА“ – с. ДАМЯНОВО
Ф. 390, 2 оп., 136 а.е., 1,26 л.м., 1958–1970 г.
ОТКЗС „ЗАВЕТА НА ЧЕТИРИМАТА ПАРТИЗАНИ“ –
с. ДОБРОМИРКА
Ф. 534, 1 оп., 67 а.е., 0,62 л.м., 1959–1965 г.
ОТКЗС „СТОЛЕТОВ“ – ДРЯНОВО
Ф. 374, 1 оп., 126 а.е., 1,67 л.м., 1958–1965 г.
ОТКЗС – с. КОЗИ РОГ
Ф. 470, 1 оп., 128 а.е., 1,00 л.м., 1959–1965 г.
ОТКЗС „ГАНКА СТЕФАНОВА“ – с. КОРМЯНСКО
Ф. 780, 3 оп., 362 а.е., 2,90 л.м., 1959–1981 г.
ОТКЗС „БОЙЧИН“ – с. ЛОВНИДОЛ
Ф. 472, 1 оп., 98 а.е., 0,90 л.м., 1958–1968 г.
ОТКЗС „БАЛКАН“ – с. ПОПОВЦИ
Ф. 371, 1 оп., 135 а.е., 1,76 л.м., 1958–1965 г.
ОТКЗС – СЕВЛИЕВО
Ф. 494, 1 оп., 144 а.е., 2,04 л.м., 1957–1965 г.
ОТКЗС „ВЛАДИМИР ИЛИЧ ЛЕНИН“ – с. СЕННИК
Ф. 338, 2 оп., 129 а.е., 1,12 л.м., 1959–1970 г.
ОТКЗС „ОБЕДИНЕНИЕ“ – с. СОКОЛОВО
Ф. 575, 1 оп., 74 а.е., 0,91 л.м., 1958–1965 г.
ОТКЗС „ИВАН КАСЪРОВ“ – с. ЯНТРА
Ф. 471, 1 оп., 70 а.е., 0,52 л.м., 1959–1965 г.
Създават се в началото на 1959 г. с цел обединяване на по-малките стопанства за по-рационално използване на механизацията и подобряване на земеделското производство. През периода 1970–1978 г. влизат в състава на АПК. В
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архивния фонд на ОТКЗС „Ганка Стефанова“ – с. Кормянско са включени документи и като КЗС.

Кореспонденция с ОНС – Габрово, АПК, ОКС – Севлиево и др. по: планиране и отчитане на дейността, нормиране и заплащане на труда, кредитирането, земеустройството и даване на земя за лично ползване, развитието
на растениевъдството и животновъдството, откриване на работилници за услуги, доставка и експлоатация на техниката и съоръжения, квалификацията
и търсене на кадри и др. – Ф. 338 (1962–1968), Ф. 390 (1966–1969), Ф. 405
(1961–1969), Ф. 474 (1957–1962), Ф. 780 (1964–1980).
Решение на Инспекцията за държавен контрол – Габрово по проверка за
смъртността при животните – Ф. 405 (1968).
Правилници за вътрешния трудов ред – Ф. 338 (1965, 1968), Ф. 470
(1960, 1965), Ф. 471 (1959).
Заповеди на председателя с разпоредителен характер – Ф. 338 (1962–
1965), Ф. 472 (1962–1965), Ф. 780 (1969–1977).
Протоколи от: общи събрания (1958–1980); заседания на: УС и КС
(1958–1974, 1976–1980), комисия за начисляване земи към ДПФ, собственост на членовете на ТКЗС – Ф. 494 (1965).
Планове: перспективни, годишни производствено-финансови, за развитието на селското стопанство и изкупуване на селскостопанските произведения (1959–1968); за развитие и внедряване на техническия прогрес – Ф. 338
(1967).
Отчети: годишен с баланс за земята, членовете, растениевъдството, животновъдството, техниката, приходи и разходи и др. (1959–1968); пред общи
събрания за дейността на УС и КС (1960–1981); за изпълнение на производствено-финансовия план – Ф. 494 (1959–1964), Ф. 780 (1970–1980); годишни
финансово-счетоводни – Ф. 534 (1960–1963); статистически за: състоянието
на животновъдството, борбата с вредителите, засетите пролетни, есенни и
късни култури, наличната техника, състоянието на животновъдството, разпределение на персонала и др. (1959–1980).
Книги за отчитане на: сметките на кооператорите; неделимия фонд и инвентарните вноски; основните средства; приходите и разходите; показателите за растениевъдството и животновъдството; спомагателните производства;
реализацията на селскостопанската продукция (1959–1968).
Заявления за членство в ТКЗС – Ф. 346 (1959–1964), Ф. 371 (1958–1959),
Ф. 374 (1958–1963).
Декларации на член-кооператори за даване на съгласие земята, внесена
в ТКЗС, да се причисли към ДПФ за нуждите на ДЗС – Ф. 369 (1965), Ф. 371
(1965), Ф. 494 (1965).
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Договори за доставка на сортови семена, животни за угояване и др. –
Ф. 338 (1959–1961), Ф. 346, Ф. 369, Ф. 374, Ф. 470 (1959–1964), Ф. 371 (1960–
1964), Ф. 390 (1966–1969), Ф. 405 (1960–1962), Ф. 472 (1959–1965).
Договори за продажба на селскостопанската продукция – Ф. 338 (1962–
1968), Ф. 390 (1966–1969), Ф. 405 (1963–1968), Ф. 471 (1959–1960), Ф. 518
(1960–1965), Ф. 534 (1959–1964), Ф. 780 (1959–1968).
Албум със снимки от честване 20 години от основаването на ТКЗС – с.
Ловнидол – Ф. 472 (1968).
ДЪРЖАВНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА
11 фонда, 29 оп., 4358 а.е., 27,44 л.м., 1939–1999 г.
Създават се през 50-те и 60-те години на ХХ в. Основната им дейност е развитие на растениевъдството, животновъдството, спомагателни производства
и промишлени дейности.

ДЗС – с. ВРАНИЛОВЦИ
Ф. 1300, 1 оп., 349 а.е., 1,35 л.м., 1964–1979 г.

Създава се през 1965 г. при сливането на ОТКЗС „Първи май“ – с. Вранилов
ци, ОТКЗС „Балкан“ – с. Поповци и ТКЗС – с. Гъбене.

ЖРБ – ГАБРОВО
Ф. 1307, 5 оп., 865 а.е., 3,78 л.м., 1964–1999 г.

Създава се през 1965 г. като ДЗС при сливането на ТКЗС „Ягода“ – с. Жълтеш, ТКЗС „Узана“ – Габрово и ТКЗС „Столетов“ – с. Етърът.

ДЗС – с. ГОСТИЛИЦА
Ф. 578, 3 оп., 532 а.е., 3,45 л.м., 1957–1996 г.

Създава се през 1957 г. като ТКЗС, а през 1965 г. се преобразува в ДЗС.

ДЗС – с. ДОБРОМИРКА
Ф. 1279, 1 оп., 153 а.е., 0,90 л.м., 1965–1978 г.

Създава се през 1965 г. на основата на ОТКЗС – с. Добромирка и ТКЗС – с.
Буря.

ЖРБ – с. ДОНИНО
Ф. 1252, 4 оп., 455 а.е., 2,53 л.м., 1965–1995 г.

Създава се през 1965 г. при сливането на ТКЗС „Септември“ – с. Кметовци
и ОТКЗС „Буря“ – с. Велковци.
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ДЗС – с. ЛОВНИДОЛ
Ф. 1254, 2 оп., 237 а.е., 1,70 л.м., 1965–1978 г.

Създава се през 1965 г. при сливането на ТКЗС – с. Ловнидол, с. Янтра и с.
Кози рог.

ДЗС „ПЪРВИ МАЙ“ – с. МАЛКИ ВЪРШЕЦ
Ф. 1273, 1 оп., 161 а.е., 1,35 л.м., 1965–1978 г.

Създава се през 1965 г. при сливането на ОТКЗС „9 септември“ – с. Градище
и ТКЗС „Единство“ – с. Малки Вършец.

ДЗС – СЕВЛИЕВО
Ф. 87, 6 оп., 908 а.е., 8,34 л.м., 1939–1997 г.

Продължава дейността на създадения през 1895 г. първи държавен овощен
разсадник в Северна България. През 1948 г. се трансформира в ДЗС, а през 1965 г.
към него се вливат ТКЗС „Българо-съветска дружба“ – Севлиево и филиалите в
с. Крушево, с. Младен и с. Богатово. Вж. и Ф. 268 К.

ДЗС – с. СТОКИТЕ
Ф. 1253, 2 оп., 182 а.е., 1,24 л.м., 1965–1979 г.

Създава се през 1965 г. при сливането на ТКЗС – с. Стоките и с. Кръвеник.

КЛОНОВО СТОПАНСТВО – с. СТОЛЪТ
Ф. 1256, 3 оп., 233 а.е., 1,40 л.м., 1965–1979 г.

Създава се през 1965 г. като ДЗС при сливането на ТКЗС – с. Столът и с.
Млечево.

ДЗС „ПЕТЪР БОГДАНОВ“ – ТРЯВНА
Ф. 1344, 1 оп., 283 а.е., 1,40 л.м., 1965–1978 г.

Създава се през 1965 г. при сливането на ТКЗС – Трявна, Плачковци, с. Белица, с. Станчов хан и с. Черновръх.

Постановления, правилници, инструкции, наредби, указания, кореспонденция и др. от МС, ЦК на БКП, Министерство на земеделието, ГУ на АПК,
Управление на ДЗС, ОНС – Габрово и др. за: изпълнение на единния план за
обществено-икономическо развитие на страната, финансиране на стопанската дейност, развитие на животновъдството в планинските и полупланинските
райони, развитие на личното стопанство, прибиране и реализиране на селскостопанската продукция и др. (1945–1978).
Решения на ГОС за промени в обстоятелствата, прекратяване и обявяване в ликвидация – Ф. 87 (1992), Ф. 1252 (1990–1992).
Заповеди на: директора с разпоредителен характер (1952–1955, 1962–
1995); председателя на ЛС – Ф. 87 (1993–1995), Ф. 1307 (1993–1995).
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Протоколи от: годишни общостопански конференции – Ф. 1252 (1969–
1976), Ф. 1307 (1967–1973); заседания на Дирекционния съвет – Ф. 87 (1952–
1968); заседания на СС – Ф. 87 (1969–1992), Ф. 578 (1967–1989), Ф. 1253
(1969–1974), Ф. 1256 (1967–1978), Ф. 1273 (1968–1976), Ф. 1279 (1974–1978),
Ф. 1307 (1971–1992); заседания на ЛС – Ф. 87 (1992–1995), Ф. 578 (1992–
1995); Ф. 1307 (1992–1995); общи събрания – Ф. 578 (1959–1965, 1968–1989),
Ф. 1300 (1970–1975), Ф. 1307 (1968–1973), Ф. 1344 (1966–1978); заседания
на УС – Ф. 578 (1957–1965, 1984–1992), Ф. 1252 (1991–1992) и КС – Ф. 578
(1982–1985); от заседания на комисията по ТПС – Ф. 87 (1948–1976); от
проведени търгове – Ф. 87 (1993–1995), Ф. 578 (1993–1996); предаване на
имуществото от ЛС на представители на Общото събрание на правоимащите – Ф. 87 (1995–1997), Ф. 587 (1993–1994); заседания на ръководството на
НТД – Ф. 578 (1965–1971); от заседания на ТИС – Ф. 87 (1964–1969); заседания на профкомитетите (1965–1991); за предадените и приети гори и пасища
от Държавно горско стопанство – Плачковци на ДЗС – с. Гостилица – Ф. 578
(1966–1972); въвеждане на обекти в експлоатация – Ф. 1307 (1983–1985);
разделителен – на имуществото на бившия ПЖК „Българо-съветска дружба“ – Севлиево между новосъздадените ТКЗС в Севлиево, с. Крушево и
ДЗС – Севлиево – Ф. 87 (1990).
Планове: перспективни, годишни производствено-финансови, за изкупуване на селскостопански произведения, по труда (1964–1990); за научнотехническото и социално-икономическото развитие – Ф. 578 (1987–1988); за
развитие на ветеринарното дело – Ф. 578 (1979–1984); за повишаване квалификацията на кадрите – Ф. 578 (1975).
Инженерен проект за бригадната организация на труда – Ф. 87 (1980–
1985).
Годишни отчети: за изпълнение на производствено-финансовите планове (1948–1990); финансово-счетоводни – Ф. 87 (1990–1995), Ф. 578 (1990–
1994), Ф. 1252 (1979–1991), за дейността на ЛС – Ф. 87 (1992–1993), Ф. 1252
(1992–1995), Ф. 1307 (1995); статистически за: засетите площи, средните
добиви, трайните насаждения, за използваната и изоставената земя, за показателите на животновъдството, преброяване на животните, наличните селскостопански машини, капиталните вложения, персонала, ФРЗ, трудови злополуки и др. (1950–1994).
Баланси: счетоводни – Ф. 87 (1971–1977), Ф. 578 (1959–1964), Ф. 1252
(1965–1975), Ф. 1253 (1966–1976), Ф. 1254 (1966–1976), Ф. 1256 (1966–1976),
Ф. 1307 (1980–1993); на земята – Ф. 1300 (1967–1978).
Инвентарна книга на Държавен овощен разсадник – Ф. 87 (1939–1950).
Досиета от проведени търгове и разпределение на ДМА на правоимащите – Ф. 1307 (1992–1999).
329

АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ

Списък на правоимащите дялово участие от активите на ДЗС – Севлиево – Ф. 87 (1993–1997).
Преброителни карти за селскостопанските животни – Ф. 578 (1975–
1987).
Договори за отстъпване право на строеж върху държавни земи – Ф. 1252
(1976–1984).
Снимки из живота и дейността на стопанството – Ф. 87 (1964–1977).
ОКРЪЖЕН ВЕТЕРИНАРНО-МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ГАБРОВО
Ф. 1207, 3 оп., 168 а.е., 1,35 л.м., 1959–1998 г.
Създава се през 1959 г. като Окръжна ветеринарна лечебница. От 1976 г.
на базата на Окръжната ветеринарна лечебница и Ветеринарно-санитарен контрол – Габрово се образува Окръжен ветеринарно-медицински център – Габрово.
През 1988 г. се преименува на Ветеринарно-медицински център – Габрово, а през
1992 г. – на Регионална ветеринарно-медицинска служба – Габрово. Предмет на
дейност: осигуряване здравеопазване на животните, птиците, пчелите и рибите
в обществения и личния сектор.

Окръжни, заповеди, наредби, инструкции, указания и др. на Министерство на земеделието, Управление „Ветеринарно дело“, БАН, ОНС – Габрово,
АПК и др. по дейността (1960–1997).
Правилник за устройството и дейността (1993).
Заповеди на главния ветеринарен лекар (1974) и на директора с разпоредителен характер (1976–1992).
Протоколи от: годишни общи събрания (1994–1997); заседания на: СС
(1978–1992), Дирекционния съвет (1993–1997), профкомитета (1979–1989).
Планове: годишни за лечебно-профилактичните и противопаразитните
мероприятия (1962–1992); на Държавния ветеринарно-санитарен контрол
(1976–1991); финансови (1981).
Отчети за: дейността (1995–1997); състоянието на пчелните семейства
(1991); движението на селскостопанските животни (1980–1990); здравното състояние в свинефермите и гинекологичния статус при свинете-майки
(1986–1990); годишни финансово-счетоводни (1968–1997); годишни статистически за: заболяемостта и смъртността на селскостопанските животни, изпълнение на лечебно-профилактичните мероприятия, ветеринарния надзор,
капиталните вложения и въведените в действие основни фондове, снабдяването с материали, горива и енергия, заетите лица, ФРЗ, трудови злополуки и
др. (1961–1998).
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Доклади на главния ветеринарен лекар за: проведени ветеринарно-профилактични мероприятия, здравното състояние на животните, смъртността и
безплодието при кравите и др. (1959–1968).
Бюджети (1968–1972).
Щатни разписания (1968–1972, 1976–1997).
Колективни трудови договори (1977–1995).
ОКОЛИЙСКИ ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕКАРИ
3 фонда, 3 оп., 69 а.е., 0,70 л.м., 1941–1953 г.
ОКОЛИЙСКИ ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР – ГАБРОВО
Ф. 325, 1 оп., 17 а.е., 0,13 л.м., 1944–1948 г.
Вж. и Ф. 695К
ОКОЛИЙСКА ВЕТЕРИНАРНА СЛУЖБА – ДРЯНОВО
Ф. 216, 1 оп., 18 а.е., 0,27 л.м., 1944–1951 г.
Вж. и Ф. 604К
ОКОЛИЙСКИ ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР – СЕВЛИЕВО
Ф. 546, 1 оп., 34 а.е., 0,30 л.м., 1941–1953 г.
Вж. и Ф. 715К
Създава се преди 1944 г. Ръководи дейността на ветеринарните заведения в
околията в борбата срещу разпространяване на заразни болести по животните
и упражнява контрол върху продуктите от животински произход. Прекратява
дейността си през 1948 г., като функциите се поемат от Служба „Ветеринарно
дело“ към околийските народни съвети.

Окръжни, заповеди, сведения, рапорти, кореспонденция и др. от МЗДИ,
Областна ветеринарна служба – Велико Търново и др. за: закланите животни,
изкупуването и съхранението на кожи от едър и дребен добитък, заразните
болести по домашните животни и борбата с тях и др. – Ф. 216 (1945–1947),
Ф. 325 (1944–1948).
Заповеди с разпоредителен характер – Ф. 216 (1948–1951).
Протоколи на Епизоотичната комисия за констатираните заразни болес
ти по домашните животни – Ф. 325 (1944–1946).
Отчет за дейността на службата – Ф. 216 (1948).
Таблици за получени резултати от ваксинирането на едър рогат добитък – Ф. 325 (1946).
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Сведения за епизоотиите във Великотърновска област – Ф. 325 (1945–
1946).
Статистически отчети за: болестите по домашните животни, изпълнение
на плановете за санитарно-ветеринарен контрол, закланите животни и полученото месо и др. – Ф. 546 (1941–1953).
Лични досиета на служителите – Ф. 216 (1944–1948).
ОКРЪЖЕН СЕЛЕКЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО –
ГАБРОВО
Ф. 1160, 2 оп., 174 а.е., 1,60 л.м., 1959–1985 г.
Създава се през 1962 г. като Инспекция по племенното дело в животновъдството към ОНС – Габрово. От 1970 г. се слива със Станцията за изкуствено
осеменяване – Севлиево и се образува Инспекция по племенно дело и изкуствено осеменяване – Габрово. През 1976 г. Окръжна инспекция по племенно дело –
Габрово, Станция по изкуствено осеменяване – Севлиево и Кантора „Разплодни
животни“ – Велико Търново се сливат и се образува Окръжен селекционен център по животновъдство – Габрово като поделение на Научно-производствено
обединение по говедовъдство и овцевъдство – Костинброд. Развива научноизследователска и развойна работа, извършва научно обслужване на развъждането,
храненето, изкуственото осеменяване, физиологията и технологията на отглеждане, произвежда и реализира разплодни животни и др.

Окръжни, заповеди, указания, кореспонденция и др. от Министерството
на земеделието, Академията на селскостопанските науки, ОНС – Габрово,
БНБ и др. за състоянието и задачите на племенното дело, породообразуването, производството и изкупуването на разплодни животни, изпълнение на
производствените планове и др. (1962–1982).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1962–1982).
Протоколи с разглежданите материали от заседания на: Дирекционния
съвет (1967–1975); Стопанския комитет (1973–1982); комисията за прегледи
и класиране на разплодни животни (1965–1974); профкомитета (1978–1984).
Планове за: изграждане на образцови говедовъдни ферми, ограничаване
и ликвидиране на безплодието на животните, развитие на свиневъдството и
др. (1964–1974), развитие на говедовъдството (1977–1985); годишни финансови (1976–1982).
Отчети: за дейността по племенно дело, проблемите в селекционната
дейност, за развитие на овцевъдството, биволовъдството, изкуственото осеменяване, пчеларство и др. (1959–1983); годишни финансово-счетоводни
(1968–1970, 1976–1982); статистически за: състоянието на животновъдство332
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то по отрасли, изпълнението на износа, разходваните фуражи, отчитане на
съревнованието и челния опит, броя и разпределението на персонала, трудовите злополуки и др. (1968–1983).
Разделителен баланс между Станция за изкуствено осеменяване на селскостопанските животни – Севлиево, Кантора „Разплодни животни“ – Габрово и Управление „Земеделие“ за създаване на Окръжен селекционен център
по животновъдство – Габрово (1976).
Бюлетини за: млеконадоя в говедовъдните и биволовъдните ферми, тег
ловното развитие на младите разплодни животни, млечността, плодовитостта
и вълнодайността на овцете и др. (1962–1973).
Щатни разписания (1963–1982).
Колективни трудови договори (1977–1982).
УГОИТЕЛНО СТОПАНСТВО „РОДОПА“ – с. ВОЙНО
Ф. 789, 3 оп., 171 а.е., 1,55 л.м., 1961–1977 г.
Създава се през 1961 г. като Междукооперативно свинеугоително стопанство – с. Войно. През 1964 г. дейността му се поема от ДЗС – Севлиево, от
1965 г. се влива в Окръжно представителство на ДСП „Родопа“ – Габрово. През
1966 г. свинеугоителната дейност се отделя от ДСП „Родопа“ – Габрово и преминава към ДЗС „Родопа“ – Горна Оряховица и в с. Войно се образува филиал за
угояване на телета. През 1968 г. се преименува на ДЗС „Родопа“ – с. Войно за
угояване на телета и свини, а през 1970 г. – на Угоително стопанство „Родопа“ – с. Войно. Закрива се през 1977 г., като дейността му се поема от Комбинат
„Родопа“ – Габрово.

ПМС, окръжни, заповеди, указания, кореспонденция и др. от МЗХП,
ОНС – Габрово, ДСО „Родопа“, ОК на БКП – Габрово и др. по създаването,
организацията и дейността (1961–1964, 1968–1976).
Правилници за устройство и дейност на стопанството (1961, 1971).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1968–1976).
Протоколи с разглежданите материали от заседания на: УС (1961–1964),
СС (1961–1976), профкомитета (1970–1975).
Планове: перспективни (1970–1976); производствено-финансови (1961–
1962, 1968–1976); финансови (1968–1976); по труда (1968–1977); за работа
на автомобилния транспорт (1970–1976); за материално-техническото снабдяване (1970–1976).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1968–1977); за земята (1968–
1974); за временната нетрудоспособност на персонала (1971–1975); годишни
статистически за: личния състав и ФРЗ, селскостопанските култури, търгов333

АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ

ската мрежа, състоянието на животновъдството, трудовите злополуки, механизацията и транспортните средства и др. (1963–1964, 1968–1977).
Щатни разписания (1968–1976).
Колективни трудови договори (1968–1975).
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„АГРОПРОДУКТ“ – ГАБРОВО
Ф. 1506, 1 оп., 38 а.е., 0,15 л.м., 1966–1998 г.
Създава се през 1982 г. като Окръжно изкупвателно пласментно снабдително предприятие, подчинено на АПК – Габрово. Предмет на дейност: организира
и извършва производство, изкупуване и преработка на птици, птиче месо, яйца
и др. продукция, търговска дейност в страната и чужбина. От 1988 г. се преименува на СП „Яйца и птици“ – Габрово. През 1990 г. се регистрира като ДФ
„Агропродукт“ – Габрово, а през 1992 г. се преобразува в ЕООД с държавно имущество. Дружеството се ликвидира през 1998 г.

Решения на ГОС за регистрация и прекратяване дейността на Дружес
твото (1990–1996). Заповед на МЗГАР за ликвидиране на Дружеството
(1998).
Структурни схеми на управление (1986–1992).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1982–1993).
Протоколи от: общи събрания (1987–1992); заседания на: УС (1990–
1992), СС (1984–1990), профкомитета и синдикатите (1987–1995); от търгове (1990–1992).
Анализи за дейността на Дружеството (1987–1992).
Годишни статистически отчети за: изпълнение на комплексната програма за намаляване на ръчния и тежък физически труд, трудовия колектив, стоковите фондове и услугите на населението, персонала и ФРЗ, труда, повишаване квалификацията на кадрите, трудовите злополуки (1987–1996).
Щатни разписания (1984–1994). Колективни трудови договори (1991–
1992).
Лично досие на директора на предприятието (1966–1992).
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ОКРЪЖНО ПРЕДПРИЯТИЕ „АГРОХИМИЧЕСКО
ОБСЛУЖВАНЕ“ – с. ПОПОВЦИ
Ф. 1308, 5 оп., 294 а.е., 2,32 л.м., 1960–2001 г.
Създава се през 1965 г. като Държавна инспекция по растителна защита –
Габрово. Организира и води борбата с болестите, неприятелите и плевелите по
селскостопанските култури. През 1974 г. се преименува на Държавна окръжна
станция „Агрохимическо обслужване“ – с. Поповци, а от 1977 г. става ОП „Агрохимическо обслужване“ – с. Поповци. През 1988 г. се преименува на Предприятие
„Агрохимическо обслужване“ – с. Поповци. С Решение № 439 от 19 дек. 1990 г. на
МЗХП се образува ДФ „Агрохим“ – Габрово, през 1993 г. се преобразува в ЕООД
„Аргохим – Г“ – Габрово с държавно участие, а през 1999 г. – в ЕАД. Дружеството се приватизира през 2000 г.

ПМС, окръжни, заповеди, указания, инструкции, кореспонденция и др.
от МЗХП, ДСО „Агрохимическо обслужване“, ОНС – Габрово, ГОС и др. за:
водене на борбата с растителнозащитни средства срещу болестите и вредителите по селскостопанските култури, нормите за производство и използване
на торове, извършване на авиохимическа обработка, приложението на хербициди, финансовата дейност, преструктурирането и др. (1960–2000).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1976–1986, 1996–
1999).
Протоколи от: общи събрания (1987–2000); делегатски събрания (1990–
1992); заседания на: СС (1976–1991), УС (1991), ръководството (1992–1993),
Съвета на директорите (1999–2000), Експертния съвет (1975–1976), комисията за определяне на площадки за бригадни станове (1977), профкомитета и
общи събрания на профорганизацията, синдиката (1976–1992).
Разделителен протокол с приложения от ОНС – Габрово за прехвърляне
на дейността по агрохимическо обслужване на селското стопанство на СО
„Агрохимическо обслужване“ (1987).
Планове: перспективни (1969–1985); държавни и насрещни (1982–
1986); петилетен – за необходимите млади специалисти и развитие на младежките дейности (1980–1981); годишни за основните икономически показатели (1961, 1970–1971, 1976–1979, 1990); за торенето и растителната защита
(1980–1986); по труда и ФРЗ (1976–1985); финансови (1976–1989); за работата на СС (1986); развитие на НТП (1977–1979); за социалното развитие на
колектива (1976).
Отчети: годишни за работата по растителната защита в окръга (1960–
1972); годишен за дейността на пункта по прогноза и сигнализация (1964–
1979); годишни финансово-счетоводни (1977–2001); на Програмния колектив
за ускорено внедряване на малообемно пръскане и поддържане на почвената
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повърхност (1986–1987); за производственото, финансовото и икономичес
кото състояние (1991–1992); за НТП (1986–1989); годишен за съревнованието (1982–1983); статистически за: изпълнение на икономическите показатели, наличната техника, ресурси и реализация на химикали, горива, суровини
и материали, персонала и ФРЗ, трудовите колективи, трудовите злополуки,
намаляване на ръчния и непревликателен труд и др. (1976–1995).
Отчетни доклади: „Десет години Предприятие за агрохимическо обслужване“ (1985); за цялостната дейност (1988–1991).
Щатни разписания (1976–1986). Колективни трудови договори (1976–
1985).
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ – с. СЕННИК
Ф. 1272, 4 оп., 203 а.е., 1,75 л.м., 1971–2006 г.
Създава се през 1971 г. на базата на МТС – с. Сенник да извършва ремонт и
поддържане на машинно-тракторния, автомобилния парк и селскостопанските
машини на членовете на АПК „Росица“ – Севлиево. От 1986 г. се преименува на
Бригада за ремонт и експлоатация на селскостопанска техника и автомобили –
с. Сенник към АПК – Севлиево, а от 1990 г. е към новосъздадената Агрофирма
„Балкан“ – Севлиево като Предприятие за ремонт и поддържане – с. Сенник.
През 1992 г. прекратява дейността си и се обявява в ликвидация. През 1994 г. с
решение на Общото събрание на правоимащите се учредява ООД „Предприятие
за ремонт и поддържане“ – с. Сенник, а през 1998 г. се преобразува в АД с предмет на дейност: ремонт на транспортна и селскостопанска техника, производство на всички видове разрешени стоки и търговия с тях. През 2005 г. с решение
на Общото събрание на акционерите се прекратява дейността на Дружеството
и се обявява в ликвидация, която приключва през 2006 г.

Решения на ГОС за регистрация, пререгистрация и ликвидация на Дружеството (1994–2006).
Устав на АД „Предприятие за ремонт и поддържане“ (2003).
Правилници за вътрешния ред (1973–1984).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1971–1991).
Протоколи от: общи събрания (1994–1998, 2002); заседания на: СС
(1971–1992), ЛС (1994–1995), Съвета на директорите (1998–2005); съвместно заседание на СС със синдиката (1991); заседания на профкомитета (1975–
1988); за установяване размера на ползваната земя (1992).
Годишни производствено-финансови планове (1971–1978).
Отчети: за дейността на: СС (1983–1986), бригадата (1988); годишни
финансово-счетоводни (1971–1992, 1998–2006); за финансовото състояние
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(1996–2003); годишни статистически за: производствената дейност и финансовите резултати, броя и образованието на специалистите, квалификацията,
трудови злополуки, приходите и разходите, стокооборота, помощните промишлени дейности и др. (1971–1994).
Анализи за изпълнение на производствената програма и икономическите показатели (1972–1990).
Доклад за дейността на ЛС (1992–1993).
Годишни баланси (1993–1995).
Щатни разписания (1971–1990).
Дневник на акционерите (1998–2006).
Кореспонденция с МЗХП, ОНС – Габрово, АПК „Росица“ – Севлиево и
др. по планирането, отчитането, ценообразуването, доставката на материали
и резервни части, ликвидацията, продажбата на акции и др. (1972–2000).
МАШИННО-ТРАКТОРНИ СТАНЦИИ
5 фонда, 9 оп., 404 а.е., 4,51 л.м., 1948–1999 г.
Създават се след 1944 г. за осигуряване със селскостопански машинен инвентар и извършване на механизирани, селскостопански, транспортни, авторемонтни и др. услуги в ТКЗС и АПК. В периода 1965–1971 г. ТКЗС изкупуват
машинния парк на МТС. Една част от тях преминават към машинно-ремонтни
предприятия, а други продължават като държавни фирми за поддържане и ремонт на селскостопанска техника.

ДЪРЖАВНА МАШИННО-ТРАКТОРНА СТАНЦИЯ – ГАБРОВО
Ф. 918, 3 оп., 103 а.е., 0,80 л.м., 1959–1999 г.
Създава се през 1959 г.

МАШИННО-ТРАКТОРНА СТАНЦИЯ – ДРЯНОВО
Ф. 1015, 1 оп., 16 а.е., 0,20 л.м., 1961–1965 г.

Създава се през 1961 г.

МАШИННО-ТРАКТОРНА СТАНЦИЯ – СЕВЛИЕВО
Ф. 81, 2 оп., 112 а.е., 1,81 л.м., 1948–1964 г.

Създава се през 1949 г.

МАШИННО-ТРАКТОРНА СТАНЦИЯ – с. СЕННИК
Ф. 677, 1 оп., 74 а.е., 1,20 л.м., 1962–1972 г.

Създава се през 1962 г.
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ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„МАШИННО-ТРАКТОРНА СТАНЦИЯ“ – ТРЯВНА
Ф. 1497, 2 оп., 99 а.е., 0,50 л.м., 1983–1995 г.
Създава се през 1983 г.

Постановления, окръжни, заповеди, инструкции, указания и др. от Министерството на земеделието, ОНС – Габрово, НАПС, ДСО „МТС и борба
с ерозията“ и др. за административната, финансовата и стопанската дейност,
по преструктурирането, преобразуването и ликвидацията (1951–1999).
Учредителен договор за създаване на Дружествено предприятие „Богдан войвода“ – с. Белица с участие на МТС – Трявна – Ф. 1497 (1988).
Правилници за вътрешния трудов ред – Ф. 918 (1983), Ф. 1497 (1983).
Заповеди на директора с разпоредителен характер – Ф. 81 (1948–1963),
Ф. 918 (1959–1965, 1981–1985), Ф. 1015 (1962–1964), Ф. 1497 (1983–1988).
Протоколи: от учредително събрание – Ф. 918 (1981); от общо събрание
и събрание на пълномощниците – Ф. 918 (1991); от заседания на: СС – Ф. 918
(1981–1992), Ф. 1497 (1983–1991), Дирекционния съвет – Ф. 81 (1953–1963),
ТИС – Ф. 677 (1964–1966), Ф. 1015 (1962–1965), профкомитета – Ф. 677
(1968–1969), Ф. 981 (1982–1992), Ф. 1497 (1983–1985); разделителни –
Ф. 918 (1981–1983), Ф. 1497 (1983).
Планове: петилетни за научно-техническото, икономическото и социалното развитие – Ф. 918 (1981), Ф. 1497 (1987); насрещни – Ф. 918 (1984–1986);
производствени – Ф. 677 (1962–1970), Ф. 918 (1981–1985), Ф. 1497 (1983–
1989); производствено-финансови – Ф. 677 (1962–1970), Ф. 918 (1959–1965),
Ф. 1015 (1962–1965); финансови – Ф. 677 (1967–1970); по труда – Ф. 918
(1961–1965, 1981–1986); по самозадоволяването – Ф. 918 (1982–1984).
Отчети: годишни по стопанската дейност – Ф. 918, Ф. 1497 (1983–1986);
годишни за производствено-финансовата дейност – Ф. 81 (1956–1962); по
икономическите показатели – Ф. 918 (1982–1986); по капиталното строителство – Ф. 918 (1984–1985); годишни финансово-счетоводни – Ф. 677 (1963–
1971), Ф. 918 (1959–1965, 1982–1995), Ф. 1015 (1961–1965), Ф. 1497 (1983–
1995); годишни статистически за: механизацията, стопанската и спомагателните дейности, персонала и ФРЗ, материално-техническото снабдяване и др.
(1960–1995).
Ревизионни актове от финансови ревизии – Ф. 81 (1953–1964), Ф. 677
(1963–1972).
Щатни разписания – Ф. 677 (1962–1970), Ф. 918 (1961–1964, 1981–1992),
Ф. 1015 (1962–1965), Ф. 1497 (1983–1992).
Експертна оценка за имуществото на ДФ „МТС“ – Трявна – Ф. 1497
(1992).
338

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ГАБРОВО 1944–2014 г.

Акт за държавна собственост на недвижим имот на „МТС – Габрово“
ЕООД в с. Поповци – Ф. 918 (1996).
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„МЕЛИОРАЦИИ“ – ГАБРОВО
Ф. 1508, 3 оп., 258 а.е., 1,53 л.м., 1967–2000 г.
Създава се през 1971 г. като Завод за резервни части и нестандартно оборудване и същата година се преобразува в ДП „Селскостопански мелиорации и
борба с ерозията“ – Габрово. През 1974 г. се преобразува в ТК „Механизация,
техническо обслужване и борба с ерозията“ – Габрово. През 1990 г. се регистрира като ДФ „Мелиорации“ – Габрово, а през 1992 г. се преобразува в ЕООД с
държавно участие. С Решение № 1307 на ГОС от 29 септ. 1999 г. държавата се
заличава като едноличен собственик на капитала и Дружеството се приватизира. Извършва механизирани селскостопански, мелиоративни и строителни услуги, производство и търговия със селскостопанска продукция и резервни части.

Разпореждане на КСК при МС за създаване на предприятието (1971).
Правилник за устройството и дейността (1971–1987).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1971–1990).
Протоколи от: годишни отчетни събрания (1974–1976); общи събрания (1979–1984, 1990–1991); заседания на: СС и съвместни с профкомитета
(1972–1990), профкомитета (1971–1977); приемане и въвеждане в действие
на готови строителни обекти (1974–1988).
Планове: петилетни (1981–1990); за работата на СС (1974–1978); за социалното развитие и квалификацията на персонала (1976–1977); за основните икономически показатели (1977–1984); по труда (1972–1978); производствено-финансови (1978); за въвеждане на държавно-обществен преглед
по качеството (1983–1985); тематични за рационализаторските дейности
(1987–1988).
Отчети: за основните икономически показатели (1974–1983); изпълнение на натуралните показатели (1975); за развитие на помощното стопанство
(1984–1987); годишни финансово-счетоводни (1971–2000); годишни статистически за: материалните разходи, ефективността на основните показатели,
произведената промишлена продукция, извършените услуги, себестойността
и качеството на продукцията, състава и квалификацията на персонала и ФРЗ,
съревнованието и др. (1971–1999).
Щатни разписания (1972–1990). Лични досиета на служители (1967–
1974).
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Кореспонденция с МЗХП, Главна инспекция „Борба с ерозията и охрана
на земята и водата“ по цялостната дейност (1972–1978).
Колективни трудови договори (1971–1987).
V.2. ГОРСКО СТОПАНСТВО
ОКРЪЖНО УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОРИТЕ – ГАБРОВО
Ф. 33, 3 оп., 363 а.е., 2,88 л.м., 1936–1970 г.
Създава се през 1948 г. в резултат на реорганизацията на Габровското административно лесничейство. Закрива се през 1951 г., когато дейността му се
поема от създаденото за дърводобив Горско промишлено предприятие – Габрово.
През 1960 г. се създава Окръжно управление по горите – Габрово, в което влизат горските стопанства в с. Стоките, Габрово, Севлиево и Плачковци, а от
1962 г. – и дървообработващите предприятия ДИП „Митко Палаузов“ – с. Батошево, ДИП „Първи май“ – Плачковци и ДИП „Узана“ – Габрово. През 1967 г.
отново се създава Районна дирекция по горите – Габрово. Закрива се през 1970 г.,
като дейността се поема от новообразувания Комбинат за дърводобив и дървообработване – Габрово. Стопанисва горите, провежда лесокултурни мероприятия и развива дърводобива в Габровски окръг.

Постановления, разпореждания, окръжни, кореспонденция и др. от МС,
Министерството на горите и горската промишленост, КСК при МС, ГУ по
горите и др. по опазване на горите, дърводобива и дървообработването, за
лесокултурните дейности, стопанисване и използване на дивеча, риболова и
др. (1936–1951, 1959–1970).
Правилници за вътрешния трудов ред, устройството и дейността (1966–
1969).
Заповеди на началника с разпоредителен характер (1948–1950, 1960–
1970).
Протоколи с разглежданите материали от заседанията на комисии: за
включване и изключване на земи от горския фонд (1960–1970); по отчуждаване на частни гори (1948).
Планове: перспективни за: лесокултурните и страничните дейности
(1942–1944, 1969), рибовъдството и благоустрояване на водоемите за спортен риболов (1970); насрещни по себестойността на продукцията (1963–
1970); за лесокултурните дейности и стопанисване на горите, дърводобива,
развитието на ловното и рибното стопанство, производството на фиданки и
снабдяване със семена, за материално-техническото снабдяване, реализацията на продукцията, капиталните вложения, финансови, по труда и ФРЗ и др.
(1948–1949, 1960–1970).
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Отчети: производствено-финансови на горските стопанства в района с
приложени баланси и сборни ведомости (1948–1951); на земята (1965–1970);
сборни годишни финансово-счетоводни (1960–1970); годишни статистически
за изпълнение на плановете по дърводобива, лесокултурните дейности и лесозащитата, мероприятията в ловното и рибното стопанство, за продукцията
на промишлените предприятия, капиталовложенията, страничните дейности,
за персонала и ФРЗ и др. (1960–1970).
Сведения за горските разсадници, дърводобива и залесителните дейности (1944–1950).
Встъпителни баланси на горските стопанства към Управлението (1960).
Щатни разписания (1948, 1960–1970).
ГОРСКИ ПРОМИШЛЕН КОМБИНАТ – ГАБРОВО
Ф. 1383, 1 оп., 573 а.е., 3,10 л.м., 1956–1976 г.
Създава се през 1971 г. като Комбинат за дърводобив и дървообработване – Габрово и като приемник на дейността на закритата Районна дирекция
по горите – Габрово и нейните поделения. През 1972 г. се преименува на Горски
промишлен комбинат – Габрово. Същата година към него преминава и кантора
„Дървопласмент“ – Габрово. Закрива се през 1976 г. с Разпореждане № 134 от 25
юни с.г. на МС, с което дейностите дърводобив и търговия преминават към Горскостопански комбинат – Велико Търново. Организира дейността по залесяване,
дърводобив и стопанисване на горите в Габровски регион.

Заповеди на: Министерство на горите и опазване на природната среда,
ДСО „Стара планина“, ОК за ДНК – Габрово и др. по: опазване и използване
на горите, трудовото възнаграждение, награждаване с отличие, разширението на АЕК „Етър“ и др. (1972–1976).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1971–1976).
Протоколи от: заседания на: СС (1971–1976), ТИС (1970–1974); проверки на Комбината по опазване на горите (1972–1975); проверки от Районна
инспекция на горите – Велико Търново (1971–1976); годишни отчетни събрания на профсъюза и заседания на профкомитета (1971–1976).
Планове: държавен и насрещен по залесяване, стопанисване на горите
и за страничните дейности (1971–1972); перспективен по лесосечния фонд,
промишлената продукция и себестойността ѝ (1972–1976); годишни – натурални по залесяване и стопанисване на горите, по труда и лесокултурните
дейности, за ползване на лесосечния фонд, за развитие на едродивечовите
стопанства и отстрела в ловните стопанства, на дървообработващите предприятия; финансови; по труда и ФРЗ и др. (1970–1976).
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Годишни отчети: по труда; лесозащитата и лесокултурните дейности; за
лесосечните мероприятия на дървообработващите предприятия; по техничес
кия прогрес; за развитие на страничните дейности; счетоводни – на Комбината и поделенията; статистически за: персонала, лесокултурните дейности и
лесосечния фонд, ловностопанските мероприятия и риболова, производителността в промишлените поделения и реализацията на продукцията; за страничните дейности и износ на продукция и др. (1971–1976).
Щатни разписания (1971–1975).
Преписки за включване и изключване на земи от горския фонд (1972–
1974) и за обявяване на горите около манастири и партизански землянки за
исторически (1971–1973).
Дневник за регистриране на изобретения и рационализаторски предложения (1956–1974).
Характеристики на предложени за награждаване работници и служители
и списъци за награждаване (1971–1974).
Кореспонденция с Министерството на горите и опазване на природната
среда, ДСО „Стара планина“, ОНС – Габрово и др. за: залесяването, борбата
с болестите и ерозията, организиране на промишления риболов, ловуването
на дивеч, отглеждане на култивирана пeчурка, производителността на труда,
кадровото обезпечаване и др. (1971–1976).
ГОРСКО ПРОМИШЛЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ГОРПРОМ“ –
ГАБРОВО
Ф. 409, 2 оп., 202 а.е., 1,95 л.м., 1951–1960 г.
Създава се през 1951 г. на базата на закритата Районна дирекция по горите – Габрово и новообразуваните горски промишлени стопанства в с. Стоките,
Плачковци, Габрово и с. Млечево. Стопанисва, залесява, извършва опазване на
горите, дърводобив и други дейности в горите. Закрива се през 1960 г. със създаването на Окръжно управление по горите – Габрово.

Окръжни, заповеди, наредби, бюлетини и др. по труда и работната зап
лата (1953–1959).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1951–1960).
Планове: перспективни, годишни производствени, по автоматизацията,
по труда и др. (1953–1959).
Годишни отчети: финансово-счетоводни; статистически за: персонала и
ФРЗ, изпълнението на технико-икономическите норми, ресурсите и готовата
продукция, механизацията, дърводобива, лесосечния фонд и др. (1951–1960).
Бюджети и щатни разписания (1951–1960).
342

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ГАБРОВО 1944–2014 г.

КАНТОРА „ДЪРВОПЛАСМЕНТ“ – ГАБРОВО
Ф. 922, 1 оп., 72 а.е., 0,65 л.м., 1952–1972 г.
Създава се през 1952 г. като Предприятие „Дървопласмент“ – Габрово на
подчинение на Министерството на тежката промишленост. През 1960 г. се преобразува в Клон „Дървени материали“ – Габрово с филиал в Горна Оряховица
към ЦУ „Материално-техническо снабдяване и държавен резерв“. През 1963 г. се
преименува на Окръжно управление по горите, отдел „Дървопласмент“ – Габрово, през 1965 г. – на Кантора „Дървопласмент“ – Габрово, а през 1969 г. – на
Пласментно-снабдително предприятие „Дървопласмент“ – Габрово. От 1971 г.
преминава на пряко подчинение към Горски промишлен комбинат – Габрово до
1972 г., когато се влива в него като отдел. Извършва търговия с дървени и строителни материали.

Постановления и разпореждания на МС, окръжни, кореспонденция и
др. с Министерството на тежката промишленост, Министерството на строителните материали и горската промишленост, ЦУ „Материално-техническо
снабдяване“ и др. по създаването и реорганизацията, финансовата дейност
(1952–1971).
Правилници за устройството и дейността (1953–1959).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1960–1972).
Протоколи от заседания на: Дирекционния съвет и СС (1962–1970),
профкомитета (1956–1972).
Планове: перспективен (1969); финансови, по труда, за стокооборота и
др. (1952–1972).
Годишни отчети: финансово-счетоводни (1951–1972); статистически за
персонала и ФРЗ (1952–1972).
Щатни разписания (1952–1972).
ГОРСКИ ПРОМИШЛЕНИ СТОПАНСТВА
4 фонда, 4 оп., 490 а.е., 5,29 л.м., 1948–1960 г.
Създават се през 1951 г. с предмет на дейност: производство, превоз и продажба на дървен строителен материал, дърва за огрев и дървени въглища. Съг
ласно ПМС № 28 от 29 ян. 1960 г. се закриват, като дейността им се поема от
горските стопанства.

ГОРСКО ПРОМИШЛЕНО СТОПАНСТВО – ГАБРОВО
Ф. 113, 1 оп., 111 а.е., 1,34 л.м., 1951–1960 г.
343

АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ

ГОРСКО ПРОМИШЛЕНО СТОПАНСТВО – с. МЛЕЧЕВО
Ф. 514, 1 оп., 49 а.е., 0,35 л.м., 1957–1960 г.

Създава се през 1957 г.

КРЪСТЕЦКО ГОРСКО ПРОМИШЛЕНО СТОПАНСТВО –
ПЛАЧКОВЦИ
Ф. 155, 1 оп., 205 а.е., 2,40 л.м., 1952–1960 г.
ГОРСКО ПРОМИШЛЕНО СТОПАНСТВО – с. СТОКИТЕ
Ф. 202, 1 оп., 125 а.е., 1,20 л.м., 1948–1960 г.
Окръжни, заповеди, инструкции и кореспонденция с МССМ, МЗГ, Министерство на тежката промишленост и др. по ценообразуването, дърводобива, отчетността, охраната на труда, съревнованието, финансово-счетоводната дейност, социално-битови и организационни въпроси и др. (1948–1960).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1951–1960).
Протоколи от заседания на: Дирекционния съвет – Ф. 113 (1958), профкомитета – Ф. 113 (1957–1960).
Планове: стопански – Ф. 113 (1953–1958), Ф. 202 (1954–1959); по труда – Ф. 113 (1954), Ф. 202 (1954–1959); по дърводобива – Ф. 113 (1958–1959),
Ф. 514 (1957–1960); организационно-технически – Ф. 202 (1955–1960),
Ф. 514 (1957–1959); по себестойността на промишлената продукция – Ф. 202
(1959–1960), Ф. 514 (1958).
Отчети: по себестойността на промишлената продукция – Ф. 202 (1959–
1960), Ф. 514 (1958); статистически за: дърводобива, транспорта, стокооборота, ФРЗ и др. (1951–1959).
Доклади, информации и др. за изпълнение на плана – Ф. 113 (1954–1958).
Бюджети – Ф. 113 (1952–1958), Ф. 202 (1954–1957).
Щатни разписания – Ф. 113 (1959), Ф. 155 (1954–1959).
Кореспонденция с Горска инспекция, народните съвети и горската полиция по стопанисване и опазване на горите – Ф. 155 (1952–1959).
Колективни трудови договори – Ф. 113 (1956–1958), Ф. 202 (1955–1957).
ГОРСКИ СТОПАНСТВА
6 фонда, 24 оп., 2927 а.е., 24,20 л.м., 1927–1998 г.
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – с. БАТОШЕВО
Ф. 407, 1 оп., 9 а.е., 0,15 л.м., 1947–1951 г.
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ГОРСКО СТОПАНСТВО – ГАБРОВО
Ф. 114, 6 оп., 963 а.е., 7,26 л.м., 1947–1994 г.
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ДРЯНОВО
Ф. 156, 1 оп., 331 а.е., 5,10 л.м., 1947–1960 г.
ГОРСКО СТОПАНСТВО – ПЛАЧКОВЦИ
Ф. 154, 4 оп., 637 а.е., 4,77 л.м., 1944–1994 г.
Вж. и Ф. 479К
ГОРСКО СТОПАНСТВО – СЕВЛИЕВО
Ф. 498, 5 оп., 517 а.е., 3,30 л.м., 1927–1998 г.
Вж. и Ф. 761К
ГОРСКО СТОПАНСТВО „РОСИЦА“ м. ЛЪГЪТ – с. СТОКИТЕ
Ф. 201, 7 оп., 470 а.е., 3,62 л.м., 1946–1998 г.
Вж. и Ф. 596К
Горските стопанства се създават в края на ХІХ в. съгласно Закона за горите от 1890 г. за стопанисване и експлоатация на горите. През 1904 г. се създават първите административни лесничейства. След одържавяване на горите
през 1948 г., лесничействата се преименуват на държавни горски стопанства.
През 1951 г. държавните горски стопанства се разделят на: горски стопанства
(за стопанисване на горите) и горски промишлени стопанства (за експлоатация на горите). Съгласно ПМС № 28 от 29 ян. 1960 г. се обединяват в горски
стопанства. От 1991 г. се преобразуват в държавни лесничейства с предмет на
дейност: стопанисване на ДГФ, лов и рибовъдство, селскостопанска дейност,
лесоползване, строителство, търговия, туризъм, услуги. През 1994 г. държавните лесничейства се преобразуват в горски стопанства с предмет на дейност:
стопанисване и охрана на горите, лесозащита, възпроизводство, разселване и
подхранване на дивеча и рибата, дърводобив, странична и селскостопанска дейност, проектиране и строителство в горския фонд, търговия, внос, износ. Със
заповед на министъра на земеделието, горите и аграрната реформа от 1999 г.
горските стопанства се преобразуват в държавни лесничейства и ЕАД. Държавните лесничейства поемат управлението на горския фонд, охраната и контрола
върху горите от ДГФ и възстановените частни гори. Стопанската дейност по
добиване, транспортиране и търговия с дървени материали и др. горски продук
ти, както и животновъдството, рибовъдството, селскостопанското производство и др. преминават към ЕАД.

ПМС, окръжни, заповеди, инструкции, кореспонденция и др. с Министерството на горите и горската промишленост, Комитета по горите и горската
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промишленост, ГУ по горите, Окръжно управление на горското стопанство в
Габрово и Велико Търново и др. по залесяването и лесоустройствените проекти, дърводобива, лова и риболова, стопанисването и охраната на горите,
финансово-счетоводната дейност и др. (1944–1994).
Решения на ГОС за преструктуриране на стопанствата – Ф. 201, Ф. 498
(1994–1998).
Заповеди на Комитета по опазване на природната среда и на директора
на Стопанството с приложени протоколи и предложения на Комисия за определяне на природозащитени обекти и исторически места – Ф. 498 (1983–
1988).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1946–1985).
Протоколи от: заседания на Дирекционния съвет, СС и УС – Ф. 114
(1951–1960, 1969–1970, 1975–1992), Ф. 201 (1952–1954, 1986–1991), Ф. 498
(1979–1992), Ф. 154 (1960–1967, 1970–1991); заседания на ТИС – Ф. 114
(1977), Ф. 154 (1964–1982); събрания и заседания на бюрата на НТД – Ф. 114
(1968–1978), Ф. 154 (1978–1986); събрания на профорганизациите и заседания на профкомитетите (1951–1988); заседания на Комисия по ТПС за отчуждаване на частни имоти – Ф. 114 (1957); комисия за определяне на ловни
полета – Ф. 114 (1961–1973); приемане и въвеждане в действие на готови
строителни обекти – Ф. 154 (1980–1993); заседания на комисия с приложени
скици за определяне на землищните граници на населените места – Ф. 154
(1962–1975); заседания на комисии за предаване на гори от ДПФ на ТКЗС,
ДЗС и на горския фонд – Ф. 114 (1954–1963, 1975), Ф. 154 (1956–1964, 1971–
1974), Ф. 498 (1955–1959).
Планове: годишни производствени, финансови, за зелено строителство,
залесяване, стопанисване и опазване на горите, по дърводобива, за себестойността на продукцията, лесокултурни и ловностопански дейности и др.
(1947–1994).
Отчети: производствено-финансови за извършената селскостопанска
работа в горското стопанство – Ф. 498 (1978–1985); годишни за мероприятията по залесяване, стопанисване и опазване на горите – Ф. 154 (1971–1981);
на земята – Ф. 154 (1969–1973); по таксация на дивеча и рибата – Ф. 154
(1961–1967); годишни финансово-счетоводни – Ф. 114 (1961–1993), Ф. 154
(1945–1993), Ф. 201 (1950–1993), Ф. 498 (1949–1965, 1986–1994); статистически за: залесяването, дърводобива, лесозащитата, ловните и риболовните стопанства, страничната дейност, финансови, за персонала и ФРЗ и др.
(1952–1994).
Годишни баланси – Ф. 154 (1960–1967), Ф. 498 (1966–1986).
Бюджети – Ф. 114 (1952–1993), Ф. 154 (1945–1993), Ф. 201 (1954–1993),
Ф. 498 (1956–1985).
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Щатни разписания – Ф. 114 (1952–1993), Ф. 154 (1954–1993), Ф. 201
(1958–1993), Ф. 498 (1960–1995).
Лични досиета на ръководители и служители на стопанството – Ф. 498
(1927–1959).
Преписки по изключване на земи от горския фонд и предоставянето им
за пътища, сгради на предприятия и др. – Ф. 154 (1976–1981), Ф. 156 (1953–
1956).
Описи на частни обработваеми земи, включени в горския фонд – Ф. 156
(1954–1955).
ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „УЗАНА“ – ГАБРОВО
Ф. 1394, 2 оп., 95 а.е, 0,57 л.м., 1973–1991 г.
Създава се през 1973 г. като Представително ловно и риболовно стопанство
„Росица“, м. Лъгът – с. Стоките за интензивно развъждане на полезен дивеч
и риба и опазване на природната среда, Габрово на 1715 хектара площ в централна северна част на Стара планина. От 1976 г. се преименува на Държавно
ловно стопанство „Росица“, м. Лъгът – с. Стоките, а от 1984 г. – на Държавно
ловно стопанство „Узана“ със седалище Габрово и предмет на дейност: ловностопанска дейност, международен ловен туризъм. През 1991 г. се закрива, като
дейността му се приема от Държавно лесничейство – Габрово.

Решения, наредби, инструкции, заповеди и др. на МС, Министерството
на горите и опазването на природната среда, Министерството на горите и
горската промишленост, Комитета по горите и др. за: създаването, реорганизацията и дейността (1973–1988).
Правила и срокове за провеждането на ловни и риболовни излети на
чуждестранни туристи в Стопанството (1983).
Наредби за: организация на работната заплата (1977), организация, планиране и отчитане на страничната дейност (1988), ловуване на местен и прелетен дивеч и заготовка на дивечово месо за износ (1984).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1973–1991).
Протоколи от заседания на: СС (1986–1991), профкомитета (1973–1986).
Планове: перспективен за износа на дивечово месо през VІІІ петилетка
(1981); за ловно-стопанските мероприятия, по труда, за износа на дивечово
месо, за страничната дейност, за отстрел на дивеч, за зарибяване на речна
пъстърва, за улов за изкуствено развъждане на малки сърнета (1973–1989).
Доклади, отчети, анализи, сведения и др. за: ловно-стопанските мероп
риятия, износа на дивечово месо, изпълнението на плановете за отстрел
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на дивеча и зарибяването на речна пъстърва, преброяването и таксация за
действителния запас на видовете дивеч (1974–1981).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1974–1991); статистически за:
изпълнението на плана по труда, персонала и ФРЗ, разпределението на персонала, движението на материалните ресурси, горивата и енергията, трудови
колективи (1973–1990).
Бюджети и щатни разписания (1973–1989).
РЕМОНТНА БАЗА ПО ГОРИТЕ – ГАБРОВО
Ф. 1127, 3 оп., 129 а.е., 0,95 л.м., 1961–1999 г.
Създава се през 1951 г. като част от Горско стопанство – Габрово. От
1960 г. е на подчинение на Окръжно управление по горите – Габрово, а от 1967 г. –
на Районна дирекция по горите – Габрово до 1971 г., когато става поделение на
Горски промишлен комбинат – Габрово. През 1978 г. се преименува на Ремонтна
база по горите – Габрово. През 1993 г. се преобразува в ЕООД с държавно имущество. Прекратява дейността си през 1999 г. поради вливане в „Узана“ ЕАД –
Габрово. Произвежда машини и резервни части за автомобили, извършва ремонт
и поддържане на горската техника, произвежда инструменти за залесяване и др.

ПМС, разпореждания, окръжни, заповеди, инструкции и др. на Министерството на горите и горската промишленост, МФ, КСК, Районната дирекция на горите – Габрово и др. по: основната дейност, нормирането на труда,
техническата безопасност, повишаване квалификацията на кадрите, финансови и правни въпроси и др. (1966–1999).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1966–1998).
Протоколи от: заседания на ръководството, съвместно с профкомитета
(1967–1970); заседания на СС (1981–1993); общо събрание (1986); заседания
на профкомитета (1972–1991).
Планове: перспективни за икономическото развитие (1971–1981); годишни: производствени (1968–1970), по себестойността на продукцията
(1963–1970), по охраната на труда (1982–1984), финансови (1962–1970).
Годишни отчети: финансово-счетоводни (1961–1999); статистически за:
произведената промишлена продукция, материално-техническото снабдяване, изпълнение на комплексната програма за намаляване на ръчния труд, персонала и ФРЗ, себестойността на продукцията и др. (1962–1985).
Информация и бизнеспрограма за развитие на базата (1988–1995).
Щатни разписания (1961–1998).
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V.3. ВОДНО СТОПАНСТВО
СТРОИТЕЛНО ЕКСПЛОАТАЦИОННО ПРЕДПРИЯТИЕ
„ВОДНО СТОПАНСТВО“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 1409, 2 оп., 142 а.е., 0,86 л.м., 1965–1989 г.
Създава се през 1959 г. като отдел „Водно стопанство“ към ОНС – Габрово
за проектиране и изграждане на хидромелиоративни обекти на ТКЗС в окръга.
През 1969 г. преминава към Държавна напоителна система – Габрово. От 1976 г.
строителната и експлоатационната дейност се обединяват и се преименува
на Строително експлоатационно предприятие „Водно стопанство“ – Габрово.
През 1980 г. управлението се прехвърля в Севлиево. През 1988 г. се обособява в
звено СП „Водно стопанство“ – Севлиево в състава на „Водно стопанство“
АД – София, а експлоатационната дейност – в звено „Напоителни системи“ –
Севлиево в състава на ЕАД „Напоителни системи“ – София.

Окръжни, заповеди, доклади и информации, кореспонденция и др. с ДСО
„Водно стопанство“ по дейността (1966–1988).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1976–1988).
Протоколи от: заседания на СС (1979–1983); извършени технически
прегледи на язовирите (1965–1968); заседания на профкомитета (1976–1989);
приемане и въвеждане в действие на обекти (1978–1984).
Програми за ефективното използване на водните ресурси и поливните
площи (1984–1985).
Тематични планове и програми за изобретателска и рационализаторска
дейност (1983–1988).
Инженерни проекти (1977–1988).
Отчети: за дейността (1980–1983); за внедряване на информационните
системи при напояването (1983–1988); за привеждане на малките язовири в
техническа изправност (1966–1968); годишни финансово-счетоводни (1969–
1988); годишни статистически за: персонала и ФРЗ, социалното развитие
на колектива, финансово-счетоводната дейност, материално-техническото
снабдяване, механизацията, икономии на суровини и материали и др. (1972–
1989).
Щатни разписания (1975–1987). Колективни трудови договори (1978–
1988).
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ВОДНИ СИНДИКАТИ
3 фонда, 4 оп., 92 а.е., 1,24 л.м., 1928–1953 г.
Създават се преди 1944 г. за подаване на вода за поливане, добиване и пласмент на електроенергия. Закриват се през 50-те години на ХХ в.

ВОДЕН СИНДИКАТ „ГРАМАДАТА“ – ГАБРОВО
Ф. 46, 2 оп., 32 а.е., 0,27 л.м., 1944–1949 г.
Вж. и Ф. 105К

Създава се през 1924 г.

ВОДЕН СИНДИКАТ „РОМАНИЦА“ – с. ГОСТИЛИЦА
Ф. 127, 1 оп., 20 а.е., 0,49 л.м., 1947–1953 г.
ВОДЕН СИНДИКАТ „РОСИЦА“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 45, 1 оп., 40 а.е., 0,48 л.м., 1928–1948 г.
Вж. и Ф. 104К

Създава се през 1921 г.

Окръжни и кореспонденция с Министерството на електрификацията и
мелиорациите, Министерството на обществените сгради, пътищата и благоустрояването, Главна дирекция на електрификацията, Съюза на габровските
индустриалци, Околийския комисар по продоволствието – Габрово и др. за
снабдяване с необходимите съоръжения, закупуване и пласмент и разпределение на електроенергия, по финансови и административни въпроси и др. –
Ф. 46 (1944–1948), Ф. 127 (1947–1952).
Заповедни книги – Ф. 45 (1943–1948), Ф. 46 (1945–1949).
Протоколи от: общи събрания – Ф. 46 (1947); заседания на: УС – Ф. 45
(1943–1948), Ф. 127 (1950–1953), Постоянното присъствие – Ф. 45 (1945–
1948), КС – Ф. 45 (1933–1947).
Годишни отчети: за дейността – Ф. 45 (1944–1947); финансово-счетоводни с баланси – Ф. 46 (1945–1947); статистически отчети за произведената
и пласирана електроенергия – Ф. 46 (1944–1948).
Книга за недвижимите имоти – амортизация – Ф. 45 (1928–1948).
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VI. СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО И
КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО
VI.1. СТРОИТЕЛСТВО
РАЙОННА ПРОЕКТАНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ – ГАБРОВО
Ф. 696, 3 оп., 314 а.е., 1,68 л.м., 1959–1996 г.
Създава се през 1959 г. като Единна окръжна проектантска организация –
Габрово. От 1964 г. става клон на Районна проектантска организация – Велико
Търново, а от 1967 г. се обособява като самостоятелно юридическо лице с наименование Районна проектантска организация – Габрово. През 1982 г. става
Териториална проектантска организация, през 1992 г. се регистрира като ЕООД
„Габрово проект“ с държавно имущество. През 1995 г. Дружеството се приватизира. Предметът на дейност е проучване и проектиране в областта на териториалното и селищното устройство, градоустройството и благоустройството на отделни сгради и комплекси.

Окръжни, указания, наредби и др. на Комитета по строителство и архитектура, Комитета по архитектура и благоустройство, ОНС – Габрово и
др. за: цялостната дейност, заплащането на труда, финансово-счетоводната
дейност и др. (1959–1966, 1972–1984).
Правилник за вътрешния трудов ред (1976).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1959–1966, 1974–
1994).
Протоколи от заседания на: Техническия съвет (1962–1966), Стопанския комитет (1980–1992), ТИС (1979–1988), профкомитета (1978–1991).
Програми: комплексна за подобряване качеството на ефективността на
проектно-проучвателните работи (1976–1984); за усъвършенстване на едропанелното строителство в Габровски окръг (1984).
Планове: държавни и насрещни за VІІІ и ІХ петилетка (1981, 1986); за
проучвателните и проектантските работи (1961–1966); финансови, по труда,
(1961–1966, 1980–1984).
Отчетни доклади, обзори, информации, предложения и др. за цялостната
дейност (1959–1965, 1985–1988).
Анализ на правното състояние на ЕООД „Габрово проект“ (1993).
Поименни списъци на обекти за проучване и проектиране (1972–1991).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1959–1967, 1979–1994); статистически за персонала и ФРЗ (1959–1964, 1979–1996).
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Щатни разписания (1961–1966, 1979–1991). Колективни трудови договори (1979–1984).
Албум със снимки на служителите и на проектирани обекти (1983).
СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО“ –
ГАБРОВО
Ф. 1124, 1 оп., 105 а.е., 1,10 л.м., 1959–1973 г.
Създава се през 1959 г. като СП „Жилищно строителство“ към ГОНС –
Габрово с предмет на дейност: проучване и проектиране, инвеститорски контрол, сключване на договори за продажба на жилища и др. През 1972 г. прекратява дейността си, като активите и пасивите се приемат от Общинска фирма
„Инвестконтрол“ – Габрово.

ПМС, окръжни, заповеди, указания и др. на Комитета по строителство и
архитектура, ОНС – Габрово и др. за цялостната дейност (1959–1972).
Наредба за организация на работната заплата (1970–1971).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1959–1972).
Протоколи от заседания на: Стопанския комитет (1969–1971), профкомитета (1963–1972).
Планове: перспективен за строителството през VІ петилетка (1971); за
обема на строителството, по труда, финансови (1959–1972).
Доклади, бюлетини, обзори, информации и др. за: цялостната дейност,
изпълнението на плана за строителство (1959–1972).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1959–1972); статистически за:
изпълнението на плановете за лимитните капитални вложения, въведените в
действие основни фондове и строителни обекти, по труда; незавършено строителство; персонала и ФРЗ; трудовите злополуки и др. (1959–1972).
Ревизионни актове за извършени финансови ревизии (1961–1973).
Проектосметна документация на строителни обекти (1961–1972).
ОБЩИНСКА ФИРМА „ИНВЕСТКОНТРОЛ“ – ГАБРОВО
Ф. 1393, 2 оп., 407 а.е., 2,40 л.м., 1959–1992 г.
Създава се през 1972 г. като СД „Изграждане на населените места“ –
Габрово на базата на СП „Жилищно строителство“ – Габрово с предмет на
дейност: инвеститорска дейност за всички видове строителство, извършено
чрез възлагане, отчуждаване на терени, продажба на жилища и др. От 1979 г. се
преименува на СД „Изграждане на селищни системи“. През 1989 г. се регистрира
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като Общинска фирма „Инвестконтрол“. С Решение № 34 от 30 ян. 1992 г. на
Общински съвет – Габрово се прекратява дейността на фирмата.

ПМС, решения, заповеди, указания, наредби и др. на Министерството
на строежите и архитектурата, СО „Строителство“, ОНС – Габрово и др. за:
цялостната дейност, създаването, преобразуването и закриването на Дирекцията (1972–1992).
Устав на Общинска фирма „Инвестконтрол“ (1989).
Правилници за устройството и дейността (1974–1979, 1989).
Структурни схеми на управление (1980–1989).
Заповеди на директора: с разпоредителен характер (1973–1992), за настаняване в оборотни жилища (1973–1980).
Протоколи от: заседания на: СС (1980–1989), УС (1990–1992), ТИС
(1973–1982), профкомитета (1973–1989), ръководството на НТД (1973–
1992); общи събрания на колектива (1989); за приемане и въвеждане в действие на готови строителни обекти (1972–1976).
Програми за: развитие на жилищното и комуналното стопанство през VІ
и VІІ петилетка (1971–1976), жилищното строителство по селищни системи
през VІІІ и ІХ петилетка (1981–1986), внедряване на НТП в дейността на
Дирекцията през ІХ петилетка (1986).
Планове: перспективен за жилищното строителство през VІІ петилетка
(1973); годишни: за обема на строителството (1974), по труда (1973), финансови (1973–1980).
Поименни списъци на обектите за строителство в Габровски окръг
(1973–1990).
Доклади, отчети, обзори, информации и др. за цялостната дейност
(1973–1991).
Доклади за честване на бележити дати и събития, по случай 10, 20 и
25-годишнината от създаването на СП „Жилищно строителство“ – Габрово
(1959–1984).
Бюлетини за изпълнението на плана за жилищното, комунално-битовото
и ниското строителство (1970–1991).
Годишни отчети: финансово-счетоводни (1974–1992); статистически за:
изпълнение на плановете за въвеждане в действие на държавно и кооперативно групово строителство и на основни фондове, за извършените децентрализирани капитални вложения, направените разходи по капиталните вложения,
незавършени обекти, себестойността на строителните и монтажните работи,
персонала и ФРЗ и др. (1974–1992).
Щатни разписания (1973–1991). Колективни трудови договори (1973–
1991).
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Кореспонденция с Министерството на строежите и архитектурата, Комитета по архитектура и благоустройство, ОНС – Габрово, СМК – Габрово
и др. за: цялостната дейност, райониране на квартали за жилищно строителство, отчуждаване на имоти, спиране на обекти, рационализаторската дейност и др. (1975–1989).
Паспорти на Дирекцията: икономически (1972), за социално-битовото
обслужване (1981–1984).
Албум със снимки от честване 25-годишния юбилей от създаване на СП
„Жилищно строителство“ – Габрово (1984).
ДЪРЖАВНО СТРОИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО – СТРОЙУЧАСТЪК – ГАБРОВО
Ф. 360, 4 оп., 189 а.е., 2,10 л.м., 1948–1959 г.
Създава се през 1948 г. като „Секция“ – Габрово към ДСтО – ЦУ – Плевен с
предмет на дейност: индустриално и жилищно строителство. От 1950 до 1954 г.
се нарича „Група строежи“, само „Група“ и „Район“ – Габрово към ДСтО –
ЦУ – Плевен. През 1956 г. става „Стройучастък“ – Габрово към ДСтУ – Велико
Търново. Прекратява дейността си през 1959 г., като активите и пасивите се
приемат от новообразуваната Окръжна строителна организация – Габрово.

Окръжни, заповеди, указания, инструкции и др. на Министерство на
строежите и пътищата, ДСтО – ЦУ – Плевен, ДСтУ – Велико Търново и др.
за: цялостната дейност, нормирането и заплащането на труда, финансово-счетоводната дейност, контрола върху строителните обекти и др. (1948–1959).
Заповеди на началника с разпоредителен характер (1948–1958).
Протоколи от: годишно отчетно събрание (1951); производствени съвещания (1951–1957); заседания на: Балансовата комисия (1956–1959), профкомитета (1951–1958), ръководството на НТД (1953–1958).
Планове: за строителството (1951–1958); за изпълнение на строителномонтажните работи по обекти (1957–1959); по труда (1953–1959); финансови
(1954–1958).
Доклади, обзори, сведения, информации и др. за изпълнение плановете
за строителството, снижение сметната стойност на строително-монтажните
работи, внедряването на нови методи в строителството и др. (1951–1959).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1953–1959); статистически за:
изпълнението на плановете: за строителството по обекти, по труда; наличностите, постъпленията, разходите и остатъците на строителни материали
в капиталното строителство по обекти; изпълнението на трудовите норми;
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механизацията на строителството и използването на строителни машини
(1952–1959).
Трудови норми (1952–1958). Колективни трудови договори (1952–1959).
РАЙОННО СТРОИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ
„МЕСТНИ СТРОЕЖИ“ – ГАБРОВО
Ф. 361, 2 оп., 58 а.е., 0,60 л.м., 1953–1960 г.
Създава се през 1953 г. като Районно строително предприятие – Габрово,
клон на Окръжно строително предприятие при ОНС – Велико Търново на основата на СП „Стройуслуги“ към ГОНС – Габрово. Предметът на дейност е лимитно
и извънлимитно ниско и високо строителство, текущи ремонти на съществуващи сгради, водопроводи и канализация и др. От 1954 г. се преименува на Районно
строително предприятие „Местни строежи“ – Габрово, а от 1955 г. – на Районно строително управление „Местни строежи“. Прекратява дейността си през
1959 г., като активите и пасивите се приемат от новообразуваната Окръжна
строителна организация – Габрово.

Окръжни, заповеди, указания, инструкции и др. на МКСБ, Окръжно
строително предприятие – Велико Търново и др. за строителството, финансово-счетоводната дейност, заплащането на труда и др. (1954–1958).
Заповеди на началника с разпоредителен характер (1954–1957).
Протоколи от производствени съвещания (1955–1958).
Планове: за строителството (1957–1958); финансови, по труда, себестойността, материално-техническото снабдяване (1953–1960).
Отчети: финансово-счетоводни (1958–1959); статистически за изпълнението на плановете за строителството, по труда, себестойността, персонала
и ФРЗ, изпълнението на трудовите норми, разхода на суровини и материали
(1953–1958).
Балансови карнетки (1953–1958). Колективни трудови договори (1954–
1955).
СТРОИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ – ГАБРОВО
Ф. 528, 8 оп., 1639 а.е., 10,26 л.м., 1947–2002 г.
Създава се през 1959 г. с новото административно деление на страната
като Окръжна строителна организация – Габрово за ръководство и контрол на
строително-монтажните работи по високото строителство на поделенията
ѝ в окръга. От 1965 г. окръжните строителни организации в Габрово и Ловеч
се обединяват в Държавна строителна организация – Габрово за ръководство
и отчитане на строително-монтажните работи в двата окръга. От 1966355
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во към ДстО – Плевен за ръководство и отчитане на строителството в окръга.
От 1971 г. става СтУ – Габрово към ДСтО „Гражданско строителство“, а от
1972 г. – ДСтУ. Съгласно Разпореждане № 414 от 18 дек. 1975 г. на БМС се образува СМК – Габрово със същия предмет на дейност. Към него съществуват и поделения със специализирани задачи. През 1989 г. се регистрира като ДФ „Янтра“,
която поема активите и пасивите на СМК – Габрово. През 1992 г. се преобразува
в ЕООД „Високо строителство“ с държавно участие, а през 1996 г. – в ЕАД. През
1999 г. Дружеството се приватизира.

ПМС, разпореждания, решения, заповеди, окръжни, наредби, указания
и др. на Министерство на строежите и архитектурата, Комитета по строителство и архитектура, ДСтО – Плевен, ОНС – Габрово и др. за: цялостната дейност, нормирането и заплащането на труда, организацията на труда
и работната заплата, внедряването на акордното заплащане и материалното
стимулиране, планирането и отчетността, образуването, преобразуването и
приватизацията на Дружеството и др. (1959–2002).
Устави на „Високо строителство“ ЕАД (1996–1998).
Правилници за: устройството и дейността (1963, 1973), вътрешния трудов ред (1978).
Структурни схеми на управление (1963–1965, 1981).
Наредби за: организация на: работната заплата (1968–1969), вътрешния финансов контрол (1973); внедряване на вътрешната стопанска сметка
(1975).
Заповеди на ръководството: с разпоредителен характер (1963–1999); за
назначаване на ТИС (1979–1989); за внедряване на рационализаторски предложения (1982–1992); за безвъзмездно прехвърляне на основни средства
(1982–1990).
Протоколи от: оперативни съвещания (1968–1981); събрания на пълномощниците (1989–1992); общи събрания на акционерите (1997–2000); заседания на: Дирекционния съвет (1960–1967), Районния съвет (1968–1969),
Производствения комитет (1968), СС (1969–1989), УС (1989–1992), Съвета на директорите (1996–1999), ръководството на НТД (1966–1990), ТИС
(1959–1989), балансовата комисия (1961–1967), профкомитета (1965–1989);
за приемане и въвеждане в действие на готови строителни обекти (1983–
1988).
Програми: строителни (1979–1990); комплексна за подобряване качеството на строителната продукция и строително-монтажните работи (1977–
1985); комплексна за модернизация и реконструкция на производствено-техническата база (1982–1984); за повишаване квалификацията на ръководните
и изпълнителските кадри през VІІІ петилетка (1981); целева за ефективното
използване на материалите през ІХ петилетка (1986).
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Планове: перспективни за развитие на строителството през VІ, VІІ, VІІІ
и ІХ петилетка (1971–1986); за социалното развитие на колектива през VІ,
VІІ и VІІІ петилетка (1971–1985); за строително-монтажните работи (1959–
1978); организационно-технически (1961–1970); по труда, себестойността,
финансови, материално-техническото снабдяване (1959–1985).
Доклади, обзори, информации за: цялостната дейност; изпълнението на
плана: за строително-монтажните работи, по труда; механизацията на строителството и използваните строителни машини; използването на нови методи
и рационализации в строителството, състоянието на пусковите обекти, качеството на строителството, въвеждане научната организация на труда и др.
(1959–1991).
Анализи на: техническата безопасност на труда (1959–1990); технологичното развитие на строителството за периода 1985–1987 г. (1988).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1959–2000); статистически
за изпълнението на плановете за строително-монтажните работи, по труда,
себестойността, за въвеждане в действие на основни фондове, строителни
обекти, изпълнението на трудовите норми, персонала и ФРЗ, разхода на суровини и материали, трудовите злополуки и др. (1961–1998).
Досиета на ръководни кадри (1947–1981).
Списъци на строители и служители, наградени с почетни звания, ордени
и медали (1963–1990).
Лични формуляри на орденоносци (1963–1968).
Исторически очерк „Строителна организация, строителство и строители
в Габрово и Габровски окръг“ – I и II част (1976).
„35 години Държавно строителство в Габрово“ – юбилейна брошура
(1984).
ПРЕДПРИЯТИЕ „ЖИЛИЩНО И КУЛТУРНО-БИТОВО
СТРОИТЕЛСТВО“ – ГАБРОВО
Ф. 1312, 5 оп., 325 а.е., 1,95 л.м., 1975–1998 г.
Вж. и Ф. 528
Създава се през 1976 г. като Предприятие „Жилищно строителство“, поделение на СтУ – Габрово, на основата на Район „Нови технологии“ и „Домостроителен комбинат“. Предметът на дейност е жилищно строителство в Габрово,
производство на стоманобетонни елементи, панели и др. за жилищно, промишлено и друго строителство в Габровски окръг. От 1985 г. се преименува на Предприятие „Жилищно и културно-битово строителство“ с предмет на дейност:
жилищно, културно-битово, промишлено и друго строителство и строителни
услуги. През 1989 г. се регистрира като Общинска фирма „Габстрой“, а през
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1992 г. се преобразува в ЕООД с общинско имущество. През 1998 г. Дружеството
се приватизира.

ПМС, заповеди, окръжни, наредби, указания и др. на Министерство на
строежите и архитектурата, СМК – Габрово и др. за: цялостната дейност,
техническата подготовка и изпълнението на строителството, планирането и
отчетността, ценообразуването и др. (1976–1990).
Правилник за устройството и дейността (1989).
Наредба за прилагане бригадната стопанска сметка (1979–1981).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1976–1990).
Протоколи от: оперативни съвещания (1976–1982); делегатски събрания на колектива (1986–1989); общи събрания на пълномощниците (1989);
заседания на: СС (1979–1989), УС (1989–1992), Балансовата комисия (1981–
1982), профкомитета (1976–1990).
Програми: за подобряване качеството на продукцията през VІІІ петилетка (1981); комплексна за интензификация на производството през VІІІ петилетка и до 1990 г. (1983); комплексна за жилищното строителство през ІХ
петилетка (1986).
Планове: перспективни за развитие през VІІ и VІІІ петилетка (1976–
1981); за обществено-икономическото развитие през VІІ и VІІІ петилетка
(1975–1981); насрещни за строително-монтажните работи (1976–1981); организационно-технически (1976–1977); за строителството, себестойността,
финансови (1976–1982).
Инженерни проекти (1981–1982).
Доклади, информации, анализи и др. за: цялостната дейност, нормирането и заплащането на труда, подобряване качеството на продукцията, трудовите злополуки, безопасността и хигиената на труда и др. (1976–1990).
Анализи на: дейността на Дружеството (1991–1993); трудовите злополуки (1992–1993); правен анализ (1997).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1976–1998); статистически за
изпълнението на плановете за строителството, себестойността, разхода на
суровини и материали, пласмента, изпълнението на трудовите норми, персонала и ФРЗ, квалификацията на кадрите, качеството на продукцията, трудовите злополуки и др. (1976–1997).
Щатни разписания (1979–1997). Колективни трудови договори (1977–
1990).
Списъци на работници и служители, носители на ордени и медали (1982).
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ОБЩОСТРОИТЕЛЕН РАЙОН – ГАБРОВО
Ф. 529, 6 оп., 393 а.е., 2,85 л.м., 1959–1992 г.
Вж. и Ф. 528
Създава се през 1959 г. като Стройрайон І, поделение на Окръжна строителна организация – Габрово. Основната му дейност е специализирана в строителство на промишлени обекти и др. в Габрово, без жилищно строителство.
От 1967 г. се преименува на Стройучастък І с предмет на дейност: промишлено
строителство и ремонти в Габрово и всички видове строителство в Дряново и
Трявна. От 1968 до 1970 г. се нарича Стройрайон І и Първи строителен район
със същия предмет на дейност. Със Заповед № 18 от 27 ян. 1971 г. на Министерството на строежите и архитектурата за одобряване структурата на ДСтО
„Гражданско строителство“ – София, Първи строителен район – Габрово се
преименува на Общостроителен район – Габрово към СтУ – Габрово. От 1976 г.
става Общостроително предприятие, от 1984 г. – Предприятие „Промишлено
строителство“ и от 1989 г. – поделение на ДФ „Янтра“ – Габрово. Прекратява
дейността си през 1992 г., като активите и пасивите се приемат от новообразуваното ЕООД „Високо строителство“ – Габрово.

ПМС, заповеди, окръжни, указания и др. на Министерство на строежите
и архитектурата, ДСтО – Плевен и др. за цялостната дейност (1965–1967,
1971–1988).
Правилник за вътрешния трудов ред (1973).
Наредби за организация на работната заплата (1969–1970, 1978).
Заповеди на ръководството с разпоредителен характер (1963–1967,
1971–1991).
Протоколи от: оперативни съвещания (1974–1976); заседания на: Дирекционния съвет (1961–1964), Районния комитет (1963–1967), СС (1971–
1988), профкомитета (1959–1967, 1971–1989).
Строителни програми (1979–1984).
Планове: насрещни за обществено-икономическото развитие (1972–
1978); за строително-монтажните работи (1960–1967, 1972–1984); организационно-технически, по труда, себестойността (1960–1967).
Инженерни проекти (1986–1989).
Доклади, анализи, обзори, информации, справки и др. за: цялостната
дейност, изпълнението на плановете за строителство, въвеждането на нови
методи и рационализации в строителството, подобряване работата по организацията на нормирането и заплащането на труда, качеството и хода на
строителството на пускови, губещи и др. строителни обекти, състоянието на
техническата безопасност и охраната на труда (1960–1967, 1971–1983).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1960–1967, 1971–1993); статистически за изпълнението на плановете за строително-монтажните работи,
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по труда, себестойността, изпълнението на трудовите норми, персонала и
ФРЗ, за извършените видове строителство, разхода на суровини и материали,
трудовите злополуки и др. (1961–1968, 1971–1992).
Встъпителен баланс на предприятието (1959).
Щатни разписания (1965–1991). Колективни трудови договори (1961–
1987).
ОБЩОСТРОИТЕЛЕН РАЙОН – СЕВЛИЕВО
Ф. 620, 9 оп., 467 а.е., 3,15 л.м., 1954–2009 г.
Вж. и Ф. 528
Създава се през 1959 г. като Общостроителен район – Севлиево, поделение
на Окръжна строителна организация – Габрово на основата на Строителна група – Севлиево. Основната му дейност е изпълнение на всички видове строителство на територията на Севлиево. От 1965 до 1970 г. се нарича Стройучастък,
Стройрайон и Строителен район със същия предмет на дейност. Със Заповед
№ 18 от 27 ян. 1971 г. на Министерството на строежите и архитектурата
за одобряване структурата на ДСтО „Гражданско строителство“ – София,
Строителен район – Севлиево се преименува на Общостроителен район – Севлиево към СтУ – Габрово. От 1976 г. става Общостроително предприятие – Севлиево. През 1989 г. се регистрира като Общинска фирма „Хоталич“ – Севлиево
с предмет на дейност: проектиране, промишлено и гражданско строителство
в страната и чужбина, производство и търговия със строителни материали,
транспортни услуги и др. През 1992 г. се преобразува в ЕООД с общинско имущество. През 2008 г. Дружеството се приватизира. Едноличен собственик на
капитала става „Булсор – Груп“ ООД – Сопот.

Разпореждания, окръжни, заповеди, инструкции, наредби, указания и др.
на Министерството на строежите и архитектурата, ДСтО – Плевен, СтУ –
Габрово и др. за: цялостната дейност, нормирането и заплащането на труда,
финансово-счетоводната дейност, охраната на труда, изпълнението на плановете за строително-монтажните работи, повишаване квалификацията на
кадрите и др. (1954–1970).
Устав на Общинска фирма „Хоталич“ (1989).
Правилник за вътрешния трудов ред (1969–1970).
Наредби за организация на: работната заплата (1968–1969), вътрешната
стопанска сметка (1977–1981).
Заповеди на ръководството с разпоредителен характер (1959–1991,
1999–2006).
Протоколи от: оперативни съвещания (1965–1970); годишни отчетни
събрания (1978–1979); заседания на: Дирекционния съвет (1959–1962), Ра360
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йонния съвет (1964–1970), СС (1968–1987), УС (1989–1992), профкомитета
(1956–1985); за приемане и въвеждане в експлоатация на готови строителни
обекти (1957–1962), за вземане на решение за задължително застраховане за
риска „Трудова злополука“ на работниците и служителите (2006).
Планове: насрещни (1972–1981); за строително-монтажните работи
(1960–1970); по труда, себестойността, финансови (1958–1981); организационно-технически (1964–1970).
Доклади, обзори, информации, сведения и др. за: изпълнението на основните производствени показатели, състоянието на пусковите обекти, динамиката и качеството на строителството, организацията на строително-монтажните работи, нормирането и заплащането на труда, охраната на труда и
др. (1957–1988).
Анализи на стопанската дейност и икономическото състояние (1986–
2008).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1959–2009); статистически за
изпълнението на плановете за строително-монтажните работи, въвеждане в
действие на производствени мощности, по труда, себестойността, изпълнението на трудовите норми, персонала и ФРЗ, разхода на суровини и материали, качеството на строителството, трудовите злополуки и др. (1955–1997).
Щатни разписания (1958–2002).
РАЙОН „НОВИ ТЕХНОЛОГИИ“ – ГАБРОВО
Ф. 530, 5 оп., 235 а.е., 1,69 л.м., 1959–1976 г.
Вж. и фондове 528, 1312
Създава се през 1960 г. като Стройрайон II, поделение на Окръжна строителна организация – Габрово с предмет на дейност: индивидуално и кооперативно жилищно строителство на територията на Габрово. От 1967 до 1970 г.
се нарича Стройучастък ІІ, Стройрайон ІІ и Втори строителен район със същия
предмет на дейност. Със Заповед № 18 от 27 ян. 1971 г. на Министерството на
строежите и архитектурата за одобряване структурата на ДСтО „Гражданско строителство“ – София, Втори строителен район – Габрово се преименува
на Район „Нови технологии“ – Габрово към СтУ – Габрово с предмет на дейност:
строителство в Габрово по нови методи – пълзящ кофраж, повдигащи плочи, едропанелно строителство и др. През 1976 г. се включва в състава на Предприятие
„Жилищно строителство“ – Габрово.

Наредба за организация на работната заплата (1968–1970).
Заповеди на ръководството с разпоредителен характер (1960–1975).
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Протоколи от: производствени съвещания (1959–1964); заседания на:
Дирекционния съвет (1962–1964), Районния съвет (1965–1966), СС (1971–
1975), профкомитета (1960–1975).
Планове: за строително-монтажните работи, финансови, по труда, себестойността, организационно-технически (1960–1970).
Доклади, обзори, информации и др. за изпълнението на плановете за
строително-монтажните работи, състоянието на пусковите обекти, качеството, нормирането и заплащането на труда, изпълнението на основните показатели, стопанската дейност, подготовката за работа при зимни условия и др.
(1960–1975).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1960–1976); статистически за
изпълнението на плановете за строителството, по труда, персонала и ФРЗ,
изпълнението на трудовите норми, разхода на суровини и материали, трудовите злополуки и др. (1960–1975).
Встъпителен баланс (1960).
Щатни разписания (1965–1975). Колективни трудови договори (1960–
1975).
Трудови норми по строително-монтажните работи (1963–1967).
Характеристики за награждаване производственици и служители с ордени, медали и значки (1969–1970).
ДОМОСТРОИТЕЛЕН КОМБИНАТ – ГАБРОВО
Ф. 619, 3 оп., 257 а.е., 1,70 л.м., 1960–1993 г.
Вж. и фондове 528, 1312
Създава се през 1960 г. като Помощно предприятие „Полигон за железобетонни елементи“, поделение на Окръжна строителна организация – Габрово
за производство на железобетонни елементи за сглобяемо строителство. От
1963 г. се преименува на Строително промишлено предприятие с предмет на дейност: производство на стоманобетонни конструкции и елементи, а от 1971 г.
става Производствен клон „Строителни изделия“ към ДСО „Каменна промишленост и строителни изделия“. Съгласно Заповед № 112 от 2 юли 1972 г. на ДСтО
„Гражданско строителство“ се преобразува в Домостроителен комбинат –
Габрово, ведомствено подчинен на СтУ – Габрово. Със Заповед № 1 от 1 март
1976 г. на генералния директор на СМК – Габрово се включва в състава на Предприятие „Жилищно и културно-битово строителство“ – Габрово, а от 1985 г. се
обособява в самостоятелно предприятие с наименование Домостроителен комбинат. Пред 1989 г. става поделение „Домостроене“ към ДФ „Янтра“ – Габрово.
Прекратява дейността си през 1992 г., като активите и пасивите се приемат
от новообразуваното ЕООД „Високо строителство“ – Габрово.
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ПМС, заповеди, окръжни, указания и др. на Министерството на строежите и архитектурата, ДСтО „Стоманобетонни конструкции“, ДСтО „Гражданско строителство“, СтУ – Габрово и др. за цялостната дейност (1960–
1975, 1991).
Правилници за: вътрешния трудов ред (1971–1974), устройството и дейността (1971–1973).
Структурна схема на управление (1972).
Наредби за: организация на работната заплата (1970–1971), прилагане
на вътрешната стопанска сметка (1972).
Заповеди на ръководството: с разпоредителен характер (1960–1975), за
назначаване на ТИС (1968–1974).
Протоколи от: производствени съвещания (1964–1969); оперативни съвещания (1970–1975); събрания на пълномощниците (1989–1990); заседания
на: Дирекционния съвет (1964–1969), Стопанския комитет (1969–1974), ТИС
(1968–1972), профкомитета (1961–1975, 1986–1990).
Производствена програма за модернизация и реконструкция на производството през VІІ петилетка (1975).
Планове: перспективни за ІV, V и VІ петилетка (1961–1971); насрещни
за VІ петилетка (1971); за социалното развитие на колектива през VІ петилетка (1971); производствени, финансови, по труда (1960–1974); организационно-технически (1953–1969); тематични за рационализаторската дейност
(1968–1975).
Доклади, обзори, информации, предложения и др. за производственостопанската дейност (1962–1975).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1960–1975, 1985–1992); статистически за изпълнението на плановете за промишлената продукция, по
труда, персонала и ФРЗ, изпълнението на трудовите норми, разхода на суровини и материали, пласмента, рационализаторската дейност, качеството на
продукцията, трудовите злополуки и др. (1961–1976, 1987–1993).
Щатни разписания (1963–1975, 1986–1992). Колективни трудови договори (1961–1974).
СТРОИТЕЛЕН КОМБИНАТ – ГАБРОВО
Ф. 531, 5 оп., 252 а.е., 1,62 л.м., 1962–1992 г.
Вж. и фондове 528, 1274, 1544
Създава се през 1962 г. като Стройрайон III, поделение на Окръжна строителна организация – Габрово. Основната му дейност е специализирана в строително-монтажните работи – водоснабдяване и канализация, отопление, вът
решни инсталации. От 1965 г. към Стройрайон ІІІ преминава Производствено
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предприятие „Стройкомбинат“. От същата година се преименува на Специализиран район ІІІ и изпълнява всички инсталации, бояджийски, стъкларски, тенекеджийски и др. работи на обектите на територията на Габровски окръг. От 1967
до 1970 г. се нарича Стройучастък ІІІ, Специализиран район ІІІ и Трети специализиран район със същия предмет на дейност. Със Заповед № 18 от 27 ян. 1971 г.
на Министерството на строежите и архитектурата за одобряване структурата на ДСтО „Гражданско строителство“ – София, Трети специализиран район – Габрово се преименува на Строителен комбинат – Габрово с предмет на
дейност: извършване на всички довършителни работи, производство на строителни материали и др. През 1972 г. към него се присъединява Район „Механизация и автотранспорт“ и се преименува на Район „Строителен комбинат“, а от
1976 г. – на Предприятие „Производствена база, механизация и автотранспорт“.
От 1980 г. Предприятието е част от новообразуваното Предприятие „Стройкомплектмонтаж“ – Габрово. След реорганизация през 1989 г. се преобразува в
Предприятие „Монтажи и автотранспорт“, поделение на ДФ „Янтра“ – Габрово. Прекратява дейността си през 1992 г., като активите и пасивите се приемат
от новообразуваното ЕООД „Високо строителство“ – Габрово.

Наредби за: организация на работната заплата (1968–1969), прилагане
на вътрешната стопанска сметка (1973–1979).
Заповеди на ръководството с разпоредителен характер (1965–1980,
1989–1992).
Протоколи от заседания на: Районния съвет (1962, 1965–1967), СС
(1969–1970, 1989–1991), профкомитета (1967–1980).
Планове: за строително-монтажните работи, финансови, по труда, себестойността (1962–1970); организационно-технически (1964–1971).
Доклади, информации и др. за: състоянието и качеството на строителномонтажните работи, пусковите обекти, нормирането, организацията и заплащането на труда, работата при зимни условия (1962, 1968–1979).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1962–1980, 1990–1992); статистически за: изпълнението на плановете за строително-монтажните работи, по труда, себестойността, персонала и ФРЗ, разхода на суровини и материали, изпълнението на трудовите норми, трудовите злополуки и др. (1962–
1980, 1990–1993).
Щатни разписания (1962–1978, 1989–1992).
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ПРЕДПРИЯТИЕ „МОНТАЖИ“ – ГАБРОВО
Ф. 1274, 1 оп., 82 а.е., 0,55 л.м., 1969–1981 г.
Вж. и фондове 528, 1544
Създава се през 1971 г. като Монтажно-инсталационен район – Габрово,
поделение на СтУ – Габрово с предмет на дейност: изработване на електрически, водопроводни, канализационни, отоплителни и вентилационни инсталации.
През 1975 г. става Предприятие „Монтажи“ със същия предмет на дейност. От
1 апр. 1980 г. се включва в състава на новообразуваното Предприятие „Стройкомплектмонтаж“ – Габрово.

Наредба за организация на вътрешната стопанска сметка (1976–1977).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1971–1979).
Протоколи от: оперативни съвещания (1971–1980); общи събрания
(1971–1978); заседания на: Стопанския комитет (1971–1980), профкомитета
(1973–1978), Помирителната комисия (1972–1973).
Програми: целева за подобряване качеството на строителните и монтажните работи по обекти (1973–1979); за изпълнение и преизпълнение на монтажно-инсталационните работи през VІ петилетка (1971–1975).
Планове: насрещен за VІ петилетка (1971–1975); за монтажно-инсталационните работи (1973–1980); за себестойността (1971–1975).
Анализи на стопанската дейност (1971–1977).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1971–1980); статистически за:
себестойността, разхода на суровини и материали, персонала и ФРЗ, изпълнението на трудовите норми, трудовите злополуки и др. (1971–1980).
Ревизионни актове за извършени финансови ревизии (1972–1981).
Щатни разписания (1971–1979). Колективни трудови договори (1972–
1976).
Кореспонденция с ДСтО „Гражданско строителство“ – София, СМК –
Габрово и др. висшестоящи организации по дейността (1969–1980).
Списък на работниците и служителите, носители на ордени и медали
(1973).
ЦЕНТРАЛНО СНАБДИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ГАБРОВО
Ф. 1309, 2 оп., 109 а.е., 0,60 л.м., 1974–1994 г.
Вж. и фондове 528, 1544
Създава се през 1975 г. като Централна снабдителна база, поделение на
СтУ – Габрово с предмет на дейност: планиране, договаряне и доставка на строителни материали до централния склад. През 1976 г. се преименува на Централно
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снабдително предприятие със същия предмет на дейност. От 1980 г. се включва в
състава на новообразуваното Предприятие „Стройкомплектмонтаж“ – Габрово. През 1989 г. след реорганизация на Предприятие „Стройкомплектмонтаж“ –
Габрово се преобразува в Предприятие „Снабдяване и инсталации“, поделение на
ДФ „Янтра“ – Габрово. Прекратява дейността си през 1992 г., като активите
и пасивите се приемат от новообразуваното ЕООД „Високо строителство“ –
Габрово.

Окръжни, заповеди, кореспонденция и др. с ДСтО „Гражданско строителство“ – София, СтУ – Габрово, СМК – Габрово, ДФ „Янтра“ – Габрово и
др. по дейността (1974–1979, 1989–1992).
Наредби за организация на: вътрешната стопанска сметка (1976), работната заплата (1976–1978).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1975–1980, 1989–
1992).
Протоколи от: оперативни съвещания (1989–1992); заседания на: СС
(1977–1979, 1989–1991), профкомитета (1975–1980).
План за развитие през VІІ петилетка (1976).
Инженерен проект (1978).
Информации, анализи, справки за стопанската и финансовата дейност
(1989–1992).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1975–1980, 1989–1992); статистически за: себестойността, промишлената дейност, разхода на суровини
и материали, натоварените и разтоварените товари на и от превозни средства
и постигната степен на механизация, персонала и ФРЗ, трудовите злополуки
и др. (1975–1980, 1990–1992).
Встъпителен баланс (1989).
Ревизионни актове от извършени финансови ревизии (1978–1980, 1994).
Щатни разписания (1975–1979, 1989–1991). Колективни трудови договори (1976–1979).
Списък на работниците, носители на почетната златна значка „Майстор
Колю Фичето“ (1990).
ПРЕДПРИЯТИЕ „СТРОЙКОМПЛЕКТМОНТАЖ“ – ГАБРОВО
Ф. 1544, 2 оп., 214 а.е., 1,35 л.м., 1969–1989 г.
Вж. и Ф. 528
Създава се през 1980 г. като Предприятие „Стройкомплектмонтаж“ към
СМК – Габрово на основата на предприятията: „Монтажи“, „Производствена
база, механизация и автотранспорт“ и „Централна снабдителна база“. Пред-
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метът на дейност е строително-монтажни работи, изграждане на инсталации – водопроводни, отоплителни, вентилационни и електрически, производство
на бетонови и варови смеси, доставка на всички видове строителни материали и
др. Със Заповед № 01–05–249 от 18 септ. 1989 г. на ДФ „Янтра“ – Габрово Предприятието се реорганизира от 1 септ. с.г. на самостоятелни поделения: „Снабдяване и инсталации“ и „Механизация и автотранспорт“.

Окръжни, заповеди и кореспонденция с Министерството на строежите
и строителните материали, Министерството на строителството и архитектурата, СтУ – Габрово, СМК – Габрово и др. висшестоящи организации по
дейността и реорганизацията на предприятието, техническа подготовка на
строителното производство, автотранспорта, строителната механизация, по
дейността на арматурния двор, за материално-техническото снабдяване и др.
(1969–1989).
Структурна схема на управление (1981).
Наредби за: организация на работната заплата (1980–1982), прилагане
на вътрешната стопанска сметка (1980).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1980–1989).
Протоколи от: общи събрания (1983–1988); заседания на: СС (1974–
1989), профкомитета (1981–1988).
Програми: комплексна за намаляване на ръчния, физически тежък и неп
ривлекателен труд през VІІІ петилетка (1981); за подобряване качеството на
строително-монтажните работи (1983).
Държавни и насрещни планове за развитие (1979–1982).
Инженерни проекти (1979–1981).
Доклади, информации, анализи и др. за цялостната дейност (1981–1986).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1980–1989); статистически за:
себестойността, изпълнението на трудовите норми, персонала и ФРЗ, разхода на суровини и материали, трудовите злополуки и др. (1971–1989).
Щатни разписания (1979–1987). Колективни трудови договори (1982–
1986).
Предложения за награждаване на изтъкнати строители и служители
(1980–1989).
Списъци на работници и служители, наградени с ордени, медали и значки (1985).
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СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖЕН КОМБИНАТ
„БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ“ – ГАБРОВО
Ф. 1219, 1 оп., 102 а.е., 0,50 л.м., 1973–1977 г.
Създава се през 1973 г. като ДСП „Благоустройствени строежи“ – ЦУ –
Габрово с поделения в Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна. Предметът на дейност е организиране, ръководство и контрол на поделенията, помощна стопанска
дейност – добив и производство на строителни материали, автотранспорт и
механизация. От 1975 г. се преименува на СМК „Благоустройствени строежи“ –
Габрово със същия предмет на дейност. Преустановява дейността си от 1 апр.
1977 г., а поделенията се обособяват в самостоятелни предприятия.

Заповеди на директора с разпоредителен характер (1973–1977).
Протоколи от заседания на: Стопанския комитет (1973–1976), профкомитета (1974–1977).
Програма за изграждане на производствената и битовата база през VІІ
петилетка (1976).
Планове: перспективен за VІІ петилетка (1976); за социалното развитие
на колектива (1976–1977); за строително-монтажните работи, финансови, по
труда, себестойността (1974–1977).
Доклади, обзори, информации, сведения и др. за цялостната дейност
(1974–1976).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1975–1977); статистически за:
изпълнението на плановете за строително-монтажните работи, по труда, себестойността, извършените видове строителство, персонала и ФРЗ, ефективността на производството в клоновете с жилищно-комунална дейност и др.
(1974–1977).
Кореспонденция с Министерство на строежите и архитектурата, Държавен комитет по планиране, ОНС – Габрово и др. за: планирането и отчетността, финансово-счетоводната дейност, отреждане терени за производствена
база – бетонов възел и асфалтова база, откриване кариера за добиване на
кариерни материали и др. (1974–1976).
Лични формуляри на работници и служители, носители на почетни звания, ордени и медали (1974–1975).
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ГРУПОВ ФОНД „ПРЕДПРИЯТИЯ „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ
СТРОЕЖИ“ – ГАБРОВО“
Ф. 1221, 5 оп., 229 а.е., 0,98 л.м., 1973–1984 г.
Създават се през периода 1973–1976 г. Фондът обхваща предприятията, поделения на ДСП „Благоустройствени строежи“ – ЦУ – Габрово. Предметът на
дейност е строителна и ремонтна дейност, производство на строителни материали, механизация и автотранспорт. Помощно стопанско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство“ – Габрово се образува през 1977 г. на
основата на част от СМК „Благоустройствени строежи“ – Габрово за производство на строителни материали, механизация и автотранспорт и прекратява
дейността си през 1983 г. ДСП „Благоустройствени строежи“ – Високо и ниско
строителство, Общостроителен район – Габрово се образува от 1 апр. 1976 г.
на основата на закритите ДСП „Благоустройствени строежи“ – Високо строителство, I-ви район – Габрово и ДСП „Благоустройствени строежи“ – Ниско
строителство, II-ри район – Габрово.
Груповият фонд включва документи на: ДСП „Благоустройствени строежи“ – Високо строителство, I-ви район – Габрово (1973–1976), ДСП „Благоустройствени строежи“ – Ниско строителство, II-ри район – Габрово (1973–
1976), ДСП „Благоустройствени строежи“ – Помощна стопанска дейност „Автотранспорт и механизация“ – III-ти район – Габрово (1974–1976), ДСП „Благоустройствени строежи“ – Високо и ниско строителство, Общостроителен
район – Габрово (1976), Помощно стопанско предприятие „Благоустройство и
комунално стопанство“ – Габрово (1977–1983).

Заповеди на директора с разпоредителен характер (1973–1983).
Наредба за организация на работната заплата (1974–1975).
Протоколи от: оперативни съвещания (1974); заседания на: Стопанския
комитет (1973–1983), ТИС (1978–1982), профкомитета (1973–1983).
Планове: за строително-монтажните работи, финансови, за себестойността (1974–1976); по труда (1973–1976, 1979–1982); производствени
(1975–1976); за социалното развитие на колектива (1974–1977).
Доклади, анализи, информации и др. за цялостната дейност (1973–1976,
1978–1983).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1973–1983); статистически за:
изпълнението на плановете за строително-монтажните работи, по труда, себестойността, разхода на суровини и материали, персонала и ФРЗ, дейността
на помощното и спомагателното производство, трудовите злополуки и др.
(1973–1983).
Ревизионни актове за извършени финансови ревизии (1975–1984).
Встъпителни баланси на: ДСП „Благоустройствени строежи“ – Помощна стопанска дейност „Автотранспорт и механизация“ – III-ти район – Габро369
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во (1974); ДСП „Благоустройствени строежи“ – Високо и ниско строителство, Общостроителен район – Габрово (1976).
Щатни разписания, колективни трудови договори (1974–1983).
ОКРЪЖНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ – ГАБРОВО
Ф. 796, 6 оп., 680 а.е., 5,01 л.м., 1950–2002 г.
Създава се през 1959 г. с предмет на дейност: инвестиране в ремонти и поддържане на републиканската пътна инфраструктура. От 1986 г. става Окръжен пътен комбинат, а от 1987 г. – Пътен комбинат. През 1990 г. се преименува
на Пътно управление – Габрово, а през 2000 г. – на Областно пътно управление –
Габрово.

ПМС, разпореждания, окръжни, заповеди и др. на Комитета по строителството, ГУ на пътищата при МС, и др. за: цялостната дейност, нормирането и заплащането на труда, планирането и отчетността и др. (1959–1978).
Правилници за вътрешния трудов ред (1960–1967, 1987).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1959–1987).
Протоколи от: оперативни съвещания (1959–1978); събрания на пълномощниците (1989); заседания на: УС (1959–1982), СС (1982–1991), ТИС
(1967–1987), профкомитета (1960–1990); извършени проверки за състоянието на пътищата в окръга (1975–1978).
Програми: за отстраняване на „тесните“ места по пътищата на окръга
(1975–1978); комплексна за обезопасяване на пътищата в окръга през VІІ петилетка (1975); комплексна за производствената дейност през VІІІ петилетка
(1981).
Планове: насрещни за VІ, VІІ и VІІІ петилетка (1971–1985); за строителството, ремонта и поддържането на пътищата (1967–1987); по труда и
себестойността (1959–1978); организационно-технически (1962–1971); за
социалното развитие на колектива (1974–1978); организационни за зимната
подготовка на пътищата (1970–1978).
Инженерни проекти (1978–1984).
Годишници за състоянието на пътната мрежа (1969–2001).
Доклади, информации, обзори и др. за: дейността на Управлението и районните пътни служби, състоянието на пътищата в Габровски окръг, пътното
строителство, ремонта и поддържането на пътната мрежа, за работата на пътностроителните машини и автомобилния транспорт, установяването на нанесените щети на пътищата в окръга от природни бедствия, изпълнението на
плановете по строителство и поддържането на пътищата и др. (1959–1989).
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Отчети: годишни финансово-счетоводни (1959–2002); статистически за:
изпълнението на плановете за строително-монтажните работи, въвеждането
в действие на строителните обекти, ремонта и поддържането на пътищата, по
труда, изпълнението на трудовите норми, персонала и ФРЗ, общата дължина
на републиканските пътища, разхода на суровини и материали, трудовите
злополуки и др. (1959–1992).
Встъпителен баланс (1959).
Щатни разписания (1959–2001).
Лични досиета на бивши ръководни кадри (1950–1990).
Колективни трудови договори и анекси към тях (1969–1986, 1993–1999).
Грамоти и диплом за награждаване на Управлението (1970–1977).
Лични формуляри на работници и служители, носители на почетни звания, ордени и медали (1965–1985).
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ПЪТСТРОЙ – ИНЖЕНЕРИНГ“ – ГАБРОВО
Ф. 1575, 1 оп., 52 а.е., 0,20 л.м., 1993–2001 г.
Създава се с Разпореждане № 25 от 27 апр. 1993 г. на МС на основата на
част от активите и пасивите на Пътно управление – Габрово с предмет на дейност: строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения, производство на строителни и инертни материали и др. През 2000 г. Дружеството
се приватизира.

Разпореждания и заповеди на МС, Министерството на транспорта, решения на ГОС за: създаването, възлагане управлението, преобразуването и
приватизацията на Дружеството (1993–2001).
Заповеди на управителя с разпоредителен характер (1994–1999).
Протоколи от съвместни заседания на административното и синдикалното ръководство (1997–1998).
Годишни отчети: финансово-счетоводни (1994–2000); статистически за:
продадените инертни материали, извършените строително-монтажни работи,
за доставните цени на строителните материали, вложени в строителното производство, водопотреблението, източниците на емисии, разхода на суровини
и материали, трудови злополуки и др. (1995–2000).
Кореспонденция с МРРБ, Министерството на транспорта, Изпълнителна агенция „Пътища“, Община – Габрово и др. за: дейността, увеличаване
капитала и приватизацията на Дружеството (1993–2000).
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ДЪРЖАВНО СТРОИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ „ХИДРОСТРОЙ“ –
РАЙОН „ЯЗОВИР „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ – ГАБРОВО
Ф. 1013, 1 оп., 143 а.е., 1,41 л.м., 1959–1969 г.
Създава се през 1959 г. като Район „Водоснабдяване Севлиево – Велико
Търново“ към ДСтУ „Хидрострой“ със седалище Севлиево за изграждане на
водопровода Севлиево – Велико Търново. През 1960 г. дейността се разширява
с построяването на ВЕЦ „Росица ІІ“, тунелите „Ъглан“ и „Долец“ – част от
напоителните системи на Севлиево, тунел „Габрово“ от магистрала Дебелец –
Габрово – Шипка и яз. „Александър Стамболийски“. Съгласно Заповед № 2383 от
16 юни 1961 г. на ДСтУ „Хидрострой“ се преименува на Район „Язовир „Христо
Смирненски“ със седалище Габрово. Дейността му обхваща строежа на язовирите „Христо Смирненски“ и „Синкевица“, тунела в Дряново. Прекратява дейността си през 1969 г. със завършване строителните обекти на територията на
Габрово.

ПМС, разпореждания, окръжни, заповеди, наредби и др. на Министерството на строежите и архитектурата, Комитета по строителство, ДСтУ
„Хидрострой“ и др. за: производствено-стопанската дейност, нормирането и
заплащането на труда, подобряване работата и качеството на строителните
работи, изпълнението на плановете по всички показатели и др. (1959–1968).
Правилник за вътрешния трудов ред (1968).
Заповеди на началника с разпоредителен характер (1959–1969).
Протоколи: от заседания на: ТИС (1959–1966), профкомитета (1959–
1967); за учредяване на НТД (1960); за приемане и въвеждане в експлоатация
на готови строителни обекти (1960–1966).
Строителни програми (1959–1968).
Планове: технически строително-финансови (1961–1966); финансови,
по труда, организационно-технически (1959–1968).
Проектносметна документация за: изграждане водопровода „Севлиево –
Велико Търново“ (1959–1961); строителството на: яз. „Христо Смирненски“
(1961–1965), яз. „Синкевица“ (1960–1965), Тунел № 1 на Голямата витска
напоителна система (1959–1960), Тунел „Долец“ на Поповската напоителна
система (1959).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1960–1968); статистически
за изпълнението на плановете за строително-монтажните работи, по труда,
дейността на помощните и спомагателните стопанства, персонала и ФРЗ, изпълнението на трудовите норми, повишаване квалификацията на персонала,
трудовите злополуки (1959–1967).
Встъпителен баланс (1959).
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Характеристики на работници, наградени с правителствени награди
(1966–1968).
Негативи от откриването на яз. „Христо Смирненски“ (1966).
VI.2. БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО
СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И
КАНАЛИЗАЦИЯ“ – ГАБРОВО
Ф. 1251, 5 оп., 383 а.е., 2,45 л.м., 1961–2005 г.
Създава се през 1961 г. като ОСП „Водоснабдяване и канализация“ – Габрово на основата на Служба „Водоснабдяване и канализация“ при СП „Комунални
услуги“ – Габрово и Дирекция „Водоснабдяване“ към ОНС – Габрово. Предметът
на дейност е експлоатация и поддръжка на водопроводната и канализационната
мрежа в Габровски окръг. От 1971 г. се преименува на СД „Водоснабдяване и канализация“ – Габрово, а от 1976 г. – на СП „Водоснабдяване и канализация“ със
същия предмет на дейност. През 1991 г. се преобразува в Общинска фирма „Водоснабдяване и канализация“ – Габрово, а през 1992 г. – в ООД със съдружници
държавата, Община – Габрово, Община – Дряново и Община – Трявна с предмет
на дейност: експлоатация и поддръжка на водопроводната и канализационната
мрежа на територията на Габрово, Дряново и Трявна.

Нормативни документи по дейността, реорганизацията, промени в капитала на Дружеството (1992–2005).
Правилници за: устройството и дейността (1961, 1971), вътрешния трудов ред (1977, 1993–1997).
Структурна схема на управление (1994, 1997).
Наредби за: поддържане водомерното стопанство на предприятието
(1975), организация на вътрешния финансов контрол (1981).
Заповеди на директора: с разпоредителен характер (1962–1986), за наз
начаване на ТИС (1979–1991).
Протоколи от: заседания на: Дирекционния съвет (1965–1968), СС
(1969–1992), Оперативното бюро (1982–1992), ТИС (1965–1991), профкомитета (1965–1986); общи събрания на пълномощниците (1988); годишно
отчетно събрание на НТД (1986); срещи на Басейновия съвет на р. Янтра
(1994–1996); за приемане и въвеждане в експлоатация на готови строителни
обекти (1993–1994).
Програми: за водоснабдяването през VІІІ и ІХ петилетка (1981–1986); за
намаляване водните загуби (1997–1999); инвестиционни (1997–1999).
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Планове: перспективни за VІ петилетка (1971); за социалното развитие
на колектива (1971–1978); производствено-финансови (1961–1970); производствени, по труда (1978–1989); тематични за рационализаторската дейност
(1974–1985).
Инженерни проекти (1981–1984).
Доклади, информации, анализи и др. за: цялостната дейност, състоянието на водопроводната мрежа и водния дебит на водоизточниците, изпълнението на плана за водоснабдяване, подобряване експлоатацията, пестеливото и
целесъобразно използване на водоизточниците в окръга, охраната на труда
(1965–1989).
Справки за: подадената, полезно използваната вода и водопотреблението за района на Габрово, Дряново и Трявна (1992–1996); изразходваната
вода с питейни и непитейни качества в промишлеността (1996); нестандартните проби вода (1995–2000).
Отчети: за изпълнението на производствените програми (1994–2000); за
дейността на Район – Трявна (1997–1999); за работата на Пречиствателните
станции за питейни и за отпадни води (1995–2000); годишни финансово-счетоводни (1965–2000); статистически за: изпълнението на производственофинансовите планове, себестойността, водопроводната и каналната мрежа
и отклоненията, помощните промишлени дейности, разхода на суровини и
материали, персонала и ФРЗ, трудовите злополуки и др. (1962–2000).
Разделителен баланс между СП „Водоснабдяване и канализация“ –
Габрово и Общинска фирма „Бяла“ – Севлиево (1989).
Щатни разписания (1961–1997).
Кореспонденция с Министерството на строежите и архитектурата,
ОНС – Габрово, учрежденията и предприятията от окръга и др. за: цялостната дейност, планирането и отчетността, нормирането и заплащането на труда,
създаването на аварийни бригади, допълнителното водохващане, разпределението на водните количества от водоснабдителната система Севлиево –
Велико Търново, преустройството и ремонта на неизправни водопроводни
инсталации, определяне цената на подадената вода и др. (1968–1999).
Планово-икономически паспорт (1981).
Списък на работниците и служителите, носители на ордени и медали
(1969–1985).
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ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„БЯЛА“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 1516, 1 оп., 25 а.е., 0,10 л.м., 1989–1999 г.
Образува се като Общинска фирма „Бяла“ – Севлиево на базата на Район – Севлиево и Район – с. Стоките към СП „Водоснабдяване и канализация“ –
Габрово с предмет на дейност: поддържане, експлоатация и ремонт на водоснабдителните и канализационните системи, пречистване и подаване на вода на
населението и стопанските организации. През 1992 г. се преобразува в ЕООД с
общинско имущество.

Решения на ГОС за образуването, преобразуването и промяна в обстоятелствата на Дружеството (1989–1999).
Протоколи от: заседания на УС и КС (1989–1991); общи събрания на
колектива (1990).
Доклади и анализи за стопанската дейност и финансово-икономическите
резултати (1990–1996).
Годишни отчети: финансово-счетоводни (1990–1996); статистически за:
персонала и ФРЗ, водоснабдяване, канализация, трудови злополуки (1990–
1996).
Встъпителен баланс (1989).
Щатни разписания (1989–1995). Колективни трудови договори (1993–
1994).
Разделителен протокол между СП „Водоснабдяване и канализация“ –
Габрово и Общинска фирма „Бяла“ – Севлиево (1989).
СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЖИЛФОНД“ – ГАБРОВО
Ф. 364, 2 оп., 122 а.е., 1,60 л.м., 1949–1971 г.
Създава се през 1949 г. с предмет на дейност: стопанисване на държавните
имоти, експлоатация на хотели и ремонтно-строителни услуги на гражданите.
От 1 юли 1971 г. Предприятието прекратява дейността си, като активите и пасивите се приемат от Държавно предприятие за услуги „Строител“ – Габрово.

Устав на СП „Жилфонд“ (1953).
Правилник за вътрешния ред (1969).
Наредба за организация на работната заплата (1970).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1956–1971).
Протоколи от заседания: на Стопанския комитет (1969–1971), Помирителната комисия (1955–1960).
375

АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ

Планове: перспективен за комунално-битовите услуги през VІ петилетка (1971); финансови, по труда, себестойността (1957–1971).
Доклади, обзори, информации и др. за: цялостната дейност, изпълнението на финансово-производствените планове (1952–1968).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1953–1970); статистически за:
изпълнението на плановете по труда, дейността на хотелите, броя на квартирите и начислените наеми за обществения жилищен фонд, използваните легла и средните им цени, разхода на суровини и материали, персонала и ФРЗ,
трудовите злополуки и др. (1954–1971).
Балансови карнетки (1951–1969).
Книги: главни (1950–1953), инвентарна (1949–1958).
Щатни разписания (1961–1971).
Кореспонденция с ОНС – Габрово за: категоризиране и определяне таксите на леглата в хотелите, дейността на студентските общежития, финансово-счетоводната дейност, планирането и отчетността, охраната на труда и др.
(1961–1966).
СТОПАНСКА ДИРЕКЦИЯ „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ“ –
КЛОН „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ“ – ГАБРОВО
Ф. 938, 5 оп., 466 а.е., 2,23 л.м., 1967–2014 г.
Вж. и Ф. 1221
Създава се през 1968 г. като СП „Градско благоустрояване“ – Габрово с
предмет на дейност: пътно, мостово, зелено и подземно строителство – благоустрояването и поддържането им, ремонт и др. От 1971 г. става клон „Благоустройствени строежи“ към СД „Благоустройствени строежи“, а от 1 окт.
1973 г. се включва в състава на новообразуваното ДСП „Благоустройствени
строежи“ – ЦУ – Габрово. На основание Разпореждане № 24 от 14 февр. 1977 г.
на БМС, ДСП „Благоустройствени строежи“ – ЦУ – Габрово влиза в състава на
новообразуваното СП „Благоустройство и комунално стопанство“ към ГОНС –
Габрово с предмет на дейност: административно и социално-битово обслужване; ниско строителство, ремонтни дейности, помощни дейности и асфалтополагане, механизация и автотранспорт, чистота и др. От 1984 г. към него се
включва Помощно специализирано предприятие „Благоустройство и комунално
стопанство“ – Габрово. През 1989 г. се регистрира като Общинска фирма „Благоустройство и комунално стопанство“ – Габрово, а през 1993 г. се преобразува
в ЕООД „Благоустрояване“ – Габрово с общинско имущество. С Решение № 202
от 31 окт. 2013 г. на ОбС – Габрово се прекратява дейността на „Благоустрояване“ ЕООД и се създава общинско предприятие, второстепенен разпоредител
с бюджетни кредити, с наименование Общинско предприятие „Благоустрояване“ – Габрово, считано от 1 ян. 2014 г.
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ПМС, заповеди, окръжни, указания и др. на Министерството на строежите и архитектурата, СД „Благоустройствени строежи“, ОНС – Габрово,
Община Габрово, ОбС – Габрово и др. за цялостната дейност (1968–1972,
1977–2013).
Устав на ОбФ „Благоустройство и комунално стопанство“ (1989).
Правилник за устройството и дейността (1967, 1978, 1989), за вътрешния трудов ред (2007–2013).
Структурна схема на управление (1991–1996).
Наредба за организация на вътрешната стопанска сметка (1978–1979).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1968–1973, 1979–
2013).
Протоколи от: заседания на: Стопанския комитет (1968–1972, 1978–
1992), Оперативното бюро (1992), ТИС (1980–1988), профкомитета (1968–
1971, 1978–1983), Балансовата комисия (1993–1996); отчетно-изборни съб
рания на НТД (1980–1983).
Програми: за изграждане производствено-техническата база през ІХ петилетка (1985); комплексна за интензификация на производството до 1990 г.
(1983); за социално-икономическото развитие на колектива през ІХ петилетка (1986); строителна (1996); за пролетно сезонно почистване на озеленените
площи (1996), инвестиционна (2001–2013).
Планове: перспективни за VІ, VІІІ и ІХ петилетка (1971–1975, 1981);
насрещни по труда (1978–1983); годишни: производствени, финансови, по
труда, себестойността, материално-техническото снабдяване (1968–1973,
1977–1983); за социалното развитие на колектива (1980–1983, 1997); за услуги на населението (1983–1984). Бизнесплан за развитие и отчети по него
(1998–2013).
Инженерни проекти (1984–1985).
Доклади, обзори, информации, анализи и др. за: стопанската и икономическата дейност, изпълнението на плановете по производството, качеството
на предадените строителни обекти, организацията и заплащането на труда, за
състоянието на строително-ремонтните услуги на населението, състоянието
и поддържането на държавния жилищен фонд, охраната на труда (1968–1973,
1979–1991, 2006–2013).
Справки за: икономическото състояние на Дружеството, актуализация
на производствената структура, основните икономически показатели, извършеното строителство (1991–1996).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1968–1973, 1978–2014); статистически за изпълнението на плановете за строително-монтажните работи, по труда, себестойността, разхода на суровини и материали, персонала и
ФРЗ, доставните цени на строителните материали в производството, механи377

АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ

зацията в строителството, дейността по поддържане чистотата на населените
места, трудовите злополуки и др. (1968–1973, 1979–1996).
Встъпителен баланс (1968).
Щатни разписания (1968–1973, 1977–2011). Колективни трудови договори (1968–1970, 1978–1996).
Икономическа карта на ЕООД „Благоустрояване“ (1996).
Рекламна брошура (1996).
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„КОЛЮ ФИЧЕТО“ – ДРЯНОВО
Ф. 1532, 3 оп., 117 а.е., 0,65 л.м., 1977–1993 г.
Създава се през 1977 г. като СП „Благоустройство и комунално стопанство“ на основата на СП „Комунални услуги“ – Дряново и Район – Дряново на
СМК „Благоустройствени строежи“ – Габрово. Предметът на дейност е жилищно, битово и ниско строителство, благоустройство и комунална дейност.
През 1989 г. се регистрира като Общинска фирма „Колю Фичето“ – Дряново, а
през 1992 г. се преобразува в ЕООД с общинско имущество и същия предмет на
дейност.

Решения на ГОС за регистрирането и преобразуването на Дружеството
(1989–1992).
Правилници за: устройството и дейността (1989), вътрешния трудов ред
(1988).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1978–1992).
Протоколи от заседания на: СС (1977–1989), съвместни на СС и профкомитета (1977–1980), УС (1989–1992), профкомитета (1977–1987).
Строителни програми (1981–1990).
Планове: перспективи за VІІ петилетка (1981); годишни по труда (1977–
1980); за строително-монтажните работи (1988–1990).
Доклади, анализи, информации и др. за цялостната дейност и за изпълнението на строителните програми (1977–1992).
Отчети: годишни финансово-счетоводни; статистически за: строителното производство, себестойността на строително-монтажните работи, дейността по поддържане на чистотата в населените места, извършените видове строителство, персонала и ФРЗ, повишаване квалификацията на кадрите,
нормирането на труда, цените на услугите за населението, механизация на
строителството, трудовите злополуки и др. (1977–1993).
Щатни разписания с приложения (1977–1992).
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ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„МАЗАЛАТ“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 1465, 5 оп., 223 а.е., 1,17 л.м., 1972–2003 г.
Създава се през 1973 г. като Район – Севлиево към ДСП „Благоустройствени
строежи“ – ЦУ – Габрово с предмет на дейност: нискостроителни работи – ремонт на улици, тротоари, асфалтиране, построяване на трафопостове, извършване на ремонтни и строително-монтажни работи и др. Съгласно Разпореждане № 24 от 14 февр. 1977 г. на БМС към него се включва СП „Комунални услуги“ – Севлиево и се образува СП „Благоустройство и комунално стопанство“.
Дейността се разширява с комунална дейност, озеленяване, всестранни услуги,
експлоатация и поддръжка на жилищния фонд. През 1989 г. се регистрира като
Общинска фирма „Мазалат“ – Севлиево, а през 1992 г. се преобразува в ЕООД с
общинско имущество. През 2003 г. Дружеството се приватизира.

Устав на ОбФ „Мазалат“ (1989).
Правилници за: устройството и дейността (1978), вътрешния трудов ред
(1986).
Структурна схема на управление (1987, 1989).
Наредба за организация на вътрешната стопанска сметка (1978).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1973–1987, 1993–
2003).
Протоколи от: оперативни съвещания (1974–1975); общи събрания на
колектива (1988–1990); заседания на: СС (1974–1989), УС (1989–1992),
профкомитета (1973–1989).
Бизнеспрограма за развитие до 2000 г. (1998).
Планове: насрещен (1979); финансови, по труда (1973–1978).
Инженерни проекти (1978).
Доклади, информации, анализи и др. за цялостната дейност (1973–1987),
за отдел „Чистота“ (1972–1976).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1974–2003); статистически за
изпълнението на плановете за строително-монтажните работи, по труда, социалното развитие на колектива, механизацията на строителното производство и използването на строителните машини, персонала и ФРЗ, нормирането
на труда, разхода на суровини и материали, поддържането на чистотата в
населените места, битовите отпадъци, охраната на труда и др. (1974–2002).
Правен анализ на ЕООД „Мазалат“ (1994).
Щатни разписания с приложения (1977–2003). Колективни трудови договори (1979–1991).
Кореспонденция с ОНС – Габрово, ГОНС – Севлиево, ДСП „Благоустройствени строежи“ – ЦУ – Габрово и др. за: цялостната дейност, планира379
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нето и отчетността, нормирането на труда и работната заплата, доставката на
материали, охраната на труда и др. (1973–2002).
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„КОМПЛЕКССТРОЙ – УСТА ГЕНЧО“ – ТРЯВНА
Ф. 1554, 3 оп., 102 а.е., 0,50 л.м., 1973–1993 г.
Създава се през 1973 г. като Район – Трявна към ДСП „Благоустройствени строежи“ – ЦУ – Габрово с предмет на дейност: ниско строителство, асфалтиране и ремонт на улици и пътища и др. Съгласно Разпореждане № 24 от
14 февр. 1977 г. на БМС към него се включва СП „Комунални услуги“ – Трявна и се
образува СП „Благоустройство и комунално стопанство“ – Трявна. През 1989 г.
се регистрира като Общинска фирма „Комплексстрой“ – Трявна с предмет на
дейност: високо и ниско строителство, производство на строителни материали, заготовка и изделия, проектиране, строително-монтажни и строителни ремонтни работи и др. През 1992 г. се преобразува в ЕООД „Комплексстрой – Уста
Генчо“ – Трявна с общинско имущество и същия предмет на дейност.

Решения на ГОС за регистрацията и преобразуването на Дружеството
(1989–1992).
Устав на Общинска фирма „Комплексстрой“ (1989).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1984–1992).
Протоколи от: заседания на: СС (1982–1989), УС (1989–1991), профкомитета (1984–1989); събрания на пълномощниците (1989–1990); за приемане
и въвеждане в действие на готови строителни обекти (1988–1989).
Строителни програми (1984–1991).
Планове: перспективен за ІХ петилетка (1986); за работата на СС (1983–
1988).
Доклади, информации, анализи и др. за цялостната дейност (1979, 1984–
1991).
Годишни отчети: финансово-счетоводни (1974–1993); статистически за:
изпълнението на плановете по основни показатели, строително-монтажните
работи, себестойността, персонала и ФРЗ, разхода на суровини и материали,
трудови злополуки и др. (1985–1993).
Встъпителен баланс (1973).
Щатни разписания с приложения (1984–1992).
Кореспонденция с ОНС – Габрово, ГОНС – Трявна, ДСП „Благоустройствени строежи“ – ЦУ – Габрово и др. за: цялостната дейност, планирането
и отчетността, нормирането на труда и работната заплата, охраната на труда
и др. (1984–1992).
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ОБЩИНСКА ФИРМА „ДЕЛТА Х“ – ГАБРОВО
Ф. 1388, 1 оп., 47 а.е., 0,90 л.м., 1965–1993 г.
Създава се през 1991 г. с предмет на дейност: инвеститорска дейност и аварийни ремонти в училища, детски градини и културни институции на основата
на „Мероприятие за строителство по стопански начин“ при Съвета за духовно
развитие към ОбНС – Габрово. Прекратява дейността си от 1 юли 1992 г. с Решение № 64 от 25 юни 1992 г. на ОбС – Габрово, като активите и пасивите се
приемат от ЕООД „Благоустрояване“ – Габрово.

Решения на ОбС – Габрово за образуването, преобразуването и ликвидацията на фирмата (1991–1992).
Устав на ОбФ „Делта Х“ (1991).
Правилник за вътрешния ред (1991).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1991–1992).
Протоколи от заседания на УС (1991–1992).
Годишни финансово-счетоводни отчети (1991–1992).
Списъци на паметници на културата, паметни плочи и др. (1965–1980).
Картотека на архитектурно-скулптурни паметници и паметни плочи
(1970–1980).
Информационни карти от картотеката на произведения на монументалното и декоративното изкуство със снимки от № 1 до № 838 (1980–1988).
Списък-съдържание на информационни карти от картотека на произведения на монументалното и декоративното изкуство (1993).
СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „КУЛТУРЕН ОТДИХ И УКРАСА“ –
ГАБРОВО
Ф. 1303, 3 оп., 100 а.е., 0,74 л.м., 1973–1994 г.
Създава се през 1973 г. като СП „Културен отдих и художествена украса“
на основата на отдел „Културен отдих и украса“ на СП „Комунални услуги“ –
Габрово. Основната му дейност е организиране на културния отдих на населението на Габрово, стопанисване и експлоатация на увеселителните съоръжения,
детски площадки, водни площи, организиране производството и продажбата на
сувенири, художествена украса и др. От 1981 г. се преименува на СП „Културен
отдих и украса“ със същия предмет на дейност. С Решение № 122 от 26 ноем.
1992 г. на ОбС – Габрово се преустановява дейността му и се обявява в ликвидация, която продължава до 1994 г.
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Решения, заповеди, предложения на ОНС – Габрово, ГОНС – Габрово,
ГОС и др. за: създаването, преобразуването и ликвидирането на предприятието; устройството и дейността (1973–1992).
Правилници за вътрешния трудов ред (1974, 1987).
Структурна схема на управление (1987).
Наредба за организация на работната заплата (1974–1976).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1973–1991).
Протоколи от заседания на: СС (1976–1991), профкомитета (1973–1989).
Планове: финансови, по труда (1974–1979).
Инженерни проекти (1981–1986).
Доклади, информации, справки и др. за цялостната дейност (1974–1990).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1973–1991); статистически за:
движението на стоките в търговската мрежа на дребно, разхода на суровини
и материали, социалното развитие на колектива, търговските заведения за
обществено хранене, будки, лавки, павилиони и сезонни търговски обекти;
по труда, персонала и ФРЗ (1973–1992).
Ревизионни актове от извършени финансови ревизии (1975–1980, 1991–
1993).
Ликвидационен баланс (1994).
Щатни разписания (1974–1990). Колективни трудови договори (1976–
1985).
Албум със снимки из дейността на предприятието (1974–1975).
ПРЕДПРИЯТИЕ „КОМУНАЛНО-БИТОВО ОБСЛУЖВАНЕ“ –
ГАБРОВО
Ф. 1275, 1 оп., 33 а.е., 0,13 л.м., 1975–1984 г.
Вж. и Ф. 528
Създава се през 1975 г. като Предприятие „Комунално-битово стопанство“, поделение на СтУ – Габрово. Предметът на дейност е осигуряване на
жилища, столове за хранене и организиране на почивката на работниците от
системата на СтУ – Габрово. През 1976 г. се преименува на Предприятие „Комунално-битово обслужване“ със същия предмет на дейност. От 1979 г. влиза в
състава на СМК – Габрово, а от 1982 г. се обособява в самостоятелно предприятие със същото наименование и предмет на дейност. През 1984 г. предприятието
се закрива и дейността му преминава към СМК – Габрово.

Правилници за вътрешния ред и устройството и дейността (1977).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1975–1978, 1982–
1984).
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План-програма за разширяване базата на заведенията за обществено
хранене през VІІ петилетка (1976).
Планове за: провеждане на преглед – съревнование между работничес
ките общежития (1977), броя на обслужваните лица и броя на приготвените
порции в столовете за обществено хранене (1978).
Отчети: за състоянието на общественото хранене на работниците и служителите (1976); на прегледа – съревнование на работническите столове в
отрасъл „Строителство“ (1977); годишни финансово-счетоводни (1975–1978,
1982–1983); статистически за: отчитане дейността на заведенията за обществено хранене, средствата за отдих, трудовите злополуки и др. (1976–1978,
1982–1984).
Ликвидационни баланси (1979, 1984).
Щатни разписания (1975–1978, 1982–1983).
СТОПАНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
„КОМУНАЛНИ УСЛУГИ“
4 фонда, 10 оп., 771 а.е., 5,75 л.м., 1950–1997 г.
СП „КОМУНАЛНИ УСЛУГИ“ – ГАБРОВО
Ф. 771, 5 оп., 416 а.е., 3,00 л.м., 1950–1997 г.
СП „КОМУНАЛНИ УСЛУГИ“ – ДРЯНОВО
Ф. 1108, 2 оп., 130 а.е., 0,85 л.м., 1954–1977 г.
СП „КОМУНАЛНИ УСЛУГИ“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 676, 2 оп., 146 а.е., 1,35 л.м., 1950–1971 г.
СП „КОМУНАЛНИ УСЛУГИ“ – ТРЯВНА
Ф. 1125, 1 оп., 79 а.е., 0,55 л.м., 1951–1972 г.
Създават се през 1950 г. с предмет на дейност: комунално-битово обслужване на населението и предприятията в Габрово, Дряново, Севлиево и Трявна.
През 1977 г. предприятията в Дряново, Севлиево и Трявна се вливат в новосъздадените СП „Благоустройство и комунално стопанство“. От същата година
към СП „Комунални услуги“ – Габрово остават дейностите по всестранните и
битовите услуги, преименува се на СП „Всестранни услуги“ – Габрово и прекратява дейността си през 1997 г.
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Окръжни, указания, инструкции и др. на МКСБ, Държавен комитет за
битови услуги, СДМПБУ – Габрово за цялостната дейност – Ф. 676 (1951–
1970), Ф. 771 (1967–1978).
Правилници за: вътрешния ред – Ф. 771 (1952, 1987), устройството и
дейността – Ф. 771 (1978–1988, 1990).
Наредби за организация на работната заплата – Ф. 676, Ф. 1125 (1970).
Заповеди на директорите с разпоредителен характер – Ф. 676 (1950–
1970), Ф. 771 (1960–1996), Ф. 1108 (1962–1977).
Протоколи от: общи отчетни събрания – Ф. 1108 (1972–1977); оперативни съвещания – Ф. 771 (1982–1990); делегатски събрания – Ф. 771 (1982–
1988); събрания на пълномощниците – Ф. 771 (1988–1990); заседания на:
Дирекционния съвет – Ф. 676 (1954–1966), Ф. 771 (1961–1966); СС (1967–
1991); УС – Ф. 771 (1990–1992); ТИС – Ф. 676 (1952–1958); профкомитета
(1950–1988).
Планове: перспективен за промишлените и комуналните услуги през V
петилетка (1966); производствени, финансови, по труда, себестойността, организационно-технически (1950–1977).
Доклади, анализи, информации и др. за цялостната дейност (1952–1990).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1950–1997); статистически за
изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, персонала
и ФРЗ, разхода на суровини и материали, комунално-битовото обслужване,
трудовите злополуки и др. (1952–1993).
Щатни разписания – Ф. 676 (1952–1970), Ф. 771 (1960–1992), Ф. 1108
(1960–1977), Ф. 1125 (1960–1971).
Колективни трудови договори – Ф. 676 (1957–1970), Ф. 771 (1951–1996),
Ф. 1108 (1960–1976), Ф. 1125 (1953–1972).
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VII. ТРАНСПОРТ, СЪОБЩЕНИЯ И СТАТИСТИКА
VII.1. ТРАНСПОРТ
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ“ – ГАБРОВО
Ф. 1446, 1 оп., 34 а.е., 0,10 л.м., 1993–1995 г.
Създава се през 1993 г. с част от активите и пасивите на „Габрово – Автотранспорт“ ЕООД – Габрово с основна дейност тролейбусен транспорт. През
1997 г. Дружеството се ликвидира и дейността му се поема от „Общински пътнически транспорт“ ЕООД – Габрово.

Решение на ГОС за образуване на Дружеството (1993).
Правилник за вътрешния ред (1993).
Инструкция за социално-техническото обслужване на тролейбусите
(1993).
Заповеди на управителя с разпоредителен характер (1993–1995).
Протоколи от: общи събрания (1993–1995); съвместни заседания на административното и профсъюзното ръководство (1993–1995); разделителен
между „Габрово – Автотранспорт“ ЕООД и „Тролейбусен транспорт“ ЕООД
(1993).
Програми: бизнес за постигане определени финансово-икономически и
социални резултати за периода 1994–1996 г. (1993); за осъществяване зимната подготовка на тролейбусния транспорт (1993–1994).
Инвестиционен бизнеспроект за изграждане на тролейбусна мрежа в
Габрово (1995).
Доклади, информации, предложения и др. за цялостната дейност (1994–
1995).
Годишни отчети: финансово-счетоводни (1993–1995); статистически за
разхода на суровини и материали, потреблението, финансовите резултати, по
труда, трудовите злополуки (1993–1995).
Щатни разписания (1993–1995). Колективни трудови договори (1993–
1995).
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АВТОСТОПАНСТВО „АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ“ – ГАБРОВО
Ф. 1133, 4 оп., 376 а.е., 2,35 л.м., 1969–1997 г.
Създава се през 1969 г. като ДАП „Автобусен клон“ – Габрово с предмет на
дейност автобусни пътнически превози в страната и чужбина. От 1971 г. става
Автобусно автостопанство, от 1973 г. – Автостопанство „Автобусни превози“, а от 1987 г. – Автостопанство „Автобусни и тролейбусни превози“. През
1991 г. се преобразува в ДФ „Габрово – Автотранспорт“. От същата година
е ЕООД. През 1997 г. Дружеството се ликвидира и дейността му се поема от
„Общински пътнически транспорт“ ЕООД – Габрово.

Разпореждания, решения, окръжни, заповеди, инструкции и др. на КСК
при МС, ДСО „Автотранспорт“, Автокомбинат – Габрово и др. за: цялостната дейност, безаварийна работа и безопасността на движението, изграждането на комисии по подготовката и представянето на моторните превозни средства на годишни технически прегледи, охраната на труда и др. (1969–1986).
Правилници за: вътрешния трудов ред (1969), устройството и дейността
(1989, 1991).
Наредби за: организацията на: работната заплата (1970–1971), вътрешния финансов контрол (1991); прилагането на вътрешната стопанска сметка
(1971).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1969–1997).
Протоколи от: заседания на: СС (1969–1990), УС (1991–1992), съвместни на административното ръководство и профкомитета (1978–1979, 1993–
1997), профкомитета (1971–1989); общи събрания (1987–1995); събрания на
пълномощниците (1991–1993); за разделяне активите и пасивите на „Габрово – Автотранспорт“ ЕООД и обособяването на „Тролейбусен транспорт“
ЕООД и „Комплекс такси“ ЕООД в самостоятелни дружества (1993–1996).
Програми: комплексна за подобряване транспортното обслужване на населението през VІІ петилетка (1976); дългосрочна за подобряване качеството
на автотранспорта в Габрово през VІІІ петилетка (1981); за проектиране, изграждане и внедряване на тролейбусен транспорт в Габрово през ІХ, Х и ХІ
петилетка (1985); за финансово оздравяване на Дружеството (1994).
Планове: перспективни: по труда и експлоатация на автобусния и на лекия таксиметров автомобилен превоз за VІ петилетка (1971), по експлоатация
на автобусите и за обема на работата в приходите по дейности за VІІ петилетка (1976); за социалното развитие на колектива през VІ петилетка (1971);
насрещен за VІІ петилетка (1976); държавен и насрещен по експлоатацията
на автомобилите (1978–1986); по подготовката на автобусите за работа при
зимни условия (1971–1986); по безопасността на движение и автоконтрола
(1978–1986).
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Инженерни проекти (1977–1984).
Доклади, информации, анализи и др. за: цялостната дейност (1969–
1997); подобряване дисциплината, културата на обслужване, привеждането
в образцов вид и хигиенизирането на автостопанството (1969–1985); състоянието, техническото равнище и използването на производствените мощности
(1988).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1970–1997); статистически за:
работата на автомобилния транспорт, разхода на гориво по марки автомобили, цените на билетите на градския пътнически транспорт, експлоатацията на
автобусите, приходите от автобусния транспорт, персонала и ФРЗ, трудовите
злополуки и др. (1969–1996).
Встъпителен баланс (1969).
Щатни разписания (1969–1997). Колективни трудови договори (1969–
1996).
Лични формуляри на работници и служители, носители на правителствени награди (1969–1973).
ДЪРЖАВНО АВТОМОБИЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ – КЛОН ГАБРОВО
Ф. 805, 2 оп., 149 а.е., 1,65 л.м., 1959–1969 г.
Създава се съгласно ПМС № 135 от 22 юни 1959 г. с предмет на дейност: автомобилни превози на товари, пътници, багажи и др. През 1969 г. Предприятието се ликвидира и дейността му се поема от новообразуваните ДАП „Пътничес
ки автотранспорт“ и ОП „Автотранспред“.

Окръжни, заповеди, инструкции и др. на Министерството на транспорта
и съобщенията, ОНС – Габрово и др. за цялостната дейност, експлоатация на
товарно-автомобилните линии, специализация и концентрация на товарните
превози, усъвършенстване на автомобилния транспорт и др. (1960–1969).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1959–1968).
Протоколи от: съвместни съвещания на административното, партийното и профсъюзното ръководство (1966–1967); общи събрания (1959–1968);
заседания на Производствения комитет (1966–1968), профкомитета (1959–
1968).
Планове: перспективен за експлоатация на автомобилния транспорт
през V петилетка (1966); за експлоатация на автомобилния транспорт по видове, финансови, по труда, организационно-технически (1959–1968).
Доклади, информации, анализи и др. за: стопанската дейност, зимната
подготовка, културното обслужване, трудовата дисциплина, организацията и
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заплащането на труда, внедряването на нови почини в автомобилния транспорт, подобряване пътническия транспорт, охраната на труда и др. (1961–
1969).
Отчети: годишни финансово-счетоводни; статистически за изпълнението на плановете за експлоатация на автомобилния транспорт по видове, по
труда, себестойността, състава на автомобилния парк и изминатия пробег по
марки автомобили, персонала и ФРЗ, трудовите злополуки и др. (1959–1969).
Щатни разписания с приложения (1959–1968). Колективни трудови договори (1959–1969).
Кореспонденция с Министерството на транспорта и съобщенията, Държавната планова комисия, ОНС – Габрово и др. за цялостната дейност на
Предприятието (1959–1969).
ДЪРЖАВНО АВТОМОБИЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ –
ДИРЕКЦИЯ ГАБРОВО
Ф. 802, 4 оп., 1031 а.е., 7,10 л.м., 1948–1996 г.
Вж. и фондове 801, 803
Създава се през 1964 г. като ДАП – Дирекция Габрово с клонове в Севлиево
и Трявна. Предметът му на дейност е пътнически и товарни превози, товароразтоварна дейност на територията на Габровски окръг. През 1969 г. предприятието се ликвидира и дейността му се приема от новообразуваните ДАП „Пътнически автотранспорт“ и ОП „Автотранспред“. От 1 ян. 1971 г. след обединяването им се образува Държавен автомобилен транспорт – Дирекция Габрово.
През 1973 г. се преименува на ДАП – Дирекция Габрово, а през 1976 г. – Автокомбинат с предмет на дейност: управление и контрол на автомобилния транспорт, транспортни услуги, ремонт и техническа поддръжка на транспортните
средства и съоръжения. През 1989 г. се преобразува в ДФ „Балкан – Автотранспорт“ – Габрово, а през 1992 г. – в ЕООД. Ликвидира се през 1995 г. и дейността
му се поема от „Габрово – Автотранспорт“ ЕООД – Габрово.

Устав на ДФ „Балкан – Автотранспорт“ (1989).
Правилници за: устройството и дейността (1971, 1976), вътрешния трудов ред (1971, 1990).
Наредби за: организация на работната заплата (1971–1976) и на вътрешната стопанска сметка (1972–1976); вътрешния финансов контрол (1988).
Заповеди на директора: за назначаване, преназначаване, уволнения, наг
ради и др. (1964–1968), с разпоредителен характер (1971–1995), за назначаване на ТИС (1974–1982).
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Протоколи от: оперативни съвещания (1964–1968); събрание на пълномощниците (1990); заседания на: СС (1971–1988), УС (1989–1992), ТИС
(1972–1988), съвместни на стопанското, партийното и профсъюзното ръководство (1985), Съвета по квалификация (1974–1985), профкомитета (1975–
1984); за приемане и въвеждане в експлоатация на готови строителни обекти
(1977–1988); разделителен с: ДСП „Транспред“ – Габрово (1976–1977); ДФ
„Автотранскомлекс“ – Габрово, ДФ „Автотраспорт“ – Севлиево, ДФ „Трявна – Автотранспорт“, ДФ „Дряново – Автотранспорт“, ДФ „Хемус“ – Габрово, ДФ „Габрово – Автотранспорт“, ДФ „Автосервиз – Експрес“ – Габрово
(1989–1991).
Програми: социална (1978); за подобряване на транспортното обслужване на населението в Габровски окръг през VІІ петилетка (1976); за безопасността и хигиената на труда през VІІ и VІІІ петилетка (1976, 1981); за
усъвършенстването на автобусния и таксиметровия транспорт през VІІ петилетка (1976); бизнеспрограма за развитие на Дружеството за периода 1994–
1996 г. (1994); за финансово оздравяване на Дружеството (1994).
Планове: перспективен за VІІІ и ІХ петилетка (1981, 1986); държавни
и насрещни (1976–1978); за експлоатация на: автобусите, пътническите и
товарните таксиметрови автомобили, товарните автомобили, „Кола-час“ на
автомобилите, товарните автомобили на СОАТ, по труда, финансови, организационно-технически (1964–1968, 1971–1984); тематични за рационализаторската дейност (1974–1988); превозен за товарния автомобилен транспорт
за общо ползване (1977–1978).
Инженерни проекти (1977–1983).
Модели за комплексно транспортно обслужване на населението в Габ
ровски окръг (1974–1977, 1980).
Доклади, информации, изложения и др. за цялостната дейност (1964–
1969, 1971–1992).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1964–1969, 1971–1996); статистически за изпълнението на плановете за експлоатация на автомобилния
транспорт, състава на автомобилния парк, изминатия пробег по марки автомобили и разход на гориво, по труда, разхода на суровини, материали, горива, изпълнение на трудовите норми, персонала и ФРЗ, трудовите злополуки и
др. (1964–1969, 1971–1995).
Щатни разписания (1964–1990). Колективни трудови договори (1973–
1984, 1991–1994).
Кореспонденция с Министерството на транспорта и съобщенията, Управ
ление „Автомобилен транспорт“, ДСО „Автотранспорт“, ОНС – Габрово и
др. за: цялостната дейност, подобряване културата на транспортното обслужване, промените на тарифите по пътническите линии и определяне цените
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на билетите, специализация и концентрация на товарния автомобилен транспорт, приватизация на обекти на Дружеството и др. (1964–1968, 1971–1995).
Лични досиета на ръководни кадри на ДАП – Габрово, смесени автостопанства в Севлиево и Трявна и др. поделения (1948–1991).
Характеристики, предложения и заповеди за награждаване с ордени и
медали на работници и служители (1978–1984).
ДЪРЖАВНО АВТОМОБИЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПЪТНИЧЕСКИ
АВТОТРАНСПОРТ“ – ДИРЕКЦИЯ ГАБРОВО
Ф. 803, 1 оп., 41 а.е., 0,65 л.м., 1968–1971 г.
Създава се съгласно Разпореждане № 128 от 15 апр. 1969 г. на КСК при
МС за реорганизация на автомобилния транспорт на базата на пътническата
дейност на ДАП – Дирекция Габрово. Към нея се създават клонове в Габрово и
Севлиево, автобази в Трявна и Дряново. Предметът на дейност е организация,
ръководство и контрол на пътническия автотранспорт за общо ползване на територията на Габровски окръг. По силата на Разпореждане № 590 от 16 дек.
1970 г. на КСК при МС, ДАП „Пътнически автотранспорт“ се обединява с ОП
„Автотранспред“ и от 1 ян. 1971 г. се образува ДАП – Дирекция Габрово.

Наредба за организация на работната заплата (1969).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1969–1970).
Протоколи от: оперативни съвещания (1969–1970); заседания на СС
(1969–1970).
Планове: по експлоатация на автобусите и пътническите таксиметрови
автомобили, финансов, по труда, организационно-технически (1969–1970).
Доклади, информации, анализи за: цялостната дейност, изпълнението на
плана за техническото обслужване и поддръжката на автомобилите (1969–
1971).
Отчети: финансово-счетоводни; статистически за изпълнението на плановете по експлоатация на автобусите, пътническите таксиметрови автомобили, по труда, разхода на суровини, материали и горива (1969–1971).
Щатни разписания на Дирекцията и клоновете с приложени заповеди,
справки, писма и др. (1968–1970).
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ОКРЪЖНО ПРЕДПРИЯТИЕ „АВТОТРАНСПРЕД“ – ДИРЕКЦИЯ
ГАБРОВО
Ф. 801, 1 оп., 70 а.е., 1,00 л.м., 1968–1971 г.
Създава се съгласно Разпореждане № 128 от 15 апр. 1969 г. на КСК при
МС на основата на ДП „Транспред“ – Дирекция Габрово и товарната дейност
на ДАП – Дирекция Габрово. Към нея се създават клонове в Габрово, Севлиево и
Трявна. Предметът на дейност е товарни превози, товаро-разтоварна и спедиторска дейност. По силата на Разпореждане № 590 от 16 дек. 1970 г. на КСК при
МС, ОП „Автотранспред“ – Дирекция Габрово и ДАП „Пътнически автотранспорт“ се обединяват и от 1 ян. 1971 г. се образува ДАП – Дирекция Габрово.

Разпореждания, решения, заповеди, окръжни, указания и др. на КСК
при МС, ДСО „Транспред“, ДСО „Автотранспред“, ДСО „Автотранспорт“
и др. за цялостната дейност, създаването и реорганизацията на Дирекцията
(1969–1971).
Правилници за устройството и дейността (1969–1970).
Заповеди на директора за назначаване, преназначаване, уволняване, награждаване и по дейността (1969–1970).
Протоколи от заседания на Стопанския комитет (1969–1970).
Планове: по експлоатацията на товарните, товарните таксиметрови и
товарните на СОАТ автомобили, производствени за товаро-разтоварната,
превозната и спедиционната дейност, финансови, по труда, себестойността,
организационно-технически (1968–1970).
Доклади, информации, анализи и др. за цялостната дейност (1969–1971).
Отчети: финансово-счетоводни (1969–1971); статистически за: експлоатацията на: товарните автомобили, таксиметровите товарни автомобили,
товарните автомобили на СОАТ, товаро-разтоварните механични средства;
състава на автомобилния парк, изминатия пробег и разхода на гориво; товаро-разтоварната дейност; по труда и ФРЗ; разхода на суровини и материали
(1969–1970).
Щатни разписания с приложени писма, заповеди, справки и др. на Дирекцията и клоновете (1969–1970).
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ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ХЕМУС –
АВТОТРАНСПОРТ“ – ГАБРОВО
Ф. 1421, 4 оп., 378 а.е., 2,25 л.м., 1966–1997 г.
Вж. и фондове 801, 802
Създава се през 1969 г. като ОП „Автотранспред“ – клон Габрово с предмет
на дейност: товарен вътрешен превоз, товаро-разтоварна дейност. От 1971 г. се
преименува на Автостопанство „Товарни превози“ към ДАП – Дирекция Габрово
със същия предмет на дейност. През 1989 г. става поделение на ДФ „Балкан – Автотранспорт“ – Габрово, а през 1990 г. се регистрира като ДФ „Хемус – Автотранспорт“ с предмет на дейност: товарни вътрешни и международни превози
и товаро-разтоварна дейност. През 1992 г. се преобразува в ЕООД с държавно
участие, а през 1995 г. – в ЕАД. Дружеството се приватизира през 1997 г.

Устав на ДФ „Хемус – Автотранспорт“ (1990).
Правилници за: устройството и дейността (1969, 1989–1990), вътрешния трудов ред (1971).
Структурна схема на управление (1989).
Наредби за организация на: работната заплата (1969–1973), вътрешната
стопанска сметка (1976).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1970–1997).
Протоколи от: събрания на пълномощниците (1984–1989); общи събрания (1986–1988, 1995); делегатски събрания (1987–1991); съвместни съвещания на административното и профсъюзното (синдикалното) ръководство
(1988–1995); заседания на: СС (1973–1990), УС (1990–1992), Съвета на директорите (1995–1997), профкомитета (1966–1990), Помирителната комисия
(1971–1978), Атестационната комисия (1982–1988).
Планове: перспективен за ІХ петилетка (1986); държавни и насрещни
за VІ, VІІ и VІІІ петилетка (1971–1981); за себестойността (1971); по труда
(1979–1985); за експлоатация на товарните автомобили и товаро-разтоварните механични средства (1986–1990).
Инженерни проекти (1978–1984).
Доклади, информации, анализи и др. за цялостната дейност (1972–1997).
Годишни отчети: финансово-счетоводни (1969–1997); статистически за:
работата на автомобилния транспорт, състава на автомобилния парк, изминатия пробег по марки автомобили и разхода на горива и масла, персонала
и ФРЗ, експлоатация на товарните автомобили и товаро-разтоварните механични средства, трудовите злополуки и др. (1972–1997).
Щатни разписания (1969–1995).
Кореспонденция с ДСО „Автотранспред“, ДСО „Автотранспорт“, ОП
„Автотранспред“ – Дирекция Габрово, ДАП – Дирекция Габрово и др. за:
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цялостната дейност, планирането и отчетността, нормирането и заплащането
на труда, охраната на труда и др. (1969–1997).
Списъци на работниците и служителите, носители на почетни звания,
ордени и медали (1969–1974).
„40 години дръзновение и възход“ – юбилейна брошура (1988).
СМЕСЕНО АВТОСТОПАНСТВО – СЕВЛИЕВО
Ф. 709, 7 оп., 491 а.е., 4,56 л.м., 1948–2002 г.
Вж. и фондове 801, 802, 803, 805
Създава се през 1948 г. като ДАП – клон Севлиево на подчинение на Управление „ДАП“. Основната му дейност е автомобилни превози на пътници и товари,
товаро-разтоварна дейност. От 1959 до 1970 г. е на подчинение на ДАП – клон
Габрово, ДАП – Дирекция Габрово и ОП „Автотранспред“ – Дирекция Габрово.
От 1 ян. 1971 г. съгласно Разпореждане № 590 от 16 дек. 1970 г. на КСК при МС
се преобразува в Смесено автостопанство – Севлиево, поделение на ДАП – Дирекция Габрово. През 1989 г. се регистрира като ДФ „Севлиево – Автотранспорт“ за превоз на пътници и товари, а през 1992 г. се преобразува в ЕООД с
държавно участие и предмет на дейност: вътрешни и международни товарни
превози. Приватизира се за периода 1995–1998 г. През 2001 г. Дружеството е
обявено в ликвидация, която приключва през 2002 г.

Разпореждания, заповеди, окръжни, указания и др. на МС, Министерството на транспорта, ДСО „Автотранспорт“, ОП „Автотранспред“ – Дирекция Габрово, ДАП – Дирекция Габрово и др. за: цялостната дейност, планирането и отчетността, организация на труда и работната заплата, експлоатацията на автомобилния транспорт и др. (1954–1971).
Решения на ГОС за регистрация, пререгистрация и ликвидация на Дружеството (1996–2002).
Устав на ДФ „Севлиево – Автотранспорт“ (1989).
Правилници за: устройството и дейността (1951–1965), вътрешния трудов ред (1976).
Наредба за организация на вътрешната стопанска сметка (1976).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1948–1982, 1995–
2001).
Протоколи от: производствени съвещания (1959–1965); общи събрания
на съдружниците (1996–2002); заседания на: СС (1970–1988), УС (1989–
1992), профкомитета (1969–1982); разделителни с ДФ „Балкан – Автотранспорт“ – Габрово (1989) и ДФ „Пътнически превози“ – Севлиево (1991); проведени търгове (1993–1994).
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Планове: за експлоатация на автомобилния транспорт, производствени,
финансови, по труда, себестойността (1955–1978); организационно-техничес
ки (1958–1970); тематични за рационализаторската дейност (1969–1971).
Доклади, обзори, анализи, информации и др. за цялостната дейност
(1954–1994).
Отчети: на ликвидатора за финансовото състояние на Дружеството
(2002); годишни финансово-счетоводни (1951–2002); статистически за: изпълнението на плановете за експлоатация на автомобилния транспорт, по
труда, себестойността, персонала и ФРЗ, изпълнението на трудовите норми,
разхода на суровини и материали, превозите на товародателите, трудовите
злополуки и др. (1954–2000).
Встъпителен баланс (1948).
Щатни разписания, справки, заповеди за категоризация (1955–1999).
Колективни трудови договори (1961–1994).
Исторически очерк за създаването и дейността на Смесено автостопанство – Севлиево (1988).
СМЕСЕНО АВТОСТОПАНСТВО – ТРЯВНА
Ф. 562, 5 оп., 485 а.е., 2,75 л.м., 1961–2000 г.
Вж. и фондове 801, 802, 803, 805
Създава се през 1959 г. като Автобаза – Трявна към ДАП – клон Габрово за
автомобилен превоз на товари и товаро-разтоварна дейност. От 1 апр. 1961 г.
става самостоятелно предприятие с наименование ДАП – клон Трявна, а от
1963 г. дейността му се разширява с превоз на пътници. От 1964 до 1970 г. е
на подчинение на ДАП – Дирекция Габрово и ОП „Автотранспред“ – Дирекция
Габрово. От 1 ян. 1971 г. съгласно Разпореждане № 590 от 16 дек. 1970 г. на
КСК при МС се преобразува в Смесено автостопанство – Трявна, поделение на
ДАП – Дирекция Габрово. Предметът на дейност е пътнически, товарен и таксиметров превоз, товаро-разтоварна дейност. През 1991 г. се регистрира като
ДФ „Трявна – Автотранспорт“, а през 1993 г. се преобразува в ЕООД с държавно
имущество. Дружеството се приватизира през 1999 г.

Разпореждания, заповеди, окръжни, указания и др. на МС, ДСО „Автотранспорт“, СО „Автомобилен транспорт“, ДАП – Дирекция Габрово и др.
за: цялостната дейност, планирането и отчетността, нормирането и заплащането на труда, организацията на транспортните услуги, сигурността на движението и културата на обслужването, охраната на труда и др. (1971–1988).
Решения на ГОС за регистрирането, преобразуването и приватизацията
на Дружеството (1991–2000).
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Правилници за: устройството и дейността (1969), вътрешния трудов ред
(1977).
Наредби за организация на: работната заплата (1971), вътрешната стопанска сметка (1973), вътрешния финансов контрол (1983).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1961–1984, 1994–
1999).
Протоколи от: събрания на пълномощниците (1988–1989); общи събрания (1985–1991); заседания на: СС (1969–1991), съвместни на административното, профсъюзното и партийното ръководство (1979–1990), УС (1991–
1992), профкомитета (1969–1990), Помирителната комисия (1971–1975); за
приемане и въвеждане в действие на готови строителни обекти (1978); разделителен с ДФ „Балкан – Автотранспорт“ – Габрово (1991).
Програми за: подобряване превозната и товаро-разтоварната дейност
(1970–1978), развитие на транспортното обслужване през VІІ петилетка
(1976–1980), усъвършенстване на експлоатационната дейност (1977), развитие през ІХ петилетка (1986–1990), финансово оздравяване и преструктуриране на Дружеството (1993).
Планове: за социално-икономическото развитие през VІ, VІІ, VІІІ и ІХ
петилетка (1971–1990); за експлоатация на автомобилния транспорт, финансови, по труда, себестойността (1961–1968); организационно-технически
(1961–1971).
Инженерни проекти (1978–1983).
Стратегия за развитие на Дружеството за периода 1994–1998 г. (1994).
Доклади, информации, анализи и др. за цялостната дейност (1971–1984).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1961–2000); статистически за
изпълнението на плановете за експлоатация на транспорта, по труда, себестойността, персонала и ФРЗ, разхода на суровини и материали, трудовите
злополуки и др. (1961–1999).
Щатни разписания (1961–1999). Колективни трудови договори (1961–
1999).
Лични формуляри на работници и служители, носители на правителствени награди (1971).
Списъци на водачи на моторни превозни средства, носители на: званието „Златното кормило“ (1971–1975), почетни звания, ордени и медали (1989).
Албум със снимки от колективни мероприятия, чествания на годишнини
и празници (1976–1983).
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АВТОСТОПАНСТВО „ТАКСИМЕТРОВИ ПРЕВОЗИ“ – ГАБРОВО
Ф. 1132, 4 оп., 228 а.е., 1,25 л.м., 1967–1992 г.
Вж. и Ф. 802
Създава се през 1967 г. като ДАП „Пътнически таксиметров клон“ – Габрово с предмет на дейност: таксиметрови автомобилни превози на пътници и товари. От 1 ян. 1971 г. съгласно Разпореждане № 590 от 16 дек. 1970 г. на КСК
при МС се преобразува в Автостопанство „Таксиметрови превози“, поделение на
ДАП – Дирекция Габрово със същия предмет на дейност. През 1991 г. се регистрира като ДФ „Комплекс такси“, а през 1992 г. се преобразува в ЕООД с държавно
участие. Ликвидира се през 1996 г. и дейността му се поема от „Габрово – Автотранспорт“ ЕООД – Габрово.

Правилници за: устройството и дейността (1971, 1982), вътрешния трудов ред (1971).
Наредби за организация на: работната заплата (1969–1976), вътрешната
стопанска сметка (1972–1976), вътрешния финансов контрол (1989).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1967–1992).
Протоколи от: събрания на пълномощниците (1988–1990); общи събрания (1986–1992); заседания на: СС (1986–1992), съвместни на административното и профсъюзното ръководство (1989–1991), профкомитета (1968–
1991).
Програми за: усъвършенстване обслужващата ремонтна дейност през
VІІІ петилетка (1981), финансовото оздравяване на Дружеството (1992).
Планове: перспективен за VІ и VІІ петилетка (1971–1980); за експлоатация на леките и пътническите таксиметрови коли, финансови, по труда,
себестойността (1967–1985); организационно-технически (1969–1970); за
обема на работата в приходи и дейности (1975–1985); тематични за рационализаторската дейност (1972–1978).
Инженерни проекти (1982–1984).
Доклади, информации, анализи и др. за цялостната дейност (1967–1992).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1967–1992); статистически за:
изпълнението на плановете за експлоатация на леките пътнически автомобили, състава на автомобилния парк и изминатия пробег по марки автомобили,
персонала и ФРЗ, разхода на суровини и материали, трудовите злополуки и
др. (1969–1990).
Щатни разписания (1969–1991). Колективни трудови договори (1968–
1992).
Дипломи и грамоти за участие в социалистическото съревнование
(1984–1986).
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ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ГАБРОВО – АВТО“ – ГАБРОВО
Ф. 1420, 4 оп., 227 а.е., 0,82 л.м., 1964–2005 г.
Създава се през 1964 г. като ДП „Авторемонтна сервизна станция“ – Габрово с предмет на дейност: ремонт и обслужване на моторни превозни средства.
От 1971 г. се преименува на Автосервиз – Габрово към ДСО „Мототехника и автосервиз“, като дейността му се разширява с търговия на резервни части. През
1990 г. се преобразува в ДФ „Габрово – авто“, а през 1993 г. – ЕООД с държавно
участие. Дружеството се приватизира през 1999 г.

Решения на ГОС за регистрирането, преобразуването и приватизацията
на Дружеството (1991–2005).
Устав на ДФ „Габрово – авто“ (1991).
Правилник за устройството и дейността (1991).
Наредби за организацията на: работната заплата (1971–1977), вътрешната стопанска сметка (1977), вътрешния финансов контрол (1983).
Заповеди на началника с разпоредителен характер (1964–1999).
Протоколи от: общи събрания (1981–1986); заседания на: УС (1991),
съвместни на административното, партийното и профсъюзното ръководство
(1969–1978), профкомитета (1965–1990); на изпитната комисия за повишаване квалификацията на кадрите (1964–1978); за приемане и въвеждане
в действие на обект „Експресен автосервиз“ – Габрово“ (1991); за оценка
имуществото на ДФ „Габрово – авто“ (1992); разделителен с ДФ „Търново –
авто“ – Велико Търново (1990).
Програми: за подобряване сервизното обслужване на населението през
ІХ петилетка (1986–1990); дългосрочна за развитие до 2005 г. (1988).
Планове: перспективен за VІІ, VІІІ и ІХ петилетка (1976–1990); за социалното развитие на колектива през VІ петилетка (1971–1975); финансови,
по труда, себестойността (1964–1973); организационно-технически (1968–
1978); за социалното развитие на колектива (1973–1975).
Доклади, информации, анализи и др. за цялостната дейност (1968–1988).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1967–2000); статистически за
изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, стокооборота на дребно в търговската мрежа, използването на основното оборудване в машиностроителните предприятия, персонала и ФРЗ,
разхода на суровини и материали, трудовите злополуки и др. (1964–2000).
Щатни разписания (1964–1978, 1984–1991). Колективни трудови договори (1967–1974, 1980–1983, 1991, 1993–1998).
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ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ТРАНССПЕД“ – ГАБРОВО
Ф. 800, 2 оп., 145 а.е., 1,20 л.м., 1964–1980 г.
Вж. и Ф. 801
Създава се през 1964 г. като ДП „Транспред“ – Дирекция Габрово с клонове
в Севлиево и Трявна. Основната му дейност е транспорт, товаро-разтоварна и
спедиторска дейност. Съгласно Разпореждане № 128 от 15 апр. 1969 г. на КСК
при МС за реорганизация на автотранспорта, предприятието влиза в състава на
новообразуваното ОП „Автотранспред“ – Дирекция Габрово. От 1 ян. 1971 г. се
обособява като клон към ДСО „Трансспед“ с предмет на дейност: товаро-раз
товарна и спедиторска дейност, организация на контейнери, палетни и бокспалетни превози от жп и автомобилен транспорт и др. През 1973 г. се преобразува
в ДП „Трансспед“, а през 1976 г. – Окръжно управление „Трансспед“. От 1 ян.
1980 г. дейността му се поема от Секция по експлоатация и товаро-разтоварна
дейност – Габрово.

Правилник за вътрешния трудов ред (1973).
Наредби за организацията на: работната заплата (1966–1968, 1976), вът
решната стопанска сметка (1972–1977).
Заповеди на директора по дейността (1964–1968, 1971–1979).
Протоколи от заседания на: Дирекционния съвет (1964–1968), Стопанския комитет (1965–1968, 1971–1979), Балансовата комисия (1972–1976),
профкомитета (1974–1979); разделителни с: ДАП – Дирекция Габрово (1971,
1976), Секция товаро-разтоварна дейност – Габрово (1980).
Планове: държавен за развитие през VІІ петилетка (1976); за товароразтоварната, превозната и спедиционната дейност, финансови, по труда, организационно-технически (1964–1968, 1971–1977).
Доклади, информации, анализи и др. за цялостната дейност (1964–1969,
1971–1979).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1964–1969, 1971–1980); статистически за: изпълнението на плана за товаро-разтоварната и спедиционната дейност, по труда, разхода на суровини и материали, персонала и ФРЗ,
трудовите злополуки и др. (1964–1969, 1977–1980).
Встъпителен баланс (1971).
Щатни разписания (1964–1968, 1972–1978).
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ЖЕЛЕЗОПЪТЕН РАЙОН – ГАБРОВО
Ф. 1433, 2 оп., 98 а.е., 0,70 л.м., 1980–1997 г.
Създава се от 1 ян. 1980 г. като Секция по експлоатация и товаро-разтоварна дейност – Габрово с предмет на дейност: организиране и извършване превоз
на пътници, товари, търговска, рекламна, товаро-разтоварна и спедиционна дейност, поддържане, ремонт и експлоатация на сгради, стопанисване и управление
на имоти и др. През 1989 г. се преобразува в Железопътен район – Габрово към СО
„БДЖ“ със същия предмет на дейност. От 1 ян. 1997 г. дейността му се поема
от Железопътен район по експлоатация и маркетинг – Горна Оряховица, поделение на Железопътно управление – Горна Оряховица.

Решения, заповеди, наредби на СО „БДЖ“, Национална компания
„БДЖ“, Железопътно управление – Горна Оряховица и др. за образуването,
реорганизацията и дейността (1980–1988).
Наредба за бригадната организация на труда (1981).
Заповеди на началника: с разпоредителен характер (1980–1985), за наз
начаване на ТИС (1980–1985).
Протоколи от: събрания на пълномощниците (1987–1996); заседания на:
СС (1988–1992), ТИС (1981–1984), профкомитета (1984–1990), Съвета за
социално сътрудничество (1993–1994).
Планове: перспективен за VІІІ петилетка (1981); държавни и насрещни за разходите по експлоатацията (1982–1985); производствени, по труда
(1980–1985); тематични за рационализаторската дейност (1982–1984); за
разходите по експлоатационната дейност (1990–1995).
Доклади, анализи, справки и др. за цялостната дейност (1982–1996).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1981–1997); статистически за:
товаро-разтоварната дейност, персонала и ФРЗ, разхода на суровини и материали, рационализаторската дейност, трудовите злополуки и др. (1980–1996).
Щатни разписания (1980–1996). Колективни трудови договори (1981–
1992).
Историческа справка за жп транспорта в Габрово (1983).
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VII.2. СЪОБЩЕНИЯ
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОКРЪЖНО УПРАВЛЕНИЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА“ – ГАБРОВО
Ф. 1115, 4 оп., 788 а.е., 3,95 л.м., 1959–1999 г.
Създава се през 1959 г. като Окръжна станция на съобщенията – Габрово
чрез обединяването на всички пощенски, телеграфни, телефонни и радиостанции
в Габровски окръг. От 1964 г. става ДП „Окръжна станция на съобщенията“,
от 1966 г. – ДП „Окръжно управление на съобщенията“, а от 1986 г. – Окръжно
предприятие на съобщенията. Съгласно Разпореждане № 34 от 4 май 1987 г. на
БМС Предприятието се преобразува в Окръжен стопански комбинат по съобщенията. През 1990 г. се образува Териториално управление по съобщенията. С
разделителен протокол от 21 септ. 1993 г. между „Български пощи“ ЕООД и
БТК ЕАД от Териториално управление по съобщенията се образуват териториални поделения „Далекосъобщения“ и териториални поделения „Български
пощи“. През 1997 г. териториални поделения „Далекосъобщения“ се преобразуват в Технологичен район „Далекосъобщения“ в състава на БТК ЕАД. През 2004 г.
компанията се приватизира. Предметът на дейност е извършване на пощенски,
телеграфни, телефонни и радио услуги в Габровски окръг.

Окръжни, наредби, указания, заповеди на Министерството на транспорта и съобщенията, ГУ на съобщенията, Комитета по съобщения и информатика и др. за цялостната дейност на Предприятието (1959–1989).
Правилници за: устройството и дейността (1978, 1987), вътрешния трудов ред (1978, 1998).
Структурни схеми на управление (1991–1998).
Наредби за: организацията на вътрешната стопанска сметка (1977), планиране и отчитане качеството на съобщителните услуги (1983).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1959–1991).
Протоколи от: съвещания на стопанския актив (1959–1969); оперативни съвещания (1975–1992); делегатски събрания (1983–1991); заседания на:
Стопанския комитет (1969–1991), ТИС (1961–1985), ръководството на НТД
(1965–1974), профкомитета (1960–1987).
Програми за: териториалното развитие на съобщенията в Габровски окръг за периода 1976–1990 г. (1972); подобряване качеството и културата на
обслужване (1981–1984); развитие и модернизация на съобщенията за периода 1991–1995 г. (1990).
Планове: перспективни за развитие на съобщенията през VІ, VІІ и VІІІ
петилетка (1971–1985); държавни и насрещни по експлоатационната дейност
(1970–1981); за социално-икономическото развитие през VІ, VІІ, VІІІ и ІХ
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петилетка (1971–1986); финансови, по труда, себестойността (1959–1991);
тематични за рационализаторската дейност (1970–1986).
Инженерни проекти (1979–1986).
Доклади, информации, анализи, становища и др. за: цялостната дейност;
качеството на пощенските, телеграфните, телефонните и радио услугите,
състоянието на телефонното обслужване и радиофикацията, работата на
техническите служби по поддържането и експлоатацията, построяването на
радио-телевизионна и радиорелейна станция в Габрово, развитието на съобщенията през VІІ петилетка и др. (1959–1987).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1964–1999); статистически: за
пощенските съобщения, телеграфните връзки и съоръжения, междуселищните телефонни връзки и съоръжения, линейно-кабелното стопанство, телефонните връзки, радиото и телевизията, тарифните приходи, помощните
промишлени дейности, по труда, себестойността, разхода на суровини и материали, персонала и ФРЗ, разпространението на печата в окръга, трудовите
злополуки и др. (1960–1999).
Щатни разписания (1959–1998). Колективни трудови договори (1966–
1991).
Почетна книга на носителите на ордени, медали, значки и почетни звания (1959–1976).
Албум със снимки за развитието на съобщенията в Габрово от 1879 до
1969 г. (1969).
РАЙОННИ СТАНЦИИ НА СЪОБЩЕНИЯТА
4 фонда, 8 оп., 844 а.е., 4,18 л.м., 1945–1992 г.
Продължават дейността на създадените преди 1944 г. ПТТС. От 1945 г.
стават Районни ПТТС, а от 1969 г. – Районни станции на съобщенията. Предметът им на дейност е пощенски, телеграфни, телефонни, радио услуги, изплащане
на пенсии, спортен тотализатор и др.

РАЙОННА СТАНЦИЯ НА СЪОБЩЕНИЯТА – ГАБРОВО
Ф. 1114, 3 оп., 285 а.е., 1,21 л.м., 1948–1992 г.
Вж. и Ф. 142К

Действа от 1879 г. след сливането на телеграфната с пощенската служба
по предписание на Министерството на вътрешните дела и решение на НС.

401

АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ

РАЙОННА СТАНЦИЯ НА СЪОБЩЕНИЯТА – ДРЯНОВО
Ф. 678, 2 оп., 199 а.е., 1,00 л.м., 1945–1985 г.
Вж. и Ф. 143К

Действа от 1880 г.

РАЙОННА СТАНЦИЯ НА СЪОБЩЕНИЯТА – СЕВЛИЕВО
Ф. 1135, 2 оп., 274 а.е., 1,27 л.м., 1945–1989 г.
Вж. и Ф. 144К

Действа от 1879 г. През 1915 г. е открита телефонната служба.

РАЙОННА СТАНЦИЯ НА СЪОБЩЕНИЯТА – ТРЯВНА
Ф. 1484, 1 оп., 86 а.е., 0,70 л.м., 1969–1985 г.
Вж. и Ф. 215К

Пощенската станция действа от 1884 г. Телефонните съобщения са открити през 1919 г.

Заповеди и наредби на Министерство на пощите, телеграфите и телефоните, Министерство на транспорта и съобщенията, Министерство на информацията и съобщенията за цялостната дейност (1945–1984).
Правилници за вътрешния трудов ред – Ф. 678 (1967), Ф. 1135 (1984).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1945–1965, 1987).
Протоколи от: оперативни съвещания – Ф. 1114 (1950–1957), Ф. 1135
(1983–1984); заседания на: Бригадния съвет (1979–1987), съвместни на
административното, партийното и профсъюзното ръководство – Ф. 1114
(1970–1974), профкомитета (1961–1987).
Планове: държавни и насрещни – Ф. 1114 (1971–1987), Ф. 1484 (1970–
1984); за приходите (1952–1984); за експлоатационните разходи – Ф. 678
(1969–1980), Ф. 1114 (1969–1976), Ф. 1135 (1969–1976); по труда – Ф. 678
(1969–1976), Ф. 1114 (1969–1976), Ф. 1135 (1969–1976); за себестойността –
Ф. 678 (1977–1984), Ф. 1114 (1977–1984), Ф. 1135 (1977–1984); за социалноикономическото развитие – Ф. 678 (1972–1983), Ф. 1114 (1981–1987).
Доклади, информации, анализи за цялостната дейност (1958–1987),
набиране на абонати за българските вестници и постигнатите резултати –
Ф. 1114 (1948–1955).
Статистически отчети за: трафика и развитието, приходите, пощенските
съобщения, телеграфните връзки и съоръжения, междуселищните телефонни връзки и съоръжения, повредите на междуселищните телефонни кабели и
въздушни линии и др. (1952–1987).
Годишни баланси – Ф. 678 (1949–1954), Ф. 1135 (1951–1955), Ф. 1484
(1975–1984).
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Щатни разписания – Ф. 678 (1951–1983), Ф. 1114 (1969–1980, 1985–
1986), Ф. 1135 (1969–1983), Ф. 1484 (1970–1981).
Лично досие на директора на станцията – Ф. 1114 (1963–1992).
Колективни трудови договори – Ф. 678 (1954–1981), Ф. 1114 (1978–
1979, 1985–1986), Ф. 1135 (1960–1981).
Кратка историческа справка за развитието и дейността на Районна пощенска станция – Дряново – Ф. 678 (1967).
Юбилейна книга „110 години пощенско дело в Севлиево“ – Ф. 1135
(1989).
Юбилеен сборник по случай 50 години от основаването на Филателно
дружество „В. Априлов“ – Габрово с исторически данни за организиране на
съобщения в града – Ф. 1114 (1988).
Фототабла от изложбата за създаването и развитието на съобщенията –
Ф. 1114 (1979).
Албум със снимки на служители на Районна пощенска станция – Трявна – Ф. 1484 (1984).
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ –
ГАБРОВО
Ф. 1515, 1 оп., 23 а.е., 0,10 л.м., 1992–1997 г.
Образува се съгласно Заповед № РД–08–134 от 1 септ. 1992 г. на Комитета по пощи и далекосъобщения като Териториално поделение „Пощенски съобщения“. Новообразуваното поделение поема съответната част от активите и
пасивите на прекратеното Териториално управление на съобщенията – Габрово. Предметът му на дейност е приемане, обработване, доставка на пощенски
пратки; приемане, изплащане на пощенски и телеграфни записи; парични преводи, приемане суми по депозитни и разплащателни сметки; отпускане на кредити; издаване, изплащане на чекови дейности по възложителство (ДСК, пенсии);
доставяне на абонамент; търговия с печатни и други стоки и др. През 1995 г. се
преименува на Териториално поделение „Български пощи“ със същия предмет на
дейност.

Заповеди на Комитета по пощи и далекосъобщения, „Български пощи“
ЕООД за създаването, реорганизацията и дейността (1993–1996).
Структурна схема на управление (1992).
Протоколи от оперативни съвещания (1995).
Планове и разчети за изпълнение на икономически показатели по видове
дейности (1992–1995).
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Годишни отчети: финансово-счетоводни (1993–1996); статистически за:
развитие на пощенската мрежа, качеството на пощенското обслужване, персонала и ФРЗ, обема на тарифните приходи и експлоатационните разходи
(1993–1996).
Справки за: отчетени финансово-икономически резултати, инвестициите и строежите, сградния фонд (1992–1997).
Щатни разписания с приложения (1992–1995).
VII.3. СТАТИСТИКА
ОКРЪЖНО СТАТИСТИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ – ГАБРОВО
Ф. 600, 7 оп., 2151 а.е., 38,27 л.м., 1953–1991 г.
Създава се през 1959 г. като Окръжен отдел „Статистика“ към ЦСУ на основата на околийските инспекторати по статистика. От 1969 г. се преименува
на Окръжен отдел за информация, а от 1971 г. – на Окръжно статистическо управление. През 1977 г. става Дирекция „Статистика“ към ТИИЦ „Инж. Богомил
Гъдев“ – Габрово, а през 1986 г. – Териториално поделение на ЦСУ. От 1990 г. се
преобразува в Районно статистическо управление, а от 1991 г. – Териториално
статистическо бюро. Предметът на дейност е акумулиране, съхранение и предоставяне на статистически сведения и информации.

ПМС, разпореждания, заповеди, окръжни на ЦСУ, КЕССИ, Национален
статистически институт и др. за цялостната дейност (1953–1991).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1969–1977, 1987–
1990).
Протоколи от заседания на профкомитета (1976–1977, 1986–1991).
Планове, отчети, доклади, анализи, информации, обзори, предложения,
справки за дейността на Управлението (1962–1979).
Доклади, информации, анализи и др. за изпълнението на плановете по
всички показатели в окръга (1964–1991).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1962–1977, 1986–1991); обобщени за социално-икономическото развитие на окръга – промишленост,
селско и горско стопанство, здравеопазване, просвета, търговия, обществено
хранене, жилищно строителство, комунална дейност по всички показатели
(1959–1991).
Щатни разписания (1966–1991).
Статистически годишници, отраслови бюлетини и сборници на окръга
(1959–1991).
Социално-икономическа характеристика на окръга (1980).
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ОКОЛИЙСКИ ИНСПЕКТОРАТИ ПО СТАТИСТИКА
3 фонда, 4 оп., 187 а.е., 4,87 л.м., 1947–1959 г.
ОКОЛИЙСКИ ИНСПЕКТОРАТ ПО СТАТИСТИКА – ГАБРОВО
Ф. 273, 1 оп., 97 а.е., 2,60 л.м., 1949–1958 г.
ОКОЛИЙСКИ ИНСПЕКТОРАТ ПО СТАТИСТИКА – ДРЯНОВО
Ф. 272, 1 оп., 9 а.е., 0,18 л.м., 1952–1958 г.
ОКОЛИЙСКИ ИНСПЕКТОРАТ ПО СТАТИСТИКА – СЕВЛИЕВО
Ф. 274, 2 оп., 81 а.е., 2,09 л.м., 1947–1959 г.
Създават се през 1947 г. като Околийски статистически служби. Предметът на дейност е събиране на статистически отчетни форми за селското
стопанство, промишлеността, просветната, здравната, комунално-битовата
дейност. От 1953 г. се преименуват на околийски статистически инспекторати
към ЦСУ, които през 1959 г. се ликвидират и дейността им се поема от новосъздадения Окръжен отдел „Статистика“ – Габрово.

Окръжни на ЦСУ по дейността – Ф. 274 (1953–1956).
Планове, доклади, справки и др. за цялостната дейност на Инспектората – Ф. 274 (1956–1958).
Отчети: годишни финансово-счетоводни на предприятията и кооперациите – Ф. 273 (1958); статистически за развитието на промишлеността, селското стопанство, транспорта, комуналните дейности, здравеопазването, образованието и културата, търговията (1947–1959).
Обзори и таблици за изпълнението на плана в промишлеността – Ф. 273
(1952–1953).
ТЕРИТОРИАЛЕН ИНФОРМАЦИОННО-ИЗЧИСЛИТЕЛЕН
ЦЕНТЪР „ИНЖ. БОГОМИЛ ГЪДЕВ“ – ГАБРОВО
Ф. 1211, 3 оп., 244 а.е., 2,64 л.м., 1965–1991 г.
Създава се през 1966 г. като Изчислителен център към ОНС – Габрово. От
1970 г. се преименува на ТИЦ „Инж. Богомил Гъдев“, от 1974 г. – на Териториална база за развитие и внедряване с изчислителен център „Инж. Богомил Гъдев“,
а от 1977 г. – на ТИИЦ „Инж. Богомил Гъдев“. През 1986 г. става Териториален
ТК „Информационни системи и технологии „Инж. Богомил Гъдев“ към СО „Информационно обслужване“. От 1990 г. е клон на „Информационно обслужване“
ЕАД. Предметът на дейност е проектиране и внедряване в промишлените пред-
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приятия от окръга на информационни системи и извършване на сметачно-изчислителни услуги (1966–1967); механизация и автоматизация на икономическата
отчетност (1967–1970); проектиране и осигуряване на машинна обработка на
социалната информация (1970–1976); изграждане на автоматизирани системи
за информация и управление, осигуряване навременна и достоверна статистичес
ка и др. информация и анализи за социално-икономическото развитие на окръга
(1977–1986); разработване и внедряване на информационни технологии и системи за обслужване на оперативното ръководство, координация и контрол на стопанската дейност (1986–1990); събиране, обработка, съхранение и предоставяне
на информация, информационни борси, бази данни, експертни системи, обем на
информация, производство и внедряване, поддържане и сервиз на програмно-техническите средства и технологии, обучение, информационни услуги и др.

ПМС, разпореждания, заповеди, наредби, указания на ДСО „Машинна
обработка на социалната информация“, КЕССИ, СО „Информационно обслужване“ и др. за създаването, реорганизацията и дейността (1966–1974).
Правилници за: устройството и дейността (1966, 1971), вътрешния трудов ред (1965, 1974–1975, 1987).
Структурни схеми на управление (1978, 1988).
Наредба за организация на вътрешния финансов контрол (1975).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1971–1986).
Протоколи от заседания на: Експертния съвет (1969–1970), СС (1971–
1990), съвместни на административното и профсъюзното ръководство
(1980–1987), профкомитета (1968–1990).
Планове: единен за обществено-икономическото развитие през VІ петилетка (1971); за социалното развитие на колектива през VІІ и VІІІ петилетка
(1975–1981); производствени, финансови, по труда, себестойността (1971–
1978); за социалното развитие на колектива (1973–1977); за режимния фонд
на изчислителната техника (1975–1977); тематични за НИРД (1971–1985).
Разработени проекти, програми, проучвания в отрасъл „Промишленост“
(1968–1972).
Доклади, информации, анализи, справки и др. за: цялостната дейност, изпълнението на задачите и обема на работа на електронноизчислителните машини по план-график, дейността на научноизследователските звена и ефективността на разработените и внедрените проекти, внедряването на чуждия
опит, НИИВД и др. (1967–1991).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1971–1991); статистически за:
изпълнението на плановете по труда, себестойността, персонала и ФРЗ, разхода на суровини и материали, работата по вид и обем на електронно-изчислителните машини, трудовите злополуки и др. (1970–1990).
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Щатни разписания (1966–1990). Колективни трудови договори с приложени справки (1971–1985).
ЕЛЕКТРОННО-ИЗЧИСЛИТЕЛЕН ЦЕНТЪР „ВИТЕКС“ – ГАБРОВО
Ф. 1336, 2 оп., 154 а.е., 1,90 л.м., 1968–1992 г.
Създава се през 1968 г. като ЕИЦ „Георги Генев“ на основата на Машинносметачна станция към ДВТК „Георги Генев“ – Габрово с предмет на дейност:
разработване и внедряване на автоматизирани системи за управление и инженерингова дейност в системата на леката промишленост в Габровски окръг. Със
Заповед № I–19 от 17 ян. 1983 г. на Министерството на леката промишленост,
ЕИЦ „Георги Генев“ влиза в състава на БРВ „Витекс“ – Габрово. През 1987 г. се
обособява в самостоятелно предприятие с наименование ЕИЦ „Витекс“. Прек
ратява дейността си през 1991 г.

Правилници за: вътрешния трудов ред (1969), устройството и дейността
(1977–1988).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1970–1982, 1988–
1991).
Протоколи от: заседания на: СС (1978–1981, 1988–1991), Техническия
съвет (1975–1982, 1987–1990), профкомитета (1987–1991); общи събрания
(1988–1991).
Планове: за обществено-икономическото развитие през VІІ петилетка
(1976); за НТП (1971–1982); по труда (1968–1982); финансови (1975–1982).
Доклади, информации, анализи, сведения и др. за цялостната дейност
(1969–1981, 1988), от задгранични командировки (1970–1973).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1969–1982, 1987–1991); статистически за: персонала и ФРЗ, дейността на машинносметачните пунктове,
изпълнението на основните показатели от научните звена, икономическата
ефективност от внедрените научно-технически постижения, изработените
теми по етапи на разработване и внедряване и др. (1968–1982, 1988–1992).
Идейни и работни проекти за АСУ на основното производство; механизиране обработката на материали, отчитане нормативната себестойност на
общата и стоковата продукция на ПТК „Васил Коларов“ – Габрово и ВТК
„Георги Генев“ – Габрово (1968–1982).
Щатни разписания (1968–1982, 1987–1991).

407

АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ

VІІІ. ТЪРГОВИЯ
VІІІ.1. ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ
ПРЕДПРИЯТИЕ „ДЪРЖАВНО СНАБДЯВАНЕ“ – ГАБРОВО
Ф. 206, 1 оп., 101 а.е., 1,15 л.м., 1949–1959 г.
Създава се през 1949 г. като ДТП „Строителни материали“ – Габрово за
търговия с дървени и строителни материали. От 1950 г. се разделя на две самостоятелни предприятия – ДТП „Стройматметиз“ за търговия със строителни
материали и ДСП „Строителни материали“ за търговия с дървени материали. През 1951 г. ДСП „Строителни материали“ се преименува на Предприятие
„Държавно снабдяване“ с предмет на дейност: изкупуване и снабдяване с дървени материали, изкупуване и реализация на металообработващите предприятия в
окръга, заделяне и съхраняване на материали и продукция за държавен резерв. От
1 март 1952 г. от Предприятие „Държавно снабдяване“ се отделят дейностите
по изкупуването и снабдяването с дървен материал и заделянето и съхраняването на всички стоки за държавен резерв. В предмета на дейност на предприятието остава само изкупуването и реализацията на продукцията на металообработващите предприятия. През 1959 г. Предприятие „Държавно снабдяване“ се
закрива, а пасивите и активите му се поемат от ОП за материално-техническо
снабдяване – Габрово.

Окръжни и заповеди на Управление „Държавно снабдяване“ за цялостната дейност (1951–1959).
Планове: за стопанската дейност, финансови (1952–1959).
Доклади и информации за изпълнението на плановете и за спазването на
финансово-счетоводната дисциплина (1951–1958).
Отчети: годишни финансово-счетоводни; статистически за: изпълнението на плановете по труда, остатъците, постъпленията и разхода на материали
(1952–1959).
Книги: главни (1950–1959); инвентарни (1950–1952).
Лични досиета на служителите (1949–1959).
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО
СНАБДЯВАНЕ – ГАБРОВО
Ф. 509, 5 оп., 8556 а.е., 5,77 л.м., 1959–1998 г.
Създава се през 1959 г. като ОП за материално-техническо снабдяване чрез
сливането на ОТП – сектор „Материално-техническо снабдяване“, ДСП „Дър-
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жавно снабдяване“, ДСП „Петрол“ и ДСП „Дървопласмент“. Предметът на
дейност е търговия в страната и чужбина, пласментно-снабдителна дейност
и услуги, транспортни услуги, производствена дейност. От 1963 г. става ДП за
материално-техническо снабдяване, от 1966 г. – ДП „Техноснаб“, а от 1969 г. –
Пласментно-снабдително предприятие „Техноснаб“. Съгласно Разпореждане
№ 39 от 3 февр. 1970 г. на КСК при МС се преименува на Предприятие за материално-техническо снабдяване, а от 1971 г. става клон на ДСО „Териториално
снабдяване“ със същия предмет на дейност. Същата година към него преминава
Окръжна снабдителна база на ТПК – Габрово. През 1977 г. се преобразува в Окръжна пласментно-снабдителна организация, през 1986 г. – в ОП „Териториално
снабдяване“, а през 1987 г. – в СП „Териториално снабдяване“. През 1991 г. се регистрира като ДФ „Техномат – Меркурий“, а през 1992 г. се преобразува в ЕООД
с държавно участие. През 1998 г. Дружеството се приватизира.

Окръжни, заповеди, инструкции, указания и др. на ГУ на материалнотехническото снабдяване, ДСО „Техноснаб“, ОНС – Габрово и др. за: цялостната дейност, квалификацията на кадрите, планирането и отчетността,
безопасността и хигиената на труда и др. (1959–1978).
Решения на ГОС за регистрация, преобразуване и приватизация на Дружеството (1992–1998).
Правилници за: устройството, дейността и вътрешния трудов ред (1966);
устройството и дейността (1971); вътрешния трудов ред (1988–1989).
Наредби за: организацията на работната заплата (1970–1978); прилагането на вътрешната стопанска сметка (1968–1972); организацията на вът
решния финансов контрол (1973–1977).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1959–1984).
Протоколи от заседания на: Дирекционния съвет (1962–1968), Стопанския комитет (1981–1991), профкомитета (1963–1989).
Програми: комплексна териториална (1982); за модернизация на производствените мощности и усъвършенстване на организацията и управлението
през ІХ петилетка (1986); за преминаване към пазарна икономика (1990).
Планове: за повишаване квалификацията на търговските работници
през VІ петилетка (1971–1975); перспективен за социалното развитие на колектива през VІІ петилетка (1976–1980); насрещни за VІІІ и ІХ петилетка
(1981–1986); финансови, по труда, пласмента (1959–1983), стокооборота
(1977–1978); за социалното развитие на колектива (1973–1988).
Инженерни проекти (1979–1982).
Доклади, информации, бюлетини и справки за: цялостната дейност, изпълнението на плановете за стокооборота и на основните икономически показатели, състоянието на складовите стопанства на доставчиците, безопасността и хигиената на труда, противопожарната защита и др. (1959–1989).
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Икономически анализи за изпълнението на основните показатели по
плана (1978–1984).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1959–1997); статистически за:
изпълнението на плановете по труда, стокооборота, ресурсите и реализацията на суровини, материали, наличностите, постъпленията, разходите и остатъците на суровини, материали и горива, разпределението на персонала,
натоварените и разтоварените товари и постигната степен на механизация,
товарните автомобили, работата на подемно-транспортните машини, продажбите и наличните стоки в търговската мрежа на дребно, трудовите злополуки и др. (1959–1997).
Встъпителен баланс (1959).
Характеристика на Окръжна пласментно-снабдителна организация
(1984).
Летописна книга (1979–1982).
Албуми със снимки: „20 години Окръжна пласментно-снабдителна организация – Габрово, 1959–1979“ (1979); „25 години Окръжна пласментноснабдителна организация – Габрово“ (1984).
Снимки: от честване Деня на търговския работник (1965–1985); от юбилейните чествания на 20 и 25-годишнината от създаването на организацията
(1979, 1984); на съставите за художествена самодейност (1979–1985).
ПЛАСМЕНТНО-СНАБДИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ
„ТЕХНОСНАБ“ – ГАБРОВО
Ф. 1379, 2 оп., 234 а.е., 0,80 л.м., 1978–1986 г.
Вж. и Ф. 509
Създава се през 1978 г. като самостоятелно предприятие на основата на
Националната база за инструменти – Габрово и Базата за технически изделия –
Севлиево с предмет на дейност: пласмент и снабдяване на едро с машини, съоръжения, уреди и инструменти, резервни части, свързочни материали и др. На
основание Разпореждане № 6 от 21 март 1986 г. предприятието се закрива, а
дейността му се поема от ОП „Териториално снабдяване“ – Габрово.

Структурни схеми на управление (1978–1983).
Наредби за организацията на: вътрешната стопанска сметка (1979), вът
решния финансов контрол (1980–1984).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1978–1986).
Протоколи от заседания на: СС (1978–1983), профкомитета (1978–1983).
Програми: комплексна за кадровото осигуряване през VІІІ петилетка
(1981–1985); комплексна териториална (1983).
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Планове: насрещен за VІІІ петилетка, за социалното развитие на колектива през VІІІ петилетка (1981); финансови, по труда (1978–1986); тематични за повишаване квалификацията на кадрите (1978–1983).
Инженерни проекти (1979–1980).
Доклади, информации, обзори, справки и др. за: стопанската дейност,
изпълнението на плановете по основни показатели, развитието на отраслите
на материалното производство, резултатите от изпълнението на плановете
по осигуряване на ресурсите, обема на произвежданата стокова продукция,
въвеждането на бригадната организация на труда и др. (1978–1985).
Анализи: икономически за резултатите от стопанската дейност (1978–
1985); на рекламациите (1981); на резултатите от изпълнението на плановете
по осигуряване на ресурсите (1978–1982).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1978–1986); статистически за:
изпълнението на плановете по основни показатели, ресурсите и реализацията
на инструменти от внос, ресурсите и разпределението на инструменти, уреди, апарати, персонала и ФРЗ, социалното развитие на колектива, бригадната
организация на труда, разпределението на персонала, повишаване квалификацията на кадрите, трудовите злополуки и др. (1978–1986).
Списъци на работниците и служителите (1982).
ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ
„ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ“ – КЛОН ГАБРОВО
Ф. 822, 4 оп., 329 а.е., 1,95 л.м., 1959–2005 г.
Създава се през 1959 г. като ОТП – отдел „Вторични суровини“ – Габрово
за изкупуване, сортиране и реализация на вторични суровини в окръга. От 1960 г.
става клон „Вторични суровини“ – Габрово към ЦУ „Материално-техническо
снабдяване и държавен резерв“ със същия предмет на дейност. През 1965 г. се
преименува на Обединено ДСП „Вторични суровини“, а през 1966 г. – на ДП „Вторични суровини“ с предмет на дейност: изкупуване, сортиране, първична промишлена преработка и пласмент на вторични суровини. От 1 ян. 1971 г. съгласно
Разпореждане № 590 от 16 дек. 1970 г. на КСК при МС става ДСО „Вторични
суровини“ – клон Габрово, а от 1976 г. – ОП „Вторични суровини“. По силата на
ПМС № 23 от 2 юли 1981 г. се преобразува в СП „Вторични суровини“ с предмет
на дейност: изкупуване на всички видове вторични суровини от населението, от
организации, учреждения, преработка и пласмент на вторични суровини, а от 1
юли 1983 г. – в Обединено СП „Вторични суровини“. През 1989 г. се регистрира
като Фирма „Феникс ресурс“, а през 1991 г. се преобразува в ЕООД „Екоресурс“
с държавно имущество. Дружеството се приватизира през 1999 г.
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Окръжни, заповеди, инструкции, съдебни решения, указания и др. на
Министерството на индустрията, търговията и услугите, Областен управител на Област Габрово, ЦУ „Материално-техническо снабдяване и държавен резерв“, ДСО „Вторични суровини“, ОНС – Габрово и др. за цялостната дейност и за преобразуване и приватизация на Дружеството (1959–1978,
1991–2005).
Устав на „Екоресурс-98“ АД – Габрово (1998).
Учредителен акт на „Екоресурс“ ЕООД – Габрово като едноличен собственик на капитала (2004).
Правилници за: вътрешния трудов ред (1966, 1975), устройството и дейността (1969, 1977).
Наредби за: организацията на работната заплата (1966–1968), вътрешната стопанска сметка (1973).
Договори: дружествен между „Екоресурс-98“ АД и държавата за образуване на ООД (1998); за приватизационна продажба на дружествени дялове
на „Екоресурс“ ЕООД (1998–2004).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1959–1989).
Протоколи от: заседания на: Дирекционния съвет (1962–1968), СС
(1965–1989), съвместни на СС и административното ръководство (1972–
1978), профкомитета (1960–1989), Помирителната комисия (1976–1979);
оперативни съвещания (1960–1967); общи събрания (1969–1989); протокол
за предаване на активите и пасивите на фирма „Феникс-ресурс“ – Габрово
на фирма „Феникс-ресурс“ – София (1991); общи събрания на съдружниците
на „Екоресурс“ ООД – Габрово с приложени отчетни доклади и протокол от
заседание на Съвета на директорите на „Екоресурс-98“ АД – Габрово (1998–
2003); от общи събрания и съвместни заседания на административното ръководство и синдикалния комитет на КНСБ (1990–1991); заседания на УС и
отчетно-изборни събрания на Взаимоспомагателната каса (1983–1989).
Планове: перспективен за ІХ петилетка (1985); за социалното развитие
на колектива през VІ и VІІ петилетка (1971–1980); за изкупуването, финансови, по труда, реализацията (1959–1969).
Инженерни проекти (1979–1980).
Доклади, бюлетини, обзори, информации и др. за: цялостната дейност,
изпълнението на плановете по изкупуването, организацията на товарния автотранспорт (1960–1983).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1959–2005); статистически
за изпълнението на плановете по стокооборота, по труда, ресурсите и реализацията, наличностите, приходите и разходите на суровини, материали и
вторични суровини, персонала и ФРЗ, движението на стоките в търговската
мрежа, трудовите злополуки и др. (1960–1990).
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Структура на управление и разписания на длъжностите с основните зап
лати на персонала на фирма „Феникс-ресурс“ – Габрово (1990–1999).
Колективни трудови договори с приложения (1991–1993).
Устав на Взаимоспомагателната каса при профорганизацията (1984).
ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ
„ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО“ – КЛОН СЕВЛИЕВО
Ф. 1295, 2 оп., 211 а.е., 1,53 л.м., 1971–1990 г.
Създава се през 1971 г. с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с
хранителни и нехранителни стоки в града и селата на Севлиевска община. Зак
рива се през 1989 г., като дейността му се поема от РКС „Подем“ – Севлиево.

Окръжни, инструкции, указания на ДСО „Търговия на едро“, ДСО „Търговия на едро“ – ОП Габрово, ОНС – Габрово и др. за: цялостната дейност,
кадровото осигуряване, организацията на труда и работната заплата, организацията на транспорта по доставката на стоки, реконструкция и модернизация на складовото стопанство и др. (1971–1988).
Наредби за организацията на: вътрешната стопанска сметка (1972–
1978), вътрешния финансов контрол (1989).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1971–1989).
Протоколи от заседания на: СС (1971–1990), профкомитета (1971–1978).
Планове: насрещен за социалното развитие на колектива през VІ петилетка (1971); финансови, по труда (1971–1978).
Доклади, информации, анализи, обзори и др. за: цялостната дейност, изпълнението на плановете за търговията на едро, по труда, изпълнението на
основните икономически показатели (1971–1988).
Годишни отчети: финансово-счетоводни (1971–1989); статистически за:
ресурсите и разпределението, постъпилите суровини, материали и резервни
части, продажбите и наличностите в търговията на едро, труда и ФРЗ, движението на персонала, складовете във вътрешната търговия, цените на дребно,
трудовите злополуки и др. (1971–1990).
Списъци на административно-управленския персонал и търговските работници и служители (1983–1984).
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ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ „ТЪРГОВИЯ НА
ЕДРО“ – КЛОН „ТЪРГОВСКА БАЗА“ – ГАБРОВО
Ф. 962, 1 оп., 126 а.е., 1,15 л.м., 1959–1986 г.
Създава се през 1959 г. като ГТП „Търговия“ – клон „Търговска транзитна
кантора“ – Габрово, за да контролира изпълнението на договори между окръжните търговски предприятия и производствените предприятия за доставка на
стоки и да организира експедицията им. През 1960 г. се преобразува в Централно
търговско предприятие за търговия на едро – клон Габрово, а през 1963 г. – в ЦУ
за търговия на едро – Търговска база Габрово. От 1971 г. става ДСО „Търговия
на едро“ – клон „Търговска база“ – Габрово. През 1988 г. влиза в състава на ТП
„Промишлени стоки“.

Окръжни, заповеди, инструкции, указания и др. на ГТП „Търговия“, ЦУ
за търговия на едро, ДСО „Търговия на едро“ и др. за: цялостната дейност,
организацията на търговията – изкупуване, експедицията, транспорта и др.
(1959–1968).
Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред (1967).
Наредби за организацията на работната заплата (1967–1968).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1960–1968).
Протоколи от: заседания на: Дирекционния съвет (1963–1968), СС
(1967–1968), профкомитета (1961–1968); оперативни съвещания (1965–
1968).
Планове: финансови, по труда (1960–1968).
Доклади, информации, обзори, бюлетини за: цялостната стопанска дейност, изпълнението на плана по стокооборота, изкупуването и експедицията, организацията и заплащането на труда, сключването на договори и изпълнението им, разширяването на асортимента, качеството на стоките и др.
(1964–1968).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1960–1969); статистически за:
изпълнението на плановете по труда, ресурсите и реализацията, продажбите
и наличностите на стоки по количества, разпределението на персонала по
длъжности (1960–1969).
Снимки и албуми със снимки на служители от награждавания и чествания на бележити дати (1964–1986).
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ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ „БУЛГАРПЛОД“ –
ИЗКУПВАТЕЛЕН ТЪРГОВСКИ КЛОН – ГАБРОВО
Ф. 770, 2 оп., 162 а.е., 1,10 л.м., 1955–1974 г.
Създава се през 1959 г. като ОТП „Плодове и зеленчуци“ – Габрово на основата на част от дейността на сектор „Търговия“ към ОТП – Габрово с предмет на дейност: изкупуване и търговия на едро и дребно с плодове и зеленчуци
на вътрешния и външния пазар в прясно и преработено състояние, производство
на туршии, сушени плодове и зеленчуци и пулпове на територията на Габровска община. От 1965 г. се преименува на ДСП „Булгарплод“ – Габрово със същия
предмет на дейност на територията на Габровски окръг. Съгласно ПМС № 16 от
31 март 1966 г. ДСП „Булгарплод“ и Консервна фабрика „Бузлуджа“ – Габрово образуват едно предприятие с наименование ДСП „Булгарплод“ – Централа
Габрово и бази в Габрово, Дряново и Трявна. По силата на Разпореждане № 590
от 16 дек. 1970 г. на КСК при МС ДСП „Булгарплод“ – Централа Габрово се
разделя на две самостоятелни предприятия: ДСО „Булгарплод“ – Изкупвателен
търговски клон – Габрово и изкупвателни търговски бази в Дряново, Севлиево и
Трявна; ДСО „Булгарплод“ – клон „Консервна фабрика „Бузлуджа“– Габрово.
През 1974 г. се закрива, като дейността му се поема от новообразуваното ОСП
„Булгарплод“ – Габрово.

Окръжни, заповеди, инструкции на ДСО „Булгарплод“ за: планово-отчетната и финансово-счетоводната дейност, износа на пресни плодове и зеленчуци, материално-техническото снабдяване, цените на плодовете и зеленчуците, организацията и нормирането на труда и др. (1965–1966).
Правилник за вътрешния ред (1964).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1964–1965, 1971–
1974).
Протоколи от заседания на: Клоновия съвет (1964–1965), Дирекционния
съвет (1965–1966), СС (1971–1974), профкомитета (1963–1966, 1971–1974).
Планове: перспективен за развитието на търговската мрежа за периода
1970–1980 г. (1964); насрещен за VІ петилетка (1971); за промишлената продукция, изкупуването и реализацията, материално-техническото снабдяване,
стокооборота на едро и дребно и за стоковия фонд, за износ, по труда, финансови (1963–1966, 1971–1974).
Доклади, информации, обзори, анализи за: цялостната дейност, изпълнението на плановете по изкупуването и реализацията на плодовете и зеленчуците, за стокооборота на едро и дребно, изпълнението на трудовите норми
и организацията на труда и работната заплата, изпълнението на основните
икономически показатели, развитието на търговската мрежа на предприятията (1964–1966, 1971–1974).
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Отчети: годишни финансово-счетоводни (1955–1966, 1971–1974); статистически за: изпълнението на плановете за стокооборота, по труда, изкупуването на селскостопанска продукция, остатъка, постъпленията и разхода
на суровини, материали, горива, средните фактически изкупни цени на плодовете и зеленчуците, ресурсите и реализацията, подготвените и експедирани
за износ стоки, разпределението на персонала по длъжности, продажбите и
наличните стоки в търговската мрежа и др. (1964–1966, 1971–1974).
ДЪРЖАВНО ОБЕДИНЕНИЕ „БЪЛГАРСКА КНИГА“ – КЛОН
„ПЕЧАТНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ“ – ГАБРОВО
Ф. 725, 3 оп., 157 а.е., 1,04 л.м., 1959–2001 г.
Създава се през 1959 г. като ОТП „Печатни произведения“ – Габрово за разпространение на българска и чуждестранна литература и учебници, химикали,
канцеларски материали и др. От 1971 г. става клон към ДО „Българска книга“.
От 1977 г. се преобразува в ТП „Печатни произведения“ – Габрово, а от 1981 г. –
в ОП „Книгоразпространение“. През 1990 г. се регистрира като ДФ „Книга“, а
през 1994 г. се преобразува в ЕООД с държавно имущество и предмет на дейност:
търговия с книги, печатни произведения, канцеларски материали, видеотехника,
звукозаписващи средства, абонаментно снабдяване на граждани и библиотеки.
За периода 1999–2001 г. Дружеството се приватизира.

Окръжни, заповеди, инструкции и др. на Комитета по култура, ДСО
„Българска книга“, ОНС – Габрово и др. за: цялостната дейност, утвърждаването на номенклатурата на персонала, категоризацията на книжарниците и
др. (1961–1967).
Решения на ГОС за регистрацията, преобразуването и приватизацията
на Дружеството (1990–2001).
Устав на ДФ „Книга“ (1990).
Правилници за: устройството и вътрешния трудов ред (1964), устройството и дейността (1981).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1961–1999).
Протоколи от: общи събрания (1963–1976, 1988–1995); заседания на:
Дирекционния съвет (1963–1968), Стопанския комитет (1968–1990), УС
(1991–1993), профкомитета (1967–1981); проведени търгове (1994–1999).
Комплексна програма за развитието на книгоразпространението през
VІІІ петилетка и до 2000 г. (1978).
Планове: за стокооборота, финансови, по труда, материално-техничес
кото снабдяване (1959–1968).
Инженерни проекти (1974–1985).
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Доклади, информации, обзори за: цялостната дейност, изпълнението на
плана за стокооборота, финансовото състояние, рентабилността и др. (1959–
1985).
Отчети: за дейността на Дружеството (1997–1999); годишни финансово-счетоводни (1959–2001); статистически за: изпълнението на плановете за
стокооборота, по труда, броя на действащите магазини, будки, разпределението на персонала, движението на стоковите наличности и продажби, търговската дейност и ефективността на производството, персонала и ФРЗ, трудовите злополуки и др. (1959–2000).
Анализ на правното състояние на търговските обекти на „Книга“ ЕООД
(1995–1996).
Справки за балансовата стойност на обекти, обособени части от „Книга“
ЕООД (1995–1998).
Встъпителен баланс (1959).
Информационна карта на „Книга“ ЕООД (1994).
ДЪРЖАВНО АПТЕЧНО ОБЕДИНЕНИЕ „МЕДИЦИНСКО
СНАБДЯВАНЕ“ – КЛОН ГАБРОВО
Ф. 568, 6 оп., 408 а.е., 2,29 л.м., 1959–2004 г.
Създава се през 1959 г. като ОТП „Аптечен сектор“ – Габрово. Предметът
на дейност е снабдяване и търговия с всички видове медицински стоки и санитарен транспорт, производство на галенови препарати и лекарствени форми. От
1961 г. се преименува на Окръжно аптечно предприятие – Габрово, а от 1971 г. –
на Държавно аптечно обединение – клон „Медицинско снабдяване“ – Габрово.
През 1975 г. се преобразува в Аптечно предприятие – Габрово, а през 1990 г.
става поделение на ДФ „Медифарма“ – София. През 1991 г. се регистрира като
ЕАД „Аптечно – Габрово“ с държавно имущество. През периода 1995–1999 г. се
преобразува в ЕООД, ЕАД и АД. През 2000 г. „Аптечно – Габрово“ АД променя
наименованието си на „Фармацевтична компания“ АД – София. През 2004 г. е
обявено в ликвидация.

Окръжни, заповеди, инструкции и др. на Аптечна инспекция – София,
ДТП „Лекарствоснабдяване“ – София, Държавно аптечно обединение,
ОНС – Габрово и др. за: цялостната дейност, доставката на медицински, лекарски и зъболекарски съоръжения и медикаменти (1959–1987).
Заповеди на Министерството на здравеопазването, Решения на ГОС и
СГС за регистрацията, преобразуването, промяната в наименованието и обявяването в ликвидация на Дружеството (1991–2004).
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Правилници за: устройството и дейността (1970), вътрешния трудов ред
(1965).
Наредби за организация на: работната заплата (1969), вътрешния финансов контрол (1973).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1959–2002).
Протоколи от: производствени съвещания (1959–1965); заседания на:
съвместни на СС и административното ръководство (1964–1969), СС (1975–
1991), Съвета на директорите (1991–1992), Консултативния съвет (1983–
1986), профкомитета (1961–1987).
Програми: комплексна за обществено-икономическото развитие през
VІІ петилетка (1976–1980); бизнеспрограма (1996).
Планове: перспективни за V, VІ, VІІ, VІІІ и ІХ петилетка (1966–1986);
за социалното развитие на колектива през VІ и VІІ петилетка (1971, 1976);
насрещни (1981–1987); по стокооборота, по труда, финансови (1959–1979);
за лекарствоснабдяването (1975–1979).
Инженерни проекти (1979–1984).
Доклади, информации, обзори и др. за: цялостната дейност (1959–1992),
състоянието на лекарствоснабдяването в окръга (1959–1987).
Справки за: необходимия брой нови фармацевти и помощник-фармацев
ти през VІ петилетка (1971); ръста в обема на медицинското снабдяване за
периода 1976–1978 г. (1978); категориите на аптечните заведения в Габрово
(1971–1979); развитието на аптечната мрежа, състоянието и развитието на
аптечните кадри в Габровски окръг (1970–1985); разкриването на билков и
санитарен магазин в Габрово, на нови аптеки в окръга (1972, 1977–1980);
броя и вида на аптечните заведения в Габровски окръг (1979); състоянието и
потребностите от оптически кадри в окръга за периода 1977–1990 г. (1977).
Анализи на: правното състояние на имуществото на „Аптечно – Габрово“ ЕАД (1994, 1997), финансовото състояние на Дружеството (1995).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1959–1999); статистически за:
изпълнението на плановете за стокооборота на дребно, по труда, доставките,
ресурсите и разпределението на стоките в складовете и аптечната мрежа, наличностите, постъпленията и остатъците на суровините и материалите, броя
на магазините в търговската мрежа на дребно, движението на стоките в търговската мрежа на дребно, персонала и ФРЗ, броя на годното за експлоатация
оборудване в складовете в търговската мрежа на дребно, трудовите злополуки и др. (1959–2000).
Встъпителен баланс (1959).
Списък на аптечните заведения, собственост на „Аптечно – Габрово“
ЕАД с данни за собствеността им (1991).
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ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БУЛГАРПЛОД“ –
ЦЕНТРАЛА ГАБРОВО
Ф. 769, 1 оп., 167 а.е., 1,80 л.м., 1966–1971 г.
Създава се през 1966 г. чрез сливането на Консервна фабрика „Бузлуджа“ –
Габрово и ДСП „Булгарплод“ – Габрово и бази в Габрово, Дряново и Трявна. Предметът на дейност е изкупуване на селскостопански произведения, производство
на зеленчукови и плодови консерви и търговия на дребно с плодове и зеленчуци.
През 1970 г. се закрива, като дейността му се поема от ДСО „Бургарплод“ –
Изкупвателен търговски клон Габрово и ДСО „Булгарплод“ – клон „Консервна
фабрика „Бузлуджа“ – Габрово.

Окръжни, заповеди, указания на ДСО „Булгарплод“ за: планово-икономическата и финансово-счетоводната дейност, организацията и нормирането
на труда, износа на пресни зеленчуци и плодове и готова продукция, качеството на продукцията и др. (1966–1970).
Правилници за: вътрешния ред (1967), устройството и дейността (1968).
Наредби за организацията на работната заплата (1968–1970).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1966–1970).
Протоколи от: заседания на: Дирекционния съвет (1966–1969), Стопанския комитет (1969–1970), профкомитета (1966–1970); делегатски събрания
(1969–1970).
Планове: перспективен за развитие през VІ петилетка (1970); производствени, финансови, за материално-техническото снабдяване, за изкупуването
и реализацията, за стокооборота на дребно, за стоковия фонд, по труда, себестойността, износа (1966–1970).
Доклади и информации за цялостната дейност (1966–1970).
Справки за: развитието на производствената дейност, промишлената
продукция, производствено-суровинната база, персонала, превоза на суровините и продукцията, обема на стокооборота и др. (1967–1970).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1966–1971); статистически за:
изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, себестойността, остатъците, постъпленията и разхода на суровини, материали и горива, изкупените количества зеленчуци и плодове, цените на постъпилите в
търговската мрежа на дребно стоки, изпълнението на трудовите норми, подготвените и експедирани стоки за износ, персонала и ФРЗ и др. (1966–1971).
Встъпителен баланс (1966).
Трудови норми (1966–1970).
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ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
„БУЛГАРПЛОД“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 1073, 1 оп., 131 а.е., 1,00 л.м., 1966–1970 г.
Създава се през 1966 г. чрез сливането на ДСП „Булгарплод“ – клон Севлиево
и Държавен консервен комбинат „Цвятко Иванов“ – Севлиево за изкупуване на
селскостопански произведения, производство на зеленчукови и плодови консерви,
търговия на едро и дребно с плодове и зеленчуци. През 1970 г. се закрива, като
дейността му се поема от ДСО „Бургарплод“ – Изкупвателен търговски клон
Габрово – база Севлиево и ДСО „Булгарплод“ – клон „Консервна фабрика „Цвятко Иванов“ – Севлиево.

Правилници за устройството и дейността (1966–1969).
Наредби за организацията на работната заплата (1966–1970).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1966–1970).
Протоколи от заседания на: Дирекционния съвет (1966–1968), СС (1969–
1970), Производствения комитет (1966–1969), профкомитета (1966–1970).
Планове: перспективен за развитие през V петилетка (1966); производствени, финансови, по труда, себестойността, по изкупуването, за материално-техническото снабдяване, за ресурсите и реализацията, за износа, по
стокооборота на дребно, организационно-технически (1966–1970).
Доклади, информации за: цялостната дейност, изкупуването на плодове
и зеленчуци, реализацията на готовата продукция (1969–1970).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1966–1970); статистически
за: произведената продукция, изпълнението на плановете по изкупуването,
по труда, разпределението на персонала, остатъците, постъпленията и разхода на суровини, материали и горива, ресурсите и реализацията на готовата продукция по видове и по ведомства, износа, използването на основното
оборудване на консервната промишленост, качеството на продукцията и др.
(1966–1970).
Встъпителен баланс (1966).
Трудови норми (1968).
ПРЕДПРИЯТИЕ „БУЛГАРПЛОД“ – ГАБРОВО
Ф. 1391, 5 оп., 597 а.е., 3,65 л.м., 1974–1990 г.
Образува се през 1974 г. като ОСП „Булгарплод“ – Габрово чрез обединението на Изкупвателен търговски клон – Габрово, Консервна фабрика „Бузлуджа“ – Габрово и Консервна фабрика „Цвятко Иванов“ – Севлиево. Предметът
на дейност е изкупуване и преработка на плодове и зеленчуци, търговска дей-
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ност на пресни и преработени плодове и зеленчуци. От 1977 г. се преименува на
Обединено предприятие „Булгарплод“ – Габрово, а от 1986 г. – на Предприятие
„Булгарплод“ – Габрово. Съгласно ПМС № 110 от 14 ноем 1990 г. Предприятие
„Булгарплод“ преустановява дейността си, като се образуват четири ДФ: ДФ
„Селвиконсерв“ – Севлиево, ДФ „Плодпродукт“ – Габрово, ДФ „Плод зеленчук“ –
Габрово и ДФ „Сидра“ – Трявна.

Правилници за: устройството и дейността (1974), вътрешния трудов ред
(1978, 1987).
Наредба за организация на работната заплата (1978).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1974–1990).
Протоколи от: заседания на Стопанския комитет (1974–1990), Оперативното бюро (1975–1987), съвместни заседания на административното и
профсъюзното ръководство (1974–1985), ТИС (1974–1987), профкомитета
(1974–1990); събрания на пълномощниците (1986–1988); проведени дни на
качеството (1976–1978).
Програми: комплексна (1977); целева (1977); социална за развитие на колектива (1980); за развитие на търговската мрежа през VІІ петилетка (1976);
за безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана през VІІІ
петилетка (1986).
Планове: за комплексното развитие през VІІ петилетка (1976); за социалното развитие на колектива през VІІ петилетка (1976); перспективен за VІІІ
петилетка (1981); годишни за: изкупуването, пласмента, износа, качеството,
социалното развитие на колектива, капиталното строителство (1974–1985);
тематични за: обучение и квалификация на персонала (1974–1978), рационализаторската дейност (1976–1987).
Доклади, обзори, справки, сведения за: стопанската дейност, изпълнението на основните показатели по плана, качеството на продукцията, изкупуването на плодове и зеленчуци, ефективното използване на суровини и материали, изпълнението на плановете за себестойността, пласмента, износа,
ценообразуването и цените на едро и дребно, заболяемостта на персонала и
трудовите злополуки и др. (1974–1989).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1974–1990); статистически за:
изпълнението на плана за промишлената продукция, изкупуването, продажбите и наличните стоки в търговията, магазините, складовете, себестойността
на изделията, специализацията и кооперирането, разхода на суровини и материали, производителността на труда, качеството, цената на дребно и едро,
износа, пласмента, персонала и ФРЗ, охраната на труда и др. (1974–1990).
Юбилейна брошура „50 години Консервна фабрика „Бузлуджа“ – Габрово 1928–1978“ (1978).
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Снимки: от откриване на магазини в Трявна; на работници и служители,
носители на почетни звания, ордени и медали (1974–1987).
СТОПАНСКА ДИРЕКЦИЯ „ТЪРГОВИЯ“ – ГАБРОВО
Ф. 1290, 2 оп., 1023 а.е., 6,56 л.м., 1971–1988 г.
Образува се през 1971 г. към ОНС – Габрово с клонове: „Народен магазин“,
„Хранителни стоки“, „Здрава храна“ и „Хлебна промишленост“. Предметът на
дейност е организация и контрол на дейността на клоновете, търговия на дребно
с хранителни и нехранителни стоки, обществено хранене и хлебопроизводство на
територията на ГОНС – Габрово и общинските народни съвети в селата Янтра,
Поповци, Кози рог, Враниловци, Лесичарка и Кметовци. Съгласно ПМС № 17 от 1
юли 1988 г. СД „Търговия“ прекратява дейността си, а клоновете се обособяват
в самостоятелни предприятия.

Окръжни, заповеди, наредби, указания и др. на МВТУ, ОНС – Габрово
за: цялостната дейност, организацията и усъвършенстването на търговията,
общественото хранене, хлебопроизводството и сладкарството, цените и ценообразуването и др. (1971–1987).
Правилници за: устройството и дейността (1971–1973, 1985), вътрешния трудов ред (1971).
Структурна схема на управление (1978).
Наредби за: организация на работната заплата (1971–1978) и вътрешния
финансов контрол (1973); прилагане на вътрешната стопанска сметка (1972).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1971–1987).
Протоколи: от заседания на: СС (1971–1987), ИБ (1971–1978), Експертно-техническия съвет (1981–1983), ТИС (1982–1983), Съвета по квалификация и образование (1976–1987), съвместни на административното ръководство и профкомитета (1972–1978), профкомитета (1979–1987); от общи
събрания (1979–1987); за приети и предадени дейности (1979–1984).
Програми за: подобряване общественото хранене и повишаване културата на обслужване (1975–1978); развитието на търговската мрежа през VІІ
и VІІІ петилетка (1976, 1981); развитието на битовите услуги в Габровски
окръг до края на VІІ и VІІІ петилетка (1976, 1981).
Планове: перспективни за VІ, VІІ и VІІІ петилетка (1971–1981); нас
рещни за социално-икономическото развитие на колектива през VІ петилетка (1971); държавни и насрещни (1980–1986); за материално-техническото
снабдяване през VІІ петилетка (1976); за повишаване квалификацията на кадрите (1975–1987); за социалното развитие на колектива (1981–1985); фи422
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нансови, по труда, за стоковия фонд, стокооборота, материално-техническото снабдяване (1978–1987); за НТП (1977–1980).
Инженерни проекти (1978–1984).
Доклади, информации, бюлетини, справки за: цялостната дейност, изпълнението на търговско-финансовите планове, на плановете по стокооборота в
търговията на дребно и общественото хранене, развитието на стокооборота,
състоянието на търговията и търговската мрежа, културата на обслужване,
изпълнението на общата промишлена продукция за хлебопроизводството,
изпълнението на трудовите норми, движението на работната сила, търговската реклама в магазинната мрежа и общественото хранене и др. (1971–1979);
дейността на ПУЦ (1975–1987).
Анализи на: търговското обслужване и перспективи за неговото подоб
ряване и развитие (1973); материалната база на общественото хранене и мерки за нейното подобряване (1972); заболеваемостта и временната нетрудоспособност на персонала в системата на търговията (1983–1987).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1971–1988); статистически за:
изпълнението на плановете по труда, персонала и ФРЗ, повишаване квалификацията на кадрите, остатъците, постъпленията и разхода на суровини и
материали, рационализаторската дейност, внедрените задачи, техническия
прогрес, бригадната организация, трудовите норми, трудовите злополуки и
др. (1971–1988).
Икономически паспорти за участие в създаването и използването на обществените фондове общо за Дирекцията и за отделните клонове през VІ
петилетка (1971–1975).
ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ“ –
ДИРЕКЦИЯ „ТЪРГОВИЯ“ – ГАБРОВО
Ф. 1341, 5 оп., 970 а.е., 7,25 л.м., 1971–2010 г.
Създава се през 1971 г. като клон към ДСО „Търговия на едро“ с филиали в
Дряново и Трявна, разпределителни складове в Севлиево и с предмет на дейност
търговия на едро. От 1974 г. се преименува на ДСО „Търговия на едро“ – ОП
Габрово, а от 1986 г. – на СО „Търговия на едро“ – ОП Габрово с предмет на
дейност: търговия на едро и дребно и обществено хранене, изкупуване на селскостопански произведения, хлебопроизводство, производство на газирани напитки,
боза, сладки и др. На основание ПМС № 17 от 3 юни 1988 г. се преобразува в ТП
„Промишлени стоки“ – Дирекция „Търговия“ Габрово с предмет на дейност търговия на едро с промишлени нехранителни стоки. През 1990 г. се регистрира като
ДФ „ТУБОР“ – Габрово (търговия, услуги, борсови операции и реклама), а през
1993 г. се преобразува в ЕООД с държавно участие. Със Заповед № РД–21–338
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от 11 ноем. 1994 г. на Министерство на търговията Дружеството е обявено за
касова приватизация с възможност за продажба на отделни обособени части от
същото. През 2005 г. Дружеството е обявено в ликвидация и след многократно
удължаване на срока, с Протокол РД–21–07 от 27 ян. 2010 г. на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, тя е прекратена и Дружеството
се преобразува с вливане в „Овча купел“ ЕООД – София.

ПМС, заповеди, наредби и др. на МВТУ, ДСО „Търговия на едро“ за
цялостната дейност (1971–1988).
Решения на ГОС и протоколи на Министерството на икономиката, Министерството на икономиката и енергетиката с решения по регистрацията,
преобразуването, ликвидацията, прекратяване на ликвидацията и вливането
на Дружеството (1990–2010).
Правилници за: вътрешния трудов ред (1974), устройството и дейността
(1988–1993).
Структурна схема на управление (1993).
Наредби за организация на: работната заплата (1972), вътрешната стопанска сметка (1972–1973).
Заповеди на директора: с разпоредителен характер (1971–2007), за безвъзмездно прехвърляне на основни средства (1988–1990).
Протоколи от: заседания на: СС (1971–1990), УС (1991–1993), профкомитета (1971–1988); оперативни съвещания (1971–1973); общи събрания
(1991); за приемане и въвеждане в действие на готови строителни обекти
(1991); за разпределение на сумите от съдия-изпълнител, получени от публичната продажба на сгради, собственост на Дружеството (1997); проведени
търгове (1991–1994, 1998, 2007); за приемане актуализациите на експертните оценки на Дружеството (2006–2007).
Бизнеспрограма за покриване на кредитите до 2003 г. (1994).
Планове: за социалното развитие на колектива през VІ, VІІ и VІІІ петилетка (1971–1981); по стокооборота, труда, финансови, за социалното развитие на колектива (1971–1988).
Инженерни проекти (1978–1982).
Доклади за: цялостната дейност (1971–1988); задгранични командировки (1991–1992); правното състояние на „Тубор“ ЕООД в ликвидация (2005);
експертната оценка на Дружеството и актуализацията ѝ (2005, 2007).
Анализи на: трудовите ресурси (1989); финансово-икономическото състояние (1993).
Справки за: активите и пасивите, реализираните приходи, разходите, задълженията, наличните дълготрайни и краткотрайни материални активи и др.
(2007–2008).
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Експертни оценки на дълготрайните материални активи (1990–1998).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1971–2008); статистически за:
ресурсите и разпределението, продажбите и наличностите на някои стоки в
търговията на едро, стокооборота на дребно в търговската мрежа и общественото хранене, продажбите на дребно, цените на дребно, снабдяването, разпределението на персонала, трудовите колективи, персонала и ФРЗ, трудовите злополуки и др. (1971–2000).
Баланси: встъпителен (1971); разделителен с филиал „Амбалажи“ –
Габрово (1972); разделителен с клоновете в Дряново, Севлиево и Трявна
(1988).
Албуми със снимки из живота на колектива (1984–1987).
ДЪРЖАВНО ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ – ДРЯНОВО
Ф. 510, 6 оп., 601 а.е., 4,30 л.м., 1950–2000 г.
Създава се през 1959 г. като клон към ОТП – Габрово на основата на ГТП
„Градска търговия“, Градска ПК „Наркооп“ и ПК в селата Караиванца, Керека, Гостилица, Ганчовец, Соколово, Игнатовци и Царева ливада. Предметът на
дейност е търговия на едро и дребно с хранителни и нехранителни стоки, производствена дейност, пласментно-снабдителна дейност, извършване услуги. От
1967 г. се преобразува в ДТП – Дряново, а от 1971 г. е филиал към ДСО „Търговия
на едро“ – клон Габрово със същия предмет на дейност. През 1975 г. става клон
към ДСО „Търговия на едро“ – ОП Габрово, а през 1988 г. – поделение „Търговия“
на СП за търговия и услуги „Стринава“ – Дряново. През 1992 г. се регистрира
като ЕООД с общинско участие. През 1998 г. Дружеството е обявено в ликвидация, която приключва през 2000 г.

Окръжни, заповеди, наредби и др. на МВТ, ЦУ за търговия на едро,
ОТП – Габрово, ОНС – Габрово и др. за: цялостната дейност, кадровото осигуряване, квалификацията на кадрите, организацията на търговията на едро и
дребно и др. (1960–1966).
Решения на ОбС – Дряново, ГОС за образуването и ликвидацията на
Дружеството, приватизацията на обособени части от него (1992–2000).
Заповеди, протоколи, кореспонденция и др. на ОНС – Габрово, ОбНС –
Дряново, ОП „Търговия на едро“ – Габрово и др. с приложени актове за държавна собственост на недвижими имоти – селски магазини, ресторанти, мотели и др., собственост на „Търговия“ ЕООД – Дряново (1950–1998).
Наредби за организация на работната заплата (1968–1970).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1959–1997).
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Протоколи от заседания на: Клоновия съвет (1959–1966), СС (1969–
1992), профкомитета (1960–1990), Комисията по трудовите спорове (1987–
1990).
Програми: национална за ефективно използване на материалните ресурси през VІІІ петилетка (1981); перспективна за изкупуването на селскостопанска продукция и билки през VІІІ петилетка и до 1990 г. (1982); за развитието и подобряването на търговското обслужване на населението през ІХ
петилетка (1986); стабилизационна за развитие (1996).
Планове: насрещен за VІ петилетка (1971–1975); перспективен по труда за VІІ петилетка (1976); за социалното развитие на колектива през VІІІ
петилетка (1981); производствени, финансови (1959–1975); за стокооборота
(1959–1975, 1990); по труда (1959–1986); за стоковия фонд, местната промишленост, изкупуване на селскостопански произведения, материално-техническото снабдяване (1959–1975); за социалното развитие на колектива
(1976–1982).
Инженерен проект (1984).
Досиета на проведените търгове (1992–1999).
Доклади и информации за: дейността (1987–1995); състоянието на търговията на едро и дребно и общественото хранене, изкупуването на селскостопански произведения, търговското обслужване и задоволяване на потребителското търсене, отчитане на социалистическото съревнование (1959–
1978).
Бюлетини за изпълнението на плановете за: стокооборота в търговията на едро, стокооборота в търговската мрежа на дребно и заведенията за
обществено хранене, изкупуването на селскостопански произведения (1959–
1967).
Правен анализ, приватизационна оценка, доклад за оценка на обектите
за приватизация, актуализация на приватизационната оценка на „Търговия“
ЕООД (1993–1999).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1959–2000); статистически
за изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, стокооборота на дребно в търговската мрежа и общественото хранене, ресурсите
и разпределението на по-важните стоки в търговията на едро, ресурсите и
реализацията на селскостопанските произведения, изкупените количества
селскостопански продукти, разпределението на персонала, остатъците, пос
тъпленията и разхода на суровини, материали и горива, помощните промишлени дейности, трудовите злополуки и др. (1960–1998).
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ДЪРЖАВНО ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ – ТРЯВНА
Ф. 513, 4 оп., 293 а.е., 2,05 л.м., 1959–2001 г.
Създава се през 1959 г. като клон към ОТП – Габрово на основата на ГТП
„Градска търговия“ – Трявна, Градска ПК „Наркооп“ – Трявна и селкоопите в
селата Белица, Станчов хан и Фъревци. Предметът на дейност е търговия на
едро и дребно с хранителни и промишлени стоки, изкупуване, преработване и
реализация на селскостопански произведения, хлебопроизводство, производство
на сладкарски изделия, транспортна дейност и др. От 1967 г. се преобразува в
ДТП – Трявна, а от 1971 г. е филиал към ДСО „Търговия на едро“ – клон Габрово
със същия предмет на дейност. През 1975 г. става клон към ДСО „Търговия на
едро“ – ОП Габрово, през 1988 г. – Общинско предприятие „Търговия“ – Трявна.
През 1991 г. се регистрира като ДФ „Трявна – Сигма“, а през 1992 г. се преобразува в ЕООД с общинско имущество. През 1995 г. се открива процедура за приватизация на обособени части на Дружеството, а през 2000 г. – за ликвидация,
приключила през 2001 г.

Окръжни, заповеди, инструкции, указания на МВТ, ЦУ за търговия
на едро, ОТП – Габрово и др. за: цялостната дейност, планирането и отчетността, подобряване материалната база, обслужването на населението и др.
(1960–1970).
Решения на ОбС – Трявна, ГОС за регистрирането, преобразуването,
дейността и ликвидацията на Дружеството (1991–2000).
Правилници за вътрешния трудов ред (1988–1993, 1997).
Структурна схема на управление (1996).
Наредби за организацията на работната заплата (1967–1970).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1959–2000).
Протоколи от: заседания на: Клоновия съвет (1959–1966), СС (1969–
1991), УС (1991–1997), профкомитета (1960–1990); общи събрания (1993–
1994); за приемане и въвеждане в действие на готови строителни обекти
(1973–1993).
Програми за: реконструкция и модернизация на материалната база през
VІІ петилетка (1976); подобряване търговското обслужване на населението
през 1980–1981 г. (1980); развитие на търговските обекти в района на Община Трявна (1993).
Планове: перспективен за развитие на търговската мрежа през VІІ петилетка (1975); за социално-икономическото развитие през VІІ и VІІІ петилетка
(1976–1981); финансови, по труда, за стокооборота, изкупуването на селскостопански произведения, материално-техническото снабдяване (1959–1970).
Анализи на търговското обслужване и финансовото състояние (1981–
1993).
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Отчети: годишни финансово-счетоводни (1959–2000); статистически за:
изпълнението на плановете по труда, стокооборота в търговията на дребно и
общественото хранене, ресурсите и разпределението на по-важните стоки в
търговията на едро, постъпленията, продажбите и остатъците на по-важните
хранителни и нехранителни стоки в търговската мрежа на дребно, изкупените селскостопански произведения, разпределението на персонала, ресурсите
и реализацията на селскостопански произведения, трудовите злополуки и др.
(1960–2000).
Ликвидационен баланс (2001).
ДЪРЖАВНО ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
„НАРОДЕН МАГАЗИН“ – ГАБРОВО
Ф. 524, 5 оп., 592 а.е., 4,65 л.м., 1947–1997 г.
Вж. и Ф. 1290
Създава се през 1947 г. като филиал към ДТП „Народен магазин“ – Велико
Търново. От 1952 г. се обособява като самостоятелно предприятие с наименование ДТП „Народен магазин“ с филиали в Севлиево и Трявна. Предметът на
дейност е търговия на едро и дребно с промишлени и хранителни стоки и др. През
1956 г. от предмета на дейността му отпада търговията с хранителни стоки.
От 1958 г. става ГТП „Народен магазин“, а от 1 юли 1959 г. – ОТП „Народен
магазин“ за търговия на едро и дребно с промишлени стоки. През 1967 г. се преобразува в ДТП „Народен магазин“ със същия предмет на дейност. Съгласно ПМС
№ 31 от 26 юли 1971 г. става клон „Народен магазин“ към СД „Търговия“ – Габрово с предмет на дейност: търговия на дребно с всички видове промишлени стоки,
а от 1 авг. 1979 г. – поделение на СД „Търговия“ – Габрово. От 1 юли 1988 г. се
преобразува в Общинско предприятие „Търговска къща – Народен магазин“ за
търговия на едро и дребно със стоки за обзавеждане на дома и търговия на дребно с нехранителни стоки, а от 1990 г. – в Общинска фирма „Нармаг“ – Габрово.
През 1992 г. се регистрира като ЕООД „Общински магазини“ с общинско имущество. През 1997 г. Дружеството прекратява дейността си чрез ликвидация.

Окръжни, заповеди, инструкции, указания и др. на МВТ, МВТУ, ДТП
„Народен магазин“ – ЦУ, ОТП – Габрово и др. за: цялостната дейност, организацията на търговията, планирането и отчетността, строителството, кадровото осигуряване, квалификацията на кадрите, цените на стоките и ценообразуването и др. (1947–1987).
Правилници за: вътрешния ред (1967), устройството и дейността (1990–
1993).
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Наредби за организация на: работната заплата (1968–1971), вътрешната
стопанска сметка (1972), вътрешния финансов контрол (1973).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1948–1995).
Протоколи: от заседания на: УС (1958–1964, 1990–1992), Дирекционния
съвет (1965–1966), СС (1967–1990), съвместно с административното ръководство и профкомитета (1966–1984), профкомитета (1959–1990), Съвета
по профилактика (1980–1981); от общи събрания (1961–1984); събрания на
пълномощниците (1988–1993); от срещи за договаряне на работната заплата
и съкращенията (1991); за приемане и въвеждане в действие на готови строителни обекти (1982–1988).
Програма за развитие на „Общински магазини“ ЕООД (1994).
Планове: перспективни за VІІ и VІІІ петилетка (1976–1981); за социалното развитие на колектива през VІ, VІІ, VІІІ и ІХ петилетка (1971–1986);
проектопланове (1948–1964); за стокооборота (1951–1984); финансови, по
труда (1959–1987); за материално-техническо снабдяване (1960–1964); за издръжка на обръщението (1951–1967).
Инженерни проекти (1982–1985).
Доклади, информации, анализи и др. за: стопанската и финансовата дейност (1949, 1959–1988); състоянието на търговията, изпълнението на показателите на финансовите планове, реорганизацията на търговията в окръга и
др. (1958–1990).
Бюлетини за изпълнението на плана по стокооборота (1955–1966).
Сведения за реализираните покупко-продажби на стоки (1950–1951).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1951–1997); статистически
за: изпълнението на плановете по труда, себестойността, стокооборота на
дребно в търговската мрежа и общественото хранене, наличните количества
по-важни стоки в търговията на дребно и общественото хранене, постъпленията, продажбите и остатъците на по-важни стоки в търговията на дребно,
броя на магазините в търговската мрежа на дребно, трудовите злополуки и
др. (1950–1996).
Книги: главни (1947–1950); летописна със снимки (1978–1987).
Снимки от откриването на търговски обекти и честването на бележити
дати (1973–1978).
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ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ЗОРНИЦА“ – ГАБРОВО
Ф. 1453, 4 оп., 635 а.е., 3,67 л.м., 1967–2005 г.
Вж. и Ф. 1290
Създава се през 1967 г. като ДТП „Хранителни стоки“ – Габрово на основата на ОТП: „Хранителни стоки“, „Търговия на село“, „Търговия на едро с хранителни стоки“, „Амбалаж“ и „Транспорт“. Предметът на дейност е търговия
на едро и дребно с хранителни стоки, обществено хранене, изкупуване, ремонт,
производство и продажба на амбалаж, транспорт, изкупуване и реализация на
селскостопански произведения на територията на ГОНС – Габрово. От 1971 г.
е клон „Хранителни стоки“ към СД „Търговия“ – Габрово за търговия на дребно с всички видове хранителни и промишлени стоки, а от 1979 г. – поделение на
СД „Търговия“ – Габрово. През 1988 г. се преобразува в Обединено предприятие
„Хранителни стоки и обществено хранене“, а през 1989 г. става Общинска фирма „Зорница“ с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с хранителни
стоки и съпътстващи търговията стоки. През 1992 г. се преобразува в ЕООД
с общинско имущество. През 1997 г. се открива процедура за приватизация на
Дружеството, която приключва през 2005 г.

ПМС, заповеди, наредби и др. на МВТ, ЦКС, СД „Търговия“ – Габрово
и др. за: цялостната дейност, кадровото осигуряване, повишаване квалификацията на кадрите, организацията на търговията, цените и ценообразуването
и др. (1971–1987).
Решения на ОбС – Габрово, ГОС за образуването, преобразуването и
приватизацията на Дружеството (1989–2005).
Правилници за устройството и дейността (1967–1971, 1989).
Структурни схеми на управление (1988–1996).
Наредби за организация на: работната заплата (1967–1971), вътрешната
стопанска сметка (1972–1977).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1967–2003).
Протоколи от: заседания на: Икономическото бюро (1967–1972), СС
(1971–1992), съвместни на СС с профкомитета (1981–1987), профкомитета (1981–1988); събрания на пълномощниците (1987–1989); общи събрания
(1998–2005).
Програми: за разгръщане на масово движение за подобряване културата на търговското обслужване (1975); комплексна за дейността „обществено
хранене“ (1980–1985).
Планове: перспективни за VІ и VІІ петилетка (1971–1976); за социалното развитие на колектива през VІІІ петилетка (1981); за стокооборота, по
труда, финансови (1967–1986); за стоковия фонд (1967–1978); за изкупува430
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нето на селскостопански произведения, материално-техническото снабдяване (1972–1974); за социалното развитие на колектива (1983–1985).
Инженерни проекти (1980–1985).
Анализ и актуализация на правното състояние на „Зорница“ ЕООД
(1997).
Доклади, анализи, информации и др. за: цялостната дейност (1969–1987);
състоянието на материалната база в търговската мрежа на дребно и общественото хранене; изпълнението на плановете по труда и ФРЗ, производителността на труда и средната работна заплата; усвояването на стоковите фондове и взаимоотношенията с доставчиците; работата на търговските обекти и
заведенията за обществено хранене при зимни условия; подобряване културата на търговското обслужване и др. (1967–1977).
Бюлетини за изпълнението на плановете по стокооборота на едро и
дребно и общественото хранене (1967–1979).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1967–2005); статистически за:
стокооборота на дребно в търговската мрежа, изкупените количества селскостопански произведения, продажбите и наличните стоки в търговската мрежа
на дребно, изразходваните и наличните стоки в заведенията за обществено
хранене, постоянно действащите магазини и заведения за обществено хранене, складовете във вътрешната търговия, броя на годното за експлоатация
оборудване в складовете, в търговската мрежа и в общественото хранене,
дейността на хотелите, трудовите колективи, ресурсите и разпределението
на по-важните стоки в търговията на едро, разпределението на персонала,
трудовите злополуки и др. (1967–1997).
Встъпителен баланс (1967).
Експертна оценка на дълготрайните материални активи на „Зорница“
ЕООД (1995).
Характеристики на работници и служители, носители на почетни звания,
ордени и медали (1972–1975).
СТОПАНСКА ДИРЕКЦИЯ „ТЪРГОВИЯ“ –
КЛОН „ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ“ – ГАБРОВО
Ф. 827, 3 оп., 383 а.е., 2,40 л.м., 1954–1993 г.
Вж. и Ф. 1290
Създава се през 1954 г. като ГТП „Здрава храна“ на основата на секторите за обществено хранене и за производство на сладкарски изделия и боза към
ГТП „Градска търговия“ – Габрово. Предметът на дейност е експлоатация на
ресторанти, пивници, сладкарници, производство на сладки и боза. От 1 юли
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1959 г. става ОТП „Здрава храна“ – Габрово със същия предмет на дейност, а от
1967 г. – ГПТ „Здрава храна“. През 1972 г. е клон „Обществено хранене и хотели“
към СД „Търговия“ – Габрово, като дейността му се допълва с експлоатация на
хотелите, а през 1973 г. дейността експлоатация на хотелите отпада и наименованието се променя на СД „Търговия“ – клон „Обществено хранене“. От 1
ян. 1979 г. е поделение „Обществено хранене“ към СД „Търговия“ – Габрово, а
от 1 юли 1988 г. – поделение към Общинско предприятие „Хранителни стоки“ –
Габрово. През 1989 г. се регистрира като Общинска фирма „Оракс“ с предмет
на дейност: обществено хранене и хотелиерство. През 1992 г. се закрива, като
дейността ѝ се поема от ЕООД „Зорница“ – Габрово.

Устав на ОбФ „Оракс“ (1989).
Правилник за устройството и дейността (1989).
Структурна схема на управление (1989).
Наредби за организацията на работната заплата (1967–1978).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1954–1978).
Протоколи от: заседания на: Дирекционния съвет (1954–1967), съвместни на административното, профсъюзното и партийното ръководство (1964–
1966), СС (1969–1988), УС (1989–1991), профкомитета (1954–1990); събрания на пълномощниците (1987); делегатски събрания (1990).
Планове: перспективен за V петилетка (1966); за материално-техничес
кото снабдяване през VІ петилетка (1971); за социално-икономическото
развитие през VІ и VІІ петилетка (1971–1976); за промишлената продукция
(1954–1959); за себестойността (1959); финансови, по труда, стокооборота
(1954–1968).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1954–1992); статистически за:
изпълнението на плановете по труда, стокооборота, постъпленията, продажбите и остатъците на по-важните хранителни стоки в заведенията и складовете на общественото хранене, наличностите, постъпленията, разхода и остатъците на суровини и материали, складовете и търговските заведения за обществено хранене, броя на годното за експлоатация оборудване в складовете,
търговската мрежа на дребно и в общественото хранене, разпределението на
персонала, повишаване квалификацията на кадрите, постоянно действащите
заведения за обществено хранене, будки, лавки, павилиони и складове, трудовите злополуки и др. (1954–1992).
Ликвидационен баланс към 31 май 1993 г. (1993).
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ОКРЪЖНО ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
„ТЪРГОВИЯ“ – ГАБРОВО
Ф. 492, 1 оп., 279 а.е., 3,59 л.м., 1959–1967 г.
Създава се през 1959 г. чрез сливане на ДТП „Промишлени стоки“ – Габрово
и Севлиево, ДТП „Продоволствени стоки“ – Габрово, РКС – Севлиево и Дряново
и Районна потребителна кооперация „Райпо“ – Габрово. Предметът на дейност
е търговия с печатни и канцеларски материали, търговия на дребно, обществено хранене, изкупуване на селскостопански произведения и др. Закрива се от 1
ян. 1967 г., като дейността му се поема от новообразуваните ДТП в Трявна и
Дряново, „Хранителни стоки“ – Габрово, „Нармаг“ – Габрово, „Здрава храна“ –
Габрово и ОКС – Севлиево.

Окръжни, заповеди, инструкции, указания и др. на Министерството на
търговията, ОНС – Габрово за: планово-отчетната и финансово-счетоводната дейност, организацията на търговията, заплащането на труда, пласмента,
реорганизацията на търговската мрежа и др. (1959–1966).
Устав на ОТП „Търговия“ (1959).
Структурна схема на управление (1965).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1959–1966).
Протоколи от заседания на: Дирекционния съвет (1959–1965), УС
(1966), Балансовата комисия (1960–1961), профкомитета (1959–1966).
Сборни планове на клоновете и поделенията по: стокооборота, стоковия
фонд, изкупуване и реализация на селскостопански произведения, материално-техническо снабдяване, труда и ФРЗ, финансови (1959–1966).
Бюлетини за изпълнението на плановете по: стокооборота в търговията
на едро, в търговската мрежа на дребно и заведенията за обществено хранене, изкупуването на селскостопански произведения (1959–1966).
Отчети: годишни сборни финансово-счетоводни (1959–1967); статистически за: разпределението на стоките в търговията на едро, ресурсите, реализацията и разпределението на селскостопанските произведения, остатъците,
постъпленията и разхода на суровини и материали, изпълнението на плановете по труда, дейността на промишлените предприятия, изпълнението на
трудовите норми, персонала и ФРЗ, трудовите злополуки и др. (1959–1966).
Встъпителен баланс (1959).
Трудови норми (1960–1964).
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ОКРЪЖНО ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ – КЛОН СЕВЛИЕВО
Ф. 537, 1 оп., 112 а.е., 1,10 л.м., 1959–1966 г.
Създава се през 1959 г. с предмет на дейност: търговия на едро с хранителни
и нехранителни стоки, производствена и експлоатационна дейност и снабдяване
на ПК в Севлиевския район. От 1 юли 1959 г. към него преминават ГТП „Градска търговия“ – Севлиево и Градска ПК „Наркооп“ – Севлиево. Закрива се през
1966 г., като дейността му се поема от ОКС – Севлиево.

Окръжни, заповеди, указания на Министерството на търговията, ОТП –
Габрово, ОНС – Габрово и др. за: организацията на търговията, плановоотчетната и финансово-счетоводната дейност, цените и ценообразуването,
кадровото осигуряване и др. (1959–1965).
Правилник за вътрешния ред (1965).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1959–1966).
Протоколи от заседания на Клоновия съвет и профкомитета (1959–1966).
Планове по: труда, стокооборота в търговската мрежа на едро и дребно
и в общественото хранене, стоковия фонд, изкупуването и реализацията на
селскостопанските произведения, материално-техническо снабдяване, местната промишленост, финансови (1959–1966).
Бюлетини за изпълнението на плановете по: стокооборота в търговията
на едро и дребно и общественото хранене, изкупуването на селскостопански
произведения (1959–1965).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1959–1965); статистически за
изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, стокооборота на дребно, изкупуването на селскостопански произведения, помощните
промишлени дейности, ресурсите и разпределението на по-важните стоки в
търговията на едро, наличностите, постъпленията и разходите на суровини
и материали, ресурсите и реализацията, разпределението на персонала и др.
(1959–1966).
Встъпителен баланс (1959).
ОКРЪЖНО ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
„ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ“ – ГАБРОВО
Ф. 491, 1 оп., 98 а.е., 0,90 л.м., 1957–1967 г.
Създава се през 1958 г. като ГТП „Хранителни стоки“ – Габрово за търговия на дребно в града с всички видове хранителни стоки. От 1959 г. става ОТП
„Хранителни стоки“ с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с всички
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видове хранителни стоки. През 1966 г. се закрива, като дейността му се поема
от ДТП „Хранителни стоки“ – Габрово.

Окръжни, заповеди, наредби и др. на МВТ, ОНС – Габрово за цялостната дейност (1957–1967).
Правилник за вътрешния ред (1959).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1958–1965).
Протоколи от заседания на: Дирекционния съвет (1958–1961), Художествения съвет (1958–1961), профкомитета (1959–1965).
Планове: проектопланове (1959–1964); по стокооборота, за стоковия
фонд, материално-техническото снабдяване, по труда, финансови (1958–
1966); по издръжката на обращението (1958–1960).
Бюлетини за изпълнението на плановете по стокооборота в търговията
на едро и на дребно по сектори и обекти (1961–1966).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1959–1967); статистически за:
изпълнението на плановете по труда, стокооборота на дребно в търговската
мрежа и общественото хранене, постъпленията, продажбите и остатъците на
по-важните хранителни и нехранителни стоки, броя на магазините в търговската мрежа, движението на стоки в търговската мрежа на дребно, ресурсите
и разпределението на по-важни стоки в търговията на едро и др. (1958–1967).
Встъпителен баланс (1958).
ОКРЪЖНО ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
„ТЪРГОВИЯ НА СЕЛО“ – ГАБРОВО
Ф. 488, 1 оп., 178 а.е., 1,85 л.м., 1959–1967 г.
Създава се през 1959 г. на базата на ликвидираната РПК „Райпо“ – Габрово
с предмет на дейност – търговия на дребно, обществено хранене, промишлена
дейност и изкупуване на селскостопански произведения. Закрива се през 1966 г.,
като дейността му се поема от ДТП „Хранителни стоки“ – Габрово.

Окръжни, ценоразписи, кореспонденция и др. с ОТП „Дирекция“ –
Габрово, ОНС – Габрово, БНБ – клон Габрово (с приложени преписи на заповеди, разпореждания и др. на МВТ и МФ) за цените на стоките, преоценка
и бракуване на залежали стоки в търговската мрежа, по спазване на финансовата дисциплина и др. (1966–1967).
Правилник за вътрешния ред (1959).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1959–1967).
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Протоколи от заседания на: Клоновия съвет (1959–1962), УС (1962–
1966), Художествения съвет (1959–1966), профкомитета (1959–1963).
Планове: проектопланове (1962–1966); по стокооборота, изкупуването
на селскостопански произведения, по труда, финансови (1959–1966); за материално-техническото снабдяване, местната промишленост, издръжката на
обръщението (1961–1965).
Информации, сведения, обзори за: изпълнението на плановете по стокооборота в търговията на дребно и общественото хранене (1959–1966); изкупуването на селскостопански произведения (1962–1964); отчитане социалистическото съревнование на трудовите колективи (1959–1964).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1959–1967); статистически
за: изпълнението на плановете по труда, стокооборота, ресурсите и разпределението на по-важните стоки в търговията на едро, броя на магазините,
постъпленията, продажбите и наличностите на стоки в търговската мрежа на
дребно и заведенията за обществено хранене, изпълнението и реализацията
на селскостопански продукти, изкупените количества селскостопански произведения, ресурсите, реализацията и разпределението на селскостопански
произведения и др. (1959–1967).
Встъпителен баланс (1959–1960).
ОКРЪЖНО ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ –
ОТДЕЛ „АМБАЛАЖ“ – ГАБРОВО
Ф. 489, 4 оп., 206 а.е., 0,94 л.м., 1963–1999 г.
Вж. и Ф. 1453
Създава се през 1963 г. като отдел „Амбалаж“ към ОТП – Габрово. От 1
ян. 1967 г. преминава към ДТП „Хранителни стоки“ – Габрово, а от 1 ян. 1972 г.
се обособява в самостоятелно предприятие с наименование ДСО „Търговия на
едро“ – филиал „Амбалаж“ – Габрово. През 1974 г. се преименува на Обединено
предприятие „Амбалаж“ – Окръжен клон Габрово с предмет на дейност: изкупуване на неинвентиран и гратисен амбалаж, ремонт, преработка и продажба
на същия. През 1990 г. се регистрира като ДФ „Амбалаж – Габрово“ – Габрово и
предмет на дейност: изкупуване и търговия с всички видове амбалаж, посредническа, производствена и външнотърговска дейност, а през 1993 г. се преобразува
в ЕООД с държавно участие. През 1994 г. се открива процедура за приватизация
на Дружеството, която приключва през 1999 г.

Окръжни, заповеди, наредби, указания и др. на МВТ, ЦУ за търговия
на едро, ОТП – Габрово и др. за: изкупуването, ремонтирането и пласмента
на амбалажа за повторна употреба, определянето на надценките на ремон436
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тирания амбалаж, определяне цените на различните видове амбалаж, предвиден за повторна употреба, планирането и отчетността и др. (1963–1966,
1972–1980).
Решения на ГОС за регистрацията, преобразуването и приватизацията
на Дружеството (1990–1999).
Правилник за устройството и дейността (1990).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1972–1995).
Протоколи от: заседания на: УС (1991–1993), съвместни на Стопанския
комитет и профкомитета (1974–1990), профкомитета (1980–1989); общи съб
рания (1991–1994); за приемане и въвеждане в действие на готови строителни обекти (1974).
Комплексни програми: за обществено-икономическото развитие през
VІІ петилетка (1976); териториална за развитие (1983).
Планове: перспективни за развитие през VІІ, VІІІ и ІХ петилетка (1976–
1986); финансови, по труда (1963–1966).
Доклади и анализи за: цялостната дейност (1972–1984, 1992); приватизацията на Дружеството (1994–1995); изпълнението на плановете за реализацията на амбалажа от велпапе, ресурсите и реализацията на основните видове групи амбалаж (1972–1980).
Справки за: изпълнението на икономическите показатели по държавния и насрещния план (1973–1978); реализацията, приходите и разходите от
вътрешнотърговската дейност, разходите по обръщението, реализацията на
неинвентирания амбалаж в натура (1976–1980); състоянието на материалнотехническата база (1976–1980); изпълнението на плана по изкупуването и
реализацията на вносния гратисен амбалаж (1976–1979); категоризация на
предприятието (1981–1987).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1963–1966, 1972–1998); статистически за изпълнението на плановете за промишлената продукция, по
труда, персонала и ФРЗ, помощните промишлени дейности, ресурсите и разпределението, наличните и употребените суровини и материали, стокооборота на дребно в търговската мрежа и общественото хранене, постъпленията,
продажбите и наличностите на по-важни хранителни и нехранителни стоки в
магазините и складовете на търговската мрежа и заведенията за обществено
хранене, разходите за обръщението, трудовите злополуки и др. (1963–1966,
1973–1997).
Анализ на правното състояние на „Амбалаж – Габрово“ ЕООД (1994).
Експертна оценка на дълготрайните материални активи на „Амбалаж –
Габрово“ ЕООД (1992–1994).
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ОКРЪЖНО ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
„ТОПЛИВО“ – ГАБРОВО
Ф. 433, 7 оп., 480 а.е., 3,15 л.м., 1948–1994 г.
Създава се през 1948 г. като Държавно автономно СП „Топливо“. От 1952 г.
е ДСП „Топливо“, от 1955 г. – ДТП „Топливо“, а от 1959 г. става отдел „Отоплителни и строителни материали“ към ОТП – Габрово с клон в Севлиево и складове в Дряново и Трявна. През 1963 г. се преобразува в ОТП „Топливо“ за търговия
на едро и дребно с отоплителни материали на територията на Габровски окръг.
От 1 ян. 1971 г. става Окръжен клон „Топливо“ – Габрово към СД „Топливо“, а
от 1 окт. 1972 г. е Окръжен клон към СД „Горивни и строителни материали“.
Съгласно Разпореждане № 12 от 8 февр. 1977 г. на МС се преименува на ОП „Горивни и строителни материали“, а от 1990 г. – на Търговско предприятие „Горивни и строителни материали“ – Габрово за търговия с горивни и строителни
материали и други стоки за широко потребление, бутилиране и търговия с втечнен газ, сервизни услуги и др. През 1992 г става клон на „Топливо“ ЕАД – София.

Окръжни, заповеди, наредби, инструкции и др. на МВТ, ДТП – Велико
Търново, ОТП – Габрово, СД „Горивни и строителни материали“ и др. за: цялостната дейност, организирането на търговията, планирането и отчетността,
финансово-счетоводната дейност, цените и ценообразуването, изкупуването
и пласмента и др. (1948–1959).
Правилници за: вътрешния ред (1950, 1967), устройството и дейността
(1964).
Наредби за организацията на работната заплата (1967–1971).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1948–1987).
Протоколи от: производствени съвещания (1961–1978); общи събрания
(1991–1993); заседания на: Клоновия съвет (1962), УС (1962–1964), Дирек
ционния съвет (1964–1967), Стопанския комитет (1967–1992), профкомитета
(1960–1987).
Програми: комплексна за обществено-икономическото развитие за периода 1979–1980 г. (1978); за развитието на търговията с горивни и строителни материали през VІІІ петилетка (1981).
Планове: перспективни за VІІ и VІІІ петилетка (1976–1981); държавни и
насрещни (1980–1987); стопански (1952–1954); за транспорта (1950–1951);
по труда (1949–1971); финансови (1956–1971); по стокооборота (1957–
1962); за постъпленията и продажбите на отоплителни и строителни материали (1957–1960); за стоковия фонд (1960–1971); за социалното развитие на
колектива (1972–1979).
Инженерни проекти (1981–1986).
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Доклади, информации, анализи за: стопанската дейност и финансовото
състояние (1981–1993); изпълнението на плановете за доставката на отоплителни и строителни материали и по транспорта, снабдяването на населението
с отоплителни материали, транспорта, строителството на нова складова база,
контрола на качеството на стоките, подобряване културата на търговското
обслужване, подготовката за работа при зимни условия, внедряването на новости в сферата на търговията (1958–1980).
Бюлетини за изпълнението на плана по стокооборота (1963–1971).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1950–1994); статистически за:
изпълнението на плановете по труда, стокооборота, ресурсите и разпределението на по-важните стоки в търговията на едро, продажбите и наличностите
на стоките, ресурсите и реализацията на готовите продукти по ведомства,
движението на стоките в търговската мрежа на дребно, разпределението на
персонала, трудовите злополуки и др. (1950–1993).
Инвентарна книга (1948–1951).
ОКРЪЖНО ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ТОПЛИВО“ –
КЛОН СЕВЛИЕВО
Ф. 344, 5 оп., 110 а.е., 0,75 л.м., 1942–1978 г.
Вж. и Ф. 433
Създава се през 1948 г. като Държавно автономно СП „Топливо“ – Севлиево
на основата на ООД „Росица“ за снабдяване с горивни и строителни материали.
От 1 юли 1952 г. се преименува на ДТП „Топливо“ – Севлиево, а от 1955 г. е филиал към ДТП „Топливо“ – Габрово. През 1959 г. става клон към ОТП „Топливо“
с предмет на дейност: търговия на дребно с отоплителни и строителни материали и търговия на едро със строителни материали. От 1 окт. 1972 г. е филиал
към СД „Горивни и строителни материали“ – Окръжен клон Габрово, а от 1 апр.
1977 г. е филиал към ОП „Горивни и строителни материали“ – Габрово. През
1978 г. влиза в състава на ОП „Горивни и строителни материали“ – Габрово.

Окръжни, инструкции, указания на МВТ, Държавно автономно СП „Топливо“, ДТП „Топливо“ – Велико Търново и др. за: планирането и отчетността, финансово-счетоводната дейност, организацията на търговията, цените и
ценообразуването, снабдяването и пласмента, транспорта и др. (1948–1959).
Устав на предприятието (1957).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1958–1977).
Протоколи от заседания на профкомитета (1948–1963).
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Планове: по разпределението, стокооборота (1951–1967); по труда, финансови (1958–1969); за постъпленията и продажбите (1960); за стоковия
фонд (1959–1967).
Доклади, информации за цялостната дейност (1952–1957).
Обзори за изпълнението на плановете по стокооборота, стоковите фондове, доставката и пласмента (1953–1959).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1958–1978); статистически за:
изпълнението на плановете по труда, стокооборота, постъпленията, продажбите и остатъците на по-важните стоки, движението на стоките, продажбите
и наличностите на стоките от централизирания и децентрализирания фонд,
наличностите на отоплителни материали, доставката и пласмента, продадените количества отоплителни материали, ресурсите и разпределението на отоплителни и строителни материали и др. (1952–1970).
Встъпителен баланс (1958).
Дневник-главна книга (1942–1948).
Книга за инвентарите и балансите (1942–1947).
ОБЩИНСКА ФИРМА „ТЪРГОВИЯ, УСЛУГИ,
СНАБДЯВАНЕ И ПЛАСМЕНТ“ – ГАБРОВО
Ф. 1437, 2 оп., 147 а.е., 1,10 л.м., 1980–1992 г.
Създава се през 1980 г. като Специализирано поделение „Снабдяване, пласмент и търговска дейност“ към СДМПБУ – Габрово. От 1988 г. става поделение
„Снабдяване и пласмент“ към Общинско предприятие „Битови услуги“ – Габрово. През 1990 г. се преобразува в ОбФ „Търговия, услуги, снабдяване и пласмент“ –
Габрово с предмет на дейност: пласмент, снабдяване, вътрешнотърговска дейност, производство на стоки, извършване на услуги. Закрива се през 1992 г., като
дейността ѝ се поема от „Общински магазини“ ЕООД.

Указания, заповеди, наредби и др. на ОНС – Габрово, СДМПБУ – Габрово, Общинско предприятие „Битови услуги“ – Габрово и др. за цялостната
дейност (1980–1984).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1980–1992).
Протоколи от: заседания на: СС (1982–1989), УС (1990–1992), профкомитета (1980–1988); общи събрания (1986–1991).
Планове: перспективен за ІХ петилетка (1986); за социално-икономическото развитие през VІІІ петилетка (1981); държавни, насрещни, производствени, финансови (1980–1986); насрещен за социално-икономическото
развитие (1981–1984); за изкупуването на вторични суровини (1981–1982);
за износа (1980–1984).
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Доклади, анализи, информации, справки за стопанската дейност, изпълнението на плановете за социално-икономическото развитие, развитието на
износа по второ направление (1981–1984).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1980–1992); статистически за:
персонала и ФРЗ, леглата и пренощувалите лица в хотелите, мотелите, хижите, повишаване квалификацията на кадрите, бригадната организация на труда,
разпределението на персонала, ресурсите и разпределението, наличностите,
приходите и разходите на суровини и материали, ресурсите и реализацията,
продажбите и наличните стоки в търговската мрежа, трудовите злополуки и
др. (1980–1992).
ГРУПОВ ФОНД „СТОПАНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
„СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ – ГАБРОВО“
Ф. 1157, 5 оп., 182 а.е., 0,60 л.м., 1962–1998 г.
Фондът обхваща всички студентски общежития и столове. Създадени са
в периода 1964–1977 г. с предмет на дейност: организиране и стопанисване на
студентските общежития, предоставянето им на студенти, специалисти и аспиранти по разпределение на висшите учебни заведения; производство на храна
в студентските столове и създаване на бюфети към общежитията. Груповият
фонд включва документи на: Битов комплекс „Общежитие и стол“ – Габрово
(1964–1971), СП „Студентски общежития“ – Габрово (1972–1976), СП „Студентски столове“ – Габрово (1972–1976), Обединено СП „Студентски общежития и столове“ – Габрово (1977–1998).

Заповеди на директора с разпоредителен характер (1964–1976).
Протоколи от: оперативни съвещания (1983–1991); общи събрания
(1981–1991); заседания на профкомитета (1978–1989); за приемане и въвеждане в действие на готови строителни обекти (1962–1976, 1989).
Планове: перспективен за VІІ петилетка (1975); финансови (1964–1978);
производствени, по труда (1972–1978); за социалното развитие на колектива
(1977–1984).
Доклади, информации за цялостната дейност (1980–1989).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1965–1994); статистически за:
изпълнението на плановете по труда, стокооборота на дребно в търговската
мрежа, продажбите и наличностите на стоки в заведенията за обществено
хранене, разпределението на персонала, употребяваните суровини и материали, включени в разходите на обръщението на столовете, броя на годното за
експлоатация оборудване в складовете, търговската мрежа и общественото
хранене, разходите на обръщението, трудовите злополуки (1964–1993).
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Писмо от Технически университет – Габрово за правото на собственост
на недвижим имот – бивша Партийна школа, с приложени заповеди на областен управител – Ловеч и ОбНС – Габрово, протокол за безвъзмездно предаване и акт за държавна собственост на имота (1998).
Актове за държавна собственост на студентски общежития (1986–1998).
СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
„УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛОВЕ И БЮФЕТИ“ – ГАБРОВО
Ф. 1428, 2 оп., 130 а.е., 0,40 л.м., 1972–1997 г.
Създава се с Решение № 9 от 27 ян. 1972 г. на ИК на ОНС – Габрово, като
обединява всички ученически столове и бюфети в Габровската селищна система, включително и тези към бившето Мероприятие „Ученически столове“ към
ОбНС – Габрово. Предметът на дейност е да осигурява столово хранене на учениците на територията на Община Габрово. Закрива се с Решение от 28 ноем.
1996 г. на ОбС – Габрово, като активите и пасивите му се поемат от Община
Габрово.

Заповеди на директора с разпоредителен характер (1973–1996).
Протоколи от: заседания на: СС (1976–1996), съвместни на СС и профкомитета (1976–1981), профкомитета (1976–1979); общи събрания (1976–
1996).
Доклади, информации за: цялостната дейност, материалната база, режийните разноски на столуващите в ученическите столове, състоянието на
ученическото хранене, броя на столуващите ученици, развитието на предприятието, изпълнението на плана за социалното развитие на колектива и др.
(1972–1995).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1976–1996); статистически
за изпълнението на плановете по труда, персонала и ФРЗ, стокооборота на
дребно в търговската мрежа и общественото хранене, постъпленията, продажбите и остатъците на по-важните хранителни и нехранителни стоки, изразходваните и наличните стоки в заведенията за обществено хранене, пос
тоянно действащите будки, лавки, разходите по обръщението в столовете,
разпределението на персонала, трудовите злополуки и др. (1972–1996).
Годишни баланси с приложения (1990–1997).
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ОКРЪЖЕН ЦЕНТЪР ЗА ФОТОПРОПАГАНДА И
ФОТООБСЛУЖВАНЕ – ГАБРОВО
Ф. 817, 5 оп., 4538 а.е., 8,45 л.м., 1951–1990 г.
Създава се през 1951 г. като клон на ДП „Българска фотография“ с предмет на дейност фотообслужване на населението, държавните и обществените
организации. От 1 апр. 1959 г. се преименува на ОП „Фотография“ – Габрово с
филиали в Севлиево, Дряново и Трявна. Съгласно Разпореждане № 590 от 16 дек.
1970 г. на КСК при МС става клон на ДО „Българска фотография“, а през 1975 г.
се преобразува в Окръжен център за фотопропаганда и фотообслужване. От
1977 г. влиза в състава на новообразуваното Районно фотографско предприятие – Велико Търново. През 1981 г. се обособява в самостоятелно предприятие
с наименование Окръжен център за фотопропаганда, фотоизкуство и фотообслужване. От 1991 г. е поделение на ДФ „Българска фотография“, през 1993 г. се
преобразува в ЕАД. Прекратява дейността си през 1999 г.

Правилници за устройството и дейността (1953, 1972–1974).
Наредби за: организацията на работната заплата (1969–1971) и на вът
решния финансов контрол (1973); прилагането на вътрешната стопанска
сметка (1972).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1960–1977).
Протоколи от заседания на: Производствения комитет (1964–1967), СС
(1969–1977), профкомитета (1970–1977).
Планове: перспективни за V и VІ петилетка (1966–1971); за фотопроизводствената дейност, по труда, финансови (1956–1977); за материално-техническото снабдяване (1956–1967).
Модел на фотографското обслужване на населението в Габровски окръг
за периода 1973–1990 г. (1973).
Бюлетини за изпълнението на плановете по фотопроизводствената дейност (1969–1977).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1956–1977); статистически за:
изпълнението на плановете по труда, на фотопродукцията, разпределението
на персонала, стокооборота на дребно в търговската мрежа, движението на
стоките в търговската мрежа на дребно, постъпленията, продажбите и остатъците на стоките в търговската мрежа на дребно, повишаване квалификацията на кадрите, оборота на дребно в търговската мрежа, трудовите злополуки
и др. (1956–1976).
Инвентарни книги на: негативите (1951–1990); диапозитивите (1973–
1990).
Фотоалбуми (1965, 1968–1989).
Афиши за откриване на фотоизложба „Стари печати“ (1966).
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ОКРЪЖНО УПРАВЛЕНИЕ „КИНЕФИКАЦИЯ“ – ГАБРОВО
Ф. 818, 4 оп., 196 а.е., 1,47 л.м., 1951–2000 г.
Създава се през 1952 г. като Околийско управление към ДП „Кинефикация“.
От 1959 г. се преобразува в ОП „Кинефикация“ – Габрово. Основната му дейност е да ръководи и координира работата на всички градски и селски кина в
Габровски окръг. Съгласно Разпореждане № 590 от 16 дек. 1970 г. на КСК при МС
става клон „Кинефикация“ към ДО „Българска кинематография“. През 1975 г. се
преименува на Окръжно управление „Кинефикация“ – Габрово за експлоатация и
разпространяване на филмови копия от ДП „Разпространение на филми“ – кантора Горна Оряховица. През 1993 г. се регистрира като ЕООД „Габрово – филм“
с държавно участие и предмет на дейност: разпространение и показ на филми и
други аудио-визуални произведения. Със Заповед № РД–21–505 от 23 юли 1999 г.
на Министерството на промишлеността се открива процедура за приватизация
на Дружеството, приключила през 2000 г.

Постановления, окръжни, заповеди, наредби и др. на МС, Комитета за
наука, изкуство и култура, ДП „Българска кинематография“, ДП „Кинематография“ – Областно управление Плевен и др. за: цялостната дейност, организацията на кината, планирането и отчетността, състоянието на филмовите
копия, откриването и закриването на кино-постове, подобряването на кинопоказа и др. (1951–1978).
Решения на ГОС за регистрирането, преобразуването и приватизацията
на Дружеството (1993–2000).
Правилници за устройството и вътрешния трудов ред (1952–1972, 1987).
Наредби за: организацията на работната заплата (1969–1970); прилагането на вътрешната стопанска сметка (1969–1970).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1953–1998).
Протоколи от заседания на: Дирекционния съвет (1960–1966), СС (1973–
1990), ръководството на НТД (1981–1990), профкомитета (1976–1992); общи
събрания (1989–1990); проведени търгове (1992–1995); за приемане и въвеждане в действие на готови строителни обекти (1982).
Програма за провеждане дни на съветския филм в кината на Габровски
окръг (1978).
Планове: перспективни за ІV, V, VІ и VІІ петилетка (1961–1976); държавен и насрещен за VІ петилетка (1971); за социалното развитие на колектива
през VІ и VІІ петилетка (1971–1976); за цялостната дейност (1954–1990);
по кинообслужването (1954–1978); финансови (1959–1968); по труда (1959–
1990); репертоарни за прожектиране на филми (1966–1968).
Прогнози за: развитието на кинообслужването за периода 1970–1980 г.,
посещението на кината за периода 1970–1990 г. в Габровски окръг (1970).
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Модел на кинообслужването на населението в Габровски окръг до
1990 г. (1973).
Доклади, информации, обзори и др. за цялостната дейност (1953–1991).
Анализи на: състоянието на кинометража, проблеми на кинообслужването, изпълнението на плана по кинообслужване (1969–1978).
Сведения за броя на премиерните филми и филмовите повторения по
националности (1982–1989).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1959–2000); статистически за:
изпълнението на плановете по кинообслужването, персонала и ФРЗ, дейността на кината, разпределението на персонала, трудовите колективи, повишаване квалификацията на кадрите, капиталните вложения и въведените в действие основни фондове, трудовите злополуки и др. (1956–2000).
Встъпителен баланс към 1 апр. 1959 г. (1959).
Афиши на прожектираните филми (1966–1968).
ТУРИСТИЧЕСКИ КОМПЛЕКС „МАРШРУТНИ ХОТЕЛИ“ –
ПОДЕЛЕНИЕ „БАЛКАНТУРИСТ“ – ГАБРОВО
Ф. 1031, 4 оп., 310 а.е., 2,66 л.м., 1957–1996 г.
Създава се през 1957 г. като клон към ДСП „Балкантурист“ на основата на
ДТП „Народен ресторант“ – Габрово и хотел „Балкан“ – Габрово. Предметът
на дейност е експлоатация на образцови първокласни ресторанти, сладкарници,
кафе-сладкарници, аперитиви и др.; експлоатация на хотели и международен и
вътрешен туризъм. От 1966 г. се преименува на ДТП „Балкантурист“ – клон
Габрово с ведомствена подчиненост ДСО „Турист“. През 1973 г. преминава към
Комитета за отдих и туризъм и се преименува на Държавен стопански комплекс „Отдих и туризъм“ – клон Габрово, а през 1977 г. – Туристически комплекс
„Маршрутни хотели“ – Поделение „Балкантурист“ Габрово. От 1983 г. става
Туристическо предприятие „Балкантурист“ за стопанисване на хотелски комплекси, къмпинг и заведение за обществено хранене, специализирани за стопански
туризъм. През 1990 г. се регистрира като ДФ „Хемустурист“ – Габрово, а през
1991 г. се преобразува в ЕАД с държавно участие. През 1996 г. Дружеството е
включено в списъка за приватизация чрез инвестиционни бонове.

Постановления, заповеди, окръжни, инструкции, указания и др. на МС,
Комитета по туризъм, ДСО „Турист“, ДСП „Балкантурист“ и др. за: цялостната дейност, планирането и отчетността, кадровото осигуряване, категоризирането на предприятието и поделенията му, заплащането на труда, повишаване квалификацията на кадрите, сключването на договори с оркестрови
състави и вокални изпълнители и др. (1957–1973, 1983–1987).
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Решения на ГОС за регистрирането и преобразуването на Дружеството
(1990–1994).
Устав на ЕАД „Хемустурист“ (1991).
Правилници за вътрешния трудов ред (1967, 1988).
Структурна схема на управление (1990).
Наредби за организацията на: работната заплата (1969–1972), вътрешния финансов контрол (1982).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1958–1973, 1982–
1995).
Протоколи от заседания на: Дирекционния съвет (1960–1966), СС (1967–
1973, 1982–1991), УС (1983–1989), Съвета на директорите (1992–1995),
профкомитета (1957–1973, 1982–1989); делегатски събрания (1985–1987).
Програми: маршрутни за екскурзии в страната и чужбина (1970–1974);
комплексна за подобряване общественото обслужване и хранене, хотелиерството и отдиха на трудещите се (1985); комплексна за развитието на туриз
ма в Габровски окръг до 2000 г. (1985); пазарна (1989). Бизнеспрограма за
развитие (1992–1995).
Планове: перспективни за V, VІ, VІІ петилетка (1966–1976); организационно-технически (1962–1971); финансови, по труда, стокооборота, за издръжка на обръщението, материално-техническото снабдяване (1957–1972).
Доклади, информации, анализи за: цялостната дейност (1959–1973,
1982–1994); състоянието и перспективите за развитие на международния и
вътрешния туризъм и отдих в Габровски окръг (1973).
Бюлетини и обзори за изпълнението на плановете по стокооборота в
общественото хранене, оборота в хотелите (1960–1972).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1958–1973, 1983–1996); статистически за: изпълнението на плановете по труда, стокооборота на дребно,
постъпленията, продажбите и остатъците на по-важните стоки в магазините
и складовете на търговската мрежа, състава на стокооборота и разхода на
стоки в предприятията от общественото хранене, броя на магазините в търговската мрежа на общественото хранене, дейността на хотелите, мотелите,
хижите, къмпингите и др., разпределението на персонала, трудовите злополуки и др. (1957–1972, 1983–1996).
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VІІІ.2. КООПЕРАТИВНИ СЪЮЗИ И КООПЕРАЦИИ
ОКРЪЖЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ – СЕВЛИЕВО
Ф. 618, 7 оп., 772 а.е., 6,96 л.м., 1960–2000 г.
Създава се през 1960 г. да организира и ръководи дейността на членуващите
в него потребителни кооперации в Габровски окръг. Осъществява търговия на
едро и дребно, обществено хранене, внос и износ, производство на хранителни
стоки и стоки за широко потребление, изкупуване на селскостопански произведения. От 1988 г. се преименува на Кооперативен съюз – Севлиево със същия
предмет на дейност. През 1990 г. се преобразува в РКС „Подем“ – Севлиево с
предмет на дейност: съдействие на членовете си за постигане на целите и задачите на Съюза; разработване насоки за развитие на кооперативната дейност
на територията на Съюза; организиране на собствена търговска, изкупвателна,
промишлена и друга стопанска дейност и др.

Окръжни, заповеди, инструкции, указания, решения и др. на МВТ, ЦКС,
ОНС – Габрово, ГОС и др. за: дейността, планирането и отчетността, структурните промени, кадровото осигуряване, изкупуването и пласмента на селскостопански произведения, организацията на търговията и др. (1960–2000).
Устави: на ОКС – Севлиево (1960); на РКС „Подем“ – Севлиево (2000).
Правилници за устройство и дейността на ОКС – Севлиево (1977, 1981–
1983).
Структурна схема на управление (1970).
Наредби за организацията на: работната заплата (1967–1971), вътрешната стопанска сметка (1979), вътрешния финансов контрол (1984).
Заповеди на председателя с разпоредителен характер (1960–1989).
Протоколи от: годишни отчетни събрания на ПК (1960–1966); годишни
събрания (1960–1993); общи събрания на ПК за обединяването им в РПК
(1979–1980); заседания на: ИК (1960–1995), УС (1960–1990), КС (1992–
1995), профкомитета (1961–1985), Балансовата комисия (1980–1989).
Планове: перспективни: по труда за V петилетка (1966), за развитие на
търговската мрежа в Габровски окръг през VІ петилетка (1971); насрещен
за комплексно развитие през VІ и VІІ петилетка на ОКС и ПК (1971–1976);
финансови, по труда, за износа, материално-техническото снадбядане, по
стокооборота в търговията на дребно, местната промишленост (1960–1978);
изкупуването на селскостопански произведения (1960–1984).
Доклади, информации, сведения, обзори и др. за цялостната дейност на
ОКС и ПК (1962–1971). Годишни отчетни доклади на УС (1960–1996).
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Бюлетини за изпълнението на плана по стокооборота в търговията на
дребно и общественото хранене, по изкупуването на селскостопански произведения (1962–1978).
Отчети: годишни финансово-счетоводни на ОКС и сборни на ПК (1960–
1996); статистически за: изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, стокооборота в търговията на дребно и общественото хранене, изкупуването на селскостопански произведения, ресурсите, реализацията и разпределението на продукти, персонала и ФРЗ, остатъците, постъпленията и разхода на суровини и материали, помощните промишлени дейности,
изкупените количества селскостопански произведения, цените на дребно на
стоките, продажбите и наличните стоки в търговската мрежа на дребно и заведенията за обществено хранене и др. (1960–1996).
Списъци на ръководни кадри и заслужили деятели на ОКС, носители на
държавни отличия (1974–1975).
Очерци: „История на кооперативното движение в Габровски окръг за
периода 1923–1944 и 1944–1957 г.“ (1977–1978); „Кооперативното движение в Габровски окръг в периода на изграждането на развитото социалистическо общество, 1958–1980 г.“ (1981).
РАЙОННИ КООПЕРАТИВНИ СЪЮЗИ
4 фонда, 7 оп., 404 а.е., 7,71 л.м., 1943–1974 г.
Основната им дейност е търговия на едро и дребно с хранителни и промишлени стоки, изкупуване на селскостопанска продукция. Ръководят и подпомагат
членуващите в тях ПК. Прекратяват дейността си през 1959 г.

РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ „БУЗЛУДЖА“ – ГАБРОВО
Ф. 49, 2 оп., 106 а.е., 2,10 л.м., 1945–1956 г.
Създава се през 1940 г. като клон на РКС „Подем“ – Севлиево.

РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ – ДРЯНОВО
Ф. 511, 1 оп., 108 а.е., 1,15 л.м., 1944–1959 г.

Създава през 1944 г. като клон на РКС – Горна Оряховица. От 1949 г. е клон
на РКС „Бузлуджа“ – Габрово.

РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ „ПОДЕМ“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 83, 3 оп., 186 а.е., 4,41 л.м., 1943–1974 г.
Вж. и Ф. 245К
Съществува от 1926 г.
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РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ – ТРЯВНА
Ф. 234, 1 оп., 4 а.е., 0,05 л.м., 1948–1952 г.

Създава се през 1944 г. като клон на РКС – Горна Оряховица. През 1952 г.
става филиал на РКС – Дряново.

Окръжни, инструкции, указания на ЦКС, ОКС – Велико Търново за цялостната дейност – Ф. 83 (1949–1958).
Правилници за устройството и дейността – Ф. 83 (1956–1958).
Заповеди на председателя с разпоредителен характер – Ф. 49 (1952–
1956), Ф. 83 (1953–1959), Ф. 511 (1950–1959).
Протоколи от: общи събрания – Ф. 49 (1945–1956), Ф. 83 (1947–1959),
Ф. 511 (1950–1958); заседания на: УС (1945–1958); КС – Ф. 49 (1945–1951),
Ф. 83 (1946–1958), Ф. 511 (1953–1954); Дирекционния съвет – Ф. 83 (1947–
1959).
Планове: производствени, финансови, по труда, стокооборота, изкупуването на селскостопанска продукция – Ф. 49 (1950–1955), Ф. 83 (1953–
1958), Ф. 511 (1953–1959).
Доклади: на УС – Ф. 49 (1950), Ф. 83 (1944–1957), Ф. 511 (1952–1954);
за цялостната дейност, изпълнението на плановете по стокооборота в търговската мрежа на дребно – Ф. 49 (1951–1954), Ф. 83 (1950–1958), Ф. 511
(1951–1957).
Бюлетини, обзори за изпълнението на плановете по промишлената дейност, изкупуването на селскостопански произведения, стокооборота на едро
и дребно – Ф. 49 (1954), Ф. 83 (1952–1958), Ф. 511 (1955–1959).
Отчети: годишни финансово-счетоводни – Ф. 49 (1953–1956), Ф. 83
(1945–1959), Ф. 511 (1954–1958); статистически за: изпълнението на плановете за промишлената продукция, изкупуването на селскостопански произведения, движението на стоките в търговската мрежа на дребно, състава на
стокооборота и разхода на стоки в предприятията за обществено хранене,
разпределението на персонала, ресурсите и разпределението на по-важни
стоки, ресурсите и реализацията на селскостопанските произведения и др. –
Ф. 49 (1952–1956), Ф. 83 (1953–1958), Ф. 511 (1950–1959).
Книги: главни – Ф. 49 (1945–1951), Ф. 83 (1943–1954), Ф. 234 (1951),
Ф. 511 (1944–1959); инвентарни (1945–1958).
Спомени за дейността и развитието на РКС „Подем“ – Севлиево през
1934–1944 г. – Ф. 83 (1974).
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ПОТРЕБИТЕЛНИ КООПЕРАЦИИ
78 фонда, 134 оп., 6208 а.е., 50,97 л.м., 1920–2001 г.
По-голямата част от тях са създадени преди 1944 г. като кредитни кооперации с предмет на дейност: кредитиране и подпомагане на членовете си (потребителните кооперации – с. Бичкия, с. Върбаново, с. Малки Вършец, с. Междени,
с. Ряховците съществуват като Популярни банки до 1948 г.). През 1947 г. се преобразуват във всестранни кооперации, през 1952 г. – в селкоопи, а през 1957 г. – в
потребителни кооперации. През 1980 г. се образуват и районни потребителни
кооперации. Заведени са под едно от посочените наименования. До 1959 г. дейността им се организира и ръководи от РКС, а от 1960 г. – от ОКС – Севлиево.
Основната им дейност е търговия, изкупуване, доставка и производство на пот
ребителски стоки и селскостопански произведения, транспорт.

ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ПОДЕМ“ – с. АГАТОВО
Ф. 955, 2 оп., 99 а.е., 0,75 л.м., 1936–1980 г.
Вж. и Ф. 341К

Съществува от 1933 г.

ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ „НАДЕЖДА“ – с. АРМЕНИТЕ
Ф. 42, 1 оп., 20 а.е., 0,20 л.м., 1940–1951 г.
Вж. и Ф. 163К
Съществува от 1909 г.

ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ „РОСИЦА“ – с. БАРА
Ф. 960, 1 оп., 17 а.е., 0,15 л.м., 1920–1952 г.
Вж. и Ф. 804К

Съществува от 1920 г.

ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ПОМОГНИ СИ САМ“ –
с. БАТОШЕВО
Ф. 907, 2 оп., 98 а.е., 0,75 л.м., 1936–1976 г.
Вж. и Ф. 447К

Съществува от 1909 г.

СЕЛКООП „УСПЕХ“ – с. БЕЛИЦА
Ф. 244, 1 оп., 30 а.е., 0,20 л.м., 1945–1959 г.
Вж. и Ф. 636К

Съществува от 1938 г.
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ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „РЕПУБЛИКА“ – с. БЕРИЕВО
Ф. 445, 3 оп., 110 а.е., 0,75 л.м., 1947–1984 г.
Вж. и Ф. 421К
Съществува от 1906 г.

СЕЛСКА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „СЕЛКООП“ – с.
БИЧКИНЯ
Ф. 39, 1 оп., 66 а.е., 1,20 л.м., 1924–1956 г.
Вж. и Ф. 160К
Създадена през 1906 г. като Популярна банка – с. Бичкиня.

ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ „СОЛИДАРНОСТ“ –
с. БОЖЕНЦИТЕ
Ф. 160, 1 оп., 20 а.е., 0,14 л.м., 1945–1955 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ПРОГРЕС“ – с. БУРЯ
Ф. 1113, 2 оп., 106 а.е., 0,80 л.м., 1948–1980 г.
Вж. и Ф. 823К

Съществува от 1919 г.

СЕЛКООП „БУРЯ“ – с. ВЕЛКОВЦИ
Ф. 163, 1 оп., 53 а.е., 0,63 л.м., 1944–1956 г.
Вж. и Ф. 506К

Съществува от 1924 г. като Кредитна кооперация „Нов живот“.

СЕЛКООП „МИР“ – с. ВРАНИЛОВЦИ
Ф. 43, 1 оп., 61 а.е., 0,65 л.м., 1944–1956 г.
Вж. и Ф. 161К
Съществува от 1915 г. като Кредитна кооперация „Доверие“.
СЕЛКООП „Д-Р ВЪРБАН ГЕНЧЕВ“ – с. ВЪРБАНОВО
Ф. 570, 5 оп., 187 а.е., 1,25 л.м., 1950–1980 г.
Вж. и фондове 152К, 492

Съществува от 1927 г. като Популярна банка – с. Царева ливада.

РАБОТНИЧЕСКА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„ТРУД“ – ГАБРОВО
Ф. 110, 1 оп., 13 а.е., 0,28 л.м., 1944–1948 г.
Вж. и Ф. 389К

Съществува от 1943 г.
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ГРАДСКА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„НАРКООП“ – ГАБРОВО
Ф. 112, 1 оп., 63 а.е., 1,00 л.м., 1944–1956 г.
Вж. и Ф. 340К

Съществува от 1934 г. като Работническа потребителна кооперация „Напред“.

РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „РАЙПО“ –
ГАБРОВО
Ф. 281, 1 оп., 153 а.е., 1,20 л.м., 1956–1959 г.
РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ – ГАБРОВО
Ф. 1463, 2 оп., 122 а.е., 0,60 л.м., 1980–1995 г.
СЕЛСКА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„БРАТСТВО“ – с. ГАНЧОВЕЦ
Ф. 228, 1 оп., 17 а.е., 0,15 л.м., 1947–1959 г.
Вж. и Ф. 612К

Съществува от 1942 г.

ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ „ОСВОБОЖДЕНИЕ“ – с. ГАРВАН

Ф. 41, 1 оп., 43 а.е., 0,55 л.м., 1940–1953 г.
СЕЛКООП „СЪГЛАСИЕ“ – с. ГАЧОВЦИ
Ф. 47, 1 оп., 57 а.е., 0,55 л.м., 1943–1956 г.
Вж. и Ф. 172К

Съществува от 1909 г.

ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ПОДКРЕПА“ –
с. ГОРНА РОСИЦА
Ф. 245, 3 оп., 121 а.е., 0,87 л.м., 1944–1980 г.
Вж. и Ф. 637К

Съществува от 1911 г.

ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ИЗГРЕВ“ – с. ГОСТИЛИЦА
Ф. 580, 3 оп., 165 а.е., 1,27 л.м., 1935–1980 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ПОДКРЕПА“ – с. ГРАДНИЦА
Ф. 425, 3 оп., 152 а.е., 1,00 л.м., 1944–1980 г.
Вж. и Ф. 412К
Съществува от 1905 г.
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РАЙОННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ – с. ГРАДНИЦА
Ф. 1356, 1 оп., 95 а.е., 0,62 л.м., 1980–1988 г.
ВСЕСТРАННА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „СЕЛКООП“ –
с. ГРЪБЛЕВЦИ
Ф. 1233, 1 оп., 8 а.е., 0,03 л.м., 1952–1956 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „НАДЕЖДА“ – с. ГЪБЕНЕ
Ф. 458, 2 оп., 135 а.е, 1,09 л.м., 1944–1979 г.
Вж. и Ф. 442К
Съществува от 1912 г.

ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „САМОПОМОЩ“ –
с. ДАМЯНОВО
Ф. 167, 4 оп., 163 а.е., 1,69 л.м., 1938–1982 г.
Вж. и Ф. 278К

Съществува от 1934 г.

ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ „ОБЕДИНЕНИЕ“ –
с. ДЛЪГНЯ
Ф. 225, 1 оп., 2 а.е., 0,03 л.м., 1942–1952 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ИВАН СТЕФАНОВ“ – с.
ДОБРОМИРКА
Ф. 1143, 2 оп., 123 а.е., 0,80 л.м., 1943–1980 г.
Вж. и Ф. 317К

Съществува от 1924 г.

ГРАДСКА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „НАРКООП“ –
ДРЯНОВО
Ф. 18, 2 оп., 23 а.е., 0,25 л.м., 1944–1959 г.
Вж. и Ф. 155К
Съществува от 1919 г. като Потребителна кооперация „Напред“.

ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „НАДЕЖДА“ – ДРЯНОВО
Ф. 1424, 2 оп., 152 а.е., 1,05 л.м., 1964–1997 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ВИДИМА“ – с. ДУШЕВО
Ф. 840, 2 оп., 94 а.е., 0,73 л.м., 1942–1981 г.
Вж. и Ф. 156К
Съществува от 1920 г.
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КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СЪГЛАСИЕ“ – с. ЕНЧОВЦИ
Ф. 193, 1 оп., 18 а.е., 0,15 л.м., 1944–1949 г.
Вж. и Ф. 581К

Съществува от 1938 г.

СЕЛКООП „ЯНТРА“ – с. ЕТЪРЪТ
Ф. 487, 1 оп., 96 а.е., 0,85 л.м., 1944–1956 г.
Вж. и Ф. 751К

Съществува от 1912 г.

СЕЛСКА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ПОБЕДА“ – с. ЗАЯ
Ф. 230, 1 оп., 6 а.е., 0,10 л.м., 1946–1953 г.
Вж. и Ф. 614К
Съществува от 1942 г.

СЕЛКООП „КРЕПОСТ“ – с. ЗДРАВКОВЕЦ
Ф. 165, 1 оп., 101 а.е., 1,15 л.м., 1944–1956 г.
Вж. и Ф. 507К

Съществува от 1924 г.

СЕЛСКА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„СЕЛСКИ ТРУД“ – с. ИГНАТОВЦИ
Ф. 231, 1 оп., 8 а.е., 0,10 л.м., 1944–1959 г.
Вж. и Ф. 615К

Съществува от 1941 г.

СЕЛСКА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ЗИДАРИ“ –
с. КАРАИВАНЦА
Ф. 226, 1 оп., 11 а.е., 0,10 л.м., 1940–1959 г.
СЕЛСКА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „СЪГЛАСИЕ“ –
с. КЕРЕКА
Ф. 229, 1 оп., 11 а.е., 0,10 л.м., 1944–1959 г.
Вж. и Ф. 613К
Съществува от 1932 г.

ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ „НАПРЕДЪК“ – с. КМЕТОВЦИ
Ф. 157, 1 оп., 15 а.е., 0,10 л.м., 1944–1948 г.
Вж. и Ф. 494К
Съществува от 1924 г.
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СЕЛКООП „ОБЕДИНЕНИЕ“ – с. КМЕТОВЦИ
Ф. 159, 1 оп., 71 а.е., 0,68 л.м., 1944–1956 г.
Вж. и Ф. 493К

Съществува от 1912 г. като Кредитна кооперация „Св. Силвестър“ – с. Саботковци.

ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ „НАДЕЖДА“ – с. КОПЧЕЛИИТЕ
Ф. 158, 1 оп., 4 а.е., 0,08 л.м., 1944–1948 г.
Вж. и Ф. 492К
Съществува от 1909 г.

ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „КАЛЕ“ – с. КОРМЯНСКО
Ф. 693, 3 оп., 118 а.е., 0,83 л.м., 1928–1980 г.
Вж. и Ф. 369К
Съществува от 1921 г.

ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ „СЪЕДИНЕНИЕ“ – с. КОСАРКА
Ф. 223, 1 оп., 3 а.е., 0,02 л.м., 1936–1952 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „СЪГЛАСИЕ“ – с. КРАМОЛИН
Ф. 959, 2 оп., 128 а.е., 1,05 л.м., 1941–1980 г.
Вж. и Ф. 169К
Съществува от 1914 г.

ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „БЪДЕЩЕ“ – с. КРУШЕВО
Ф. 783, 2 оп., 105 а.е., 0,80 л.м., 1944–1981 г.
Вж. и Ф. 170К
Съществува от 1919 г.

ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ПЧЕЛА“ – с. КРЪВЕНИК
Ф. 426, 3 оп., 137 а.е., 1,35 л.м., 1944–1980 г.
Вж. и Ф. 157К
Съществува от 1911 г.

ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ „СЪЗНАНИЕ“ – с. ЛЕСИЧАРКА
Ф. 164, 1 оп., 54 а.е., 0,46 л.м., 1945–1955 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „СЪГЛАСИЕ“ –
с. ЛОВНИДОЛ
Ф. 536, 3 оп., 117 а.е., 0,86 л.м., 1944–1980 г.
Вж. и Ф. 281
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ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „СПАСИТЕЛ“ –
с. МАЛКИ ВЪРШЕЦ
Ф. 964, 2 оп., 92 а.е., 0,63 л.м., 1936–1980 г.
Вж. и Ф. 398К

Съществува от 1922 г. като Популярна банка.

ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ – с. МЕЖДЕНИ
Ф. 162, 1 оп., 4 а.е., 0,06 л.м., 1932–1955 г.

Съществува от 1929 г. като Популярна банка.

ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „СЪГЛАСИЕ“ – с. МЛЕЧЕВО
Ф. 835, 2 оп., 99 а.е., 0,85 л.м., 1945–1980 г.
Вж. и Ф. 159К
Съществува от 1908 г.

ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ПЧЕЛА“ –
с. ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ
Ф. 973, 2 оп., 79 а.е., 0,53 л.м., 1943–1984 г.
Вж. и Ф. 171К

Съществува от 1905 г.

ГРАДСКА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „НАРКООП“ –
ПЛАЧКОВЦИ
Ф. 837, 4 оп., 367 а.е., 2,62 л.м., 1948–2000 г.
ОБЕДИНЕНА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „НАПРЕД“ –
с. ПЛАЧКОВЦИ
Ф. 190, 1 оп., 16 а.е., 0,12 л.м., 1943–1947 г.
Вж. и Ф. 579К

Съществува от 1935 г. като Дърводелска, железарска кооперация за общи
доставки „Труд“.

СЕЛКООП „НОВО ВРЕМЕ“ – с. ПОПОВЦИ
Ф. 40, 1 оп., 88 а.е., 0,95 л.м., 1928–1956 г.
Вж. и Ф. 162К

Съществува от 1924 г. като Кредитна кооперация „Надежда“.

СЕЛКООП „ОСВОБОЖДЕНИЕ“ – с. ПОПОВЦИ
Ф. 116, 2 оп., 37 а.е., 0,30 л.м., 1947–1954 г.

Преименувано на с. Черновръх с Указ № 50 от 6 февр. 1960 г. на Президиума
на НС.
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ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ „БЪДЕЩЕ“ – с. РАДОВЦИ
Ф. 538, 1 оп., 5 а.е., 0,05 л.м., 1944–1952 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ВЪЗХОД“ – с. РЯХОВЦИТЕ
Ф. 961, 2 оп., 114 а.е., 0,85 л.м., 1938–1980 г.
Вж. и Ф. 153К
Съществува от 1931 г. като Популярна банка.

ГРУПОВ ФОНД „СЕЛСКИ ПОТРЕБИТЕЛНИ КООПЕРАЦИИ В
СЕВЛИЕВСКИ РАЙОН“
Ф. 737, 2 оп., 6 а.е., 0,06 л.м., 1935–1954 г.
ГРАДСКА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „НАРКООП“ –
СЕВЛИЕВО
Ф. 735, 6 оп., 519 а.е., 3,61 л.м., 1941–2006 г.
Вж. и Ф. 512К
Съществува от 1918 г. като Потребителна кооперация „Напред“.

ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „НАПРЕДЪК“ – с. СЕННИК
Ф. 1144, 2 оп., 108 а.е., 0,90 л.м., 1937–1981 г.
Вж. и Ф. 312К
Съществува от 1910 г.

СЕЛСКА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ЗИДАРИ“ –
с. СКАЛСКО
Ф. 227, 1 оп., 11 а.е., 0,10 л.м., 1944–1954 г.
Вж. и Ф. 611К

Съществува от 1938 г.

СЕЛСКА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „УСТРЕМ“ –
с. СЛАВЕЙКОВО
Ф. 232, 1 оп., 8 а.е., 0,10 л.м., 1948–1954 г.
СЕЛСКА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„СТАРОПЛАНИНСКА ЗОРА“ – с. СМИРНЕНСКИ
Ф. 93, 1 оп., 117 а.е., 1,50 л.м., 1944–1966 г.
Вж. и Ф. 294К
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СЕЛСКА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „СОКОЛ“ –
с. СОКОЛОВО
Ф. 224, 1 оп., 6 а.е., 0,05 л.м., 1952–1959 г.
СЕЛКООП „БРАТСТВО“ – с. СТАНЧОВ ХАН
Ф. 243, 1 оп., 46 а.е., 0,55 л.м., 1944–1959 г.
Вж. и Ф. 635К

Съществува от 1938 г.

ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „СЪЕДИНЕНИЕ“ – с. СТОКИТЕ
Ф. 242, 6 оп., 265 а.е., 1,66 л.м., 1946–2000 г.
Вж. и Ф. 634К
Съществува от 1908 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ЕДИНСТВО“ – с. СТОЛЪТ
Ф. 124, 2 оп., 114 а.е., 0,75 л.м., 1945–1980 г.
Вж. и Ф. 175К
Съществува от 1904 г.

КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ЗОРА“ – с. СТОМАНЕЦИТЕ
Ф. 92, 1 оп., 4 а.е., 0,02 л.м., 1944–1948 г.
Вж. и Ф. 293К

Съществува от 1924 г.

СЕЛКООП „МАЛУША“ – с. ТОПЛЕШ
Ф. 109, 1 оп., 101 а.е., 0,75 л.м., 1944–1956 г.
Вж. и Ф. 337К

Съществува от 1934 г. като Трудово-горска производителна кооперация
„Малуша“.

РАБОТНИЧЕСКА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„ТРУД“ – ТРЯВНА
Ф. 118, 1 оп., 13 а.е., 0,11 л.м., 1942–1945 г.
Вж. и Ф. 347К

Съществува от 1941 г.

ГРАДСКА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „НАРКООП“ –
ТРЯВНА
Ф. 121, 2 оп., 99 а.е., 1,47 л.м., 1944–1959 г.
Вж. и Ф. 349К
Съществува от 1919 г. като Потребителна кооперация „Напред“.
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ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ „ТРУДОЛЮБИЕ“ – с. ТУРКИНЧА
Ф. 233, 1 оп., 6 а.е., 0,05 л.м., 1945–1952 г.
СЕЛКООП „СЪГЛАСИЕ“ – с. ТЪРХОВО
Ф. 466, 1 оп., 18 а.е., 0,20 л.м., 1944–1957 г.
Вж. и Ф. 753К

Съществува от 1930 г.

СЕЛКООП „СВОБОДА“ – с. ФЪРЕВЦИ
Ф. 237, 1 оп., 34 а.е., 0,25 л.м., 1945–1958 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „СПАСЕНИЕ“ – с. ХИРЕВО
Ф. 1245, 2 оп., 115 а.е., 0,76 л.м., 1943–1983 г.
Вж. и Ф. 301К
Съществува от 1910 г.

ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ЗОРА“ – с. ШУМАТА
Ф. 1142, 2 оп., 104 а.е., 0,55 л.м., 1928–1981 г.
Вж. и Ф. 444К

Съществува от 1926 г.

СЕЛКООП „СЪГЛАСИЕ“ – с. ЯНТРА
Ф. 166, 1 оп., 42 а.е., 0,56 л.м., 1944–1956 г.
Вж. и Ф. 508К

Съществува от 1940 г.

Указ № 1444 от 26 юли 1975 г. на ДС на НРБ за награждаване на Градска ПК „Наркооп“ – Плачковци с „Орден на труда“ – златен – Ф. 837 (1975).
Окръжни, заповеди, наредби, инструкции, кореспонденция и др. на
МВТ, БНБ, ЦКС, ОКС – Севлиево, РКС и др. за: дейността на кооперациите,
планирането и отчетността, доставката на стоки, изкупуването на селскостопански произведения и др. (1944–1978).
Съдебни решения за регистрация и пререгистрация – Ф. 242 (1989–
2000), Ф. 735 (2005–2006), Ф. 1463 (1992–1995).
Устави на кооперациите – Ф. 93 (1947), Ф. 160, Ф. 164 (1945), Ф. 165
(1947), Ф. 281 (1956), Ф. 425 (1947, 1956), Ф. 458 (1972), Ф. 735 (1992),
Ф. 835 (1947, 1967), Ф. 837 (1992, 2000), Ф. 907 (1949, 1963), Ф. 973 (1947,
1952), Ф. 1142 (1948, 1952), Ф. 1356 (1981), Ф. 1424 (1992), Ф. 1463 (1992).
Правилници за вътрешния трудов ред – Ф. 124 (1970), Ф. 167 (1956),
Ф. 445 (1972), Ф. 458 (1956), Ф. 837 (1972), Ф. 840 (1956), Ф. 1424 (1993).
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Наредби за организацията на работната заплата – Ф. 124 (1968–1978),
Ф. 426 (1968–1970), Ф. 458 (1970–1978), Ф. 570 (1967–1975), Ф. 580 (1969–
1975), Ф. 835 (1968–1978), Ф. 837 (1967–1968), Ф. 840 (1967), Ф. 907 (1969–
1972), Ф. 1245 (1967–1970).
Заповеди на председателя с разпоредителен характер (1944–1995).
Протоколи от: общи събрания (1931–2001); заседания на: УС – Ф. 18
(1955–1959), Ф. 445 (1969–1984); Постоянното присъствие – Ф. 39 (1941–
1948), Ф. 243 (1948–1952), Ф. 245 (1950–1959), Ф. 837 (1953); КС (1938–
1992); ИК – Ф. 242 (1964–1991), Ф. 735 (1963–1992), Ф. 1424 (1980–1991),
Ф. 1463 (1980–1991); профкомитета – Ф. 124 (1958–1985), Ф. 167 (1962–
1967), Ф. 242 (1963–1978), Ф. 281 (1956–1959), Ф. 425 (1951–1979), Ф. 426
(1963–1968), Ф. 458 (1965–1969), Ф. 536 (1968–1974), Ф. 570 (1957–1980),
Ф. 580 (1966–1968), Ф. 693 (1965–1968), Ф. 735 (1951–1990), Ф. 783 (1955–
1971), Ф. 837 (1963–1978), Ф. 840 (1950–1967), Ф. 959 (1951–1968), Ф. 961
(1957–1968), Ф. 1113 (1956–1958), Ф. 1143 (1954–1979), Ф. 1245 (1951–1958),
Ф. 1356 (1980–1988), Ф. 1424 (1980–1990), Ф. 1463 (1980–1987).
Планове: за социалното развитие на колектива през VІ петилетка –
Ф. 124, Ф. 167, Ф. 425, Ф. 445, Ф. 570, Ф. 580, Ф. 735, Ф. 783, Ф. 835, Ф. 837,
Ф. 840, Ф. 907, Ф. 964, Ф. 1143, Ф. 1245 (1971); за местната промишленост,
финансови, по труда, за изкупуването на селскостопански произведения, по
стокооборота (1944–1987).
Доклади, информации, обзори, сведения за: изпълнението на плановете
за изкупуването, търговията, стокооборота на дребно и др. – Ф. 93 (1948–
1956), Ф. 124 (1961–1965), Ф. 159 (1950–1956), Ф. 163 (1954–1956), Ф. 165
(1953–1956), Ф. 167 (1950–1957), Ф. 242 (1980–1985), Ф. 281 (1956–1958),
Ф. 425 (1968–1980), Ф. 426 (1969–1979), Ф. 445 (1956–1961), Ф. 458 (1971–
1979), Ф. 487 (1951–1956), Ф. 536 (1954–1968), Ф. 735 (1961–1966), Ф. 783
(1954–1965), Ф. 837 (1952–1965), Ф. 907 (1969–1974), Ф. 1142 (1970–1979),
Ф. 1356 (1980–1987), Ф. 1424 (1980–1984), Ф. 1463 (1988–1993); годишни
отчетни доклади на УС (1945–1997); доклад за 70-годишнината на кооперацията – Ф. 93 (1966).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1944–2001); статистически за:
изпълнението на плановете за промишлената продукция, по труда, стокооборота на дребно в търговската мрежа, наличностите, постъпленията, разхода
на суровини и материали, броя на магазините в търговската мрежа, постъп
ленията, продажбите и остатъците на хранителни и нехранителни стоки, движението на стоките в търговската мрежа, магазините и заведенията за обществено хранене, разпределението на персонала и др. (1944–1998).
Годишни баланси – Ф. 1142 (1928–1951).
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Книги: главни (1942–1966); инвентарни (1936–1964); за основните средства – Ф. 40 (1928–1953), Ф. 41 (1950–1952), Ф. 43 (1951), Ф. 47 (1952–1956),
Ф. 112 (1949–1955), Ф. 164 (1946–1948), Ф. 693 (1949–1958), Ф. 783 (1944–
1954), Ф. 959 (1941–1957), Ф. 961 (1952–1955); за членовете и внесения дялов капитал (1920–1970).
Заявления за членство в кооперациите – Ф. 109 (1944–1954), Ф. 116
(1948–1950), Ф. 157 (1945–1948), Ф. 158 (1944–1947), Ф. 159 (1948–1949),
Ф. 160 (1945–1948), Ф. 164 (1945–1948), Ф. 165 (1944–1955), Ф. 190 (1943–
1946), Ф. 281 (1956–1958).
Образци на дялови бланки – Ф. 39 (1924–1947), Ф. 40 (1945–1948),
Ф. 93 (1951), Ф. 109 (1951), Ф. 159 (1948), Ф. 237 (1945), Ф. 242 (1947–1948),
Ф. 244 (1948).
Исторически справки за дейността и развитието на кооперациите –
Ф. 783 (1967), Ф. 837 (1975).
Албуми със снимки: от чествания на бележити дати, на служители и работници, носители на почетни звания, ордени и медали – Ф. 837 (1969–1975).
Снимки от юбилейни чествания на кооперацията – Ф. 783 (1967).
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IX. ФИНАНСИ, КРЕДИТНО
И ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО
IX.1. БАНКОВИ И КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – ОКРЪЖЕН КЛОН ГАБРОВО
Ф. 16, 8 оп., 1061 а.е., 10,04 л.м., 1938–2001 г.
Вж. и Ф. 106К
Банковият клон продължава дейността на съществуващите до национализацията през 1947 г. клонове на: БНБ, БЗКБ, БТБ, ББК и Индустриална банка. През 1951 г. към него се влива и ПБ – Габрово. През 1959 г. става Окръжен
клон – Габрово. През 1967 г. към него се влива и клонът на БИБ. Подчинен е на
ЦУ на БНБ. Извършва кредитиране на стопанските организации и предприятия и
осъществява разплащанията между тях. Изпълнява и контролни функции. През
1989 г. се преименува на „Габровска търговска банка“ АД – Габрово. През 1992 г.
се влива в регистрираната от СГС „ОББ“ АД – София, като „ОББ“ АД – Регионален клон Габрово. През 1997 г. банката се приватизира.

Окръжни, наредби, инструкции, кореспонденция и др. с МФ, ЦУ на БНБ,
ГОС и др. за издаване на удостоверения по национализацията, спестовността
и влогонабирането, кредитирането, контрола на ФРЗ, по емисионно-касови,
валутни, правни въпроси, пререгистрация и др. (1945–2001).
Устави (1989, 1992).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1968–1997).
Протоколи от: общо събрание на акционерите (1992); заседания на: оперативната група (1978–1979), Дирекционния съвет (1980–1985), УС (1986–
1989), Изпълнителния съвет (1990–1992), Съвета на директорите (1992),
ръководството (1992–1994); събрания на профорганизацията и заседания
на профкомитета (1958–1997); приемане и въвеждане в действие на готови
строителни обекти (1976–1994).
Годишни планове: за приходите и разходите на населението (1980–
1988); кредитни (1967–1990); по труда (1978–1990); касови (1955–1990); за
оборотните средства и капиталните вложения (1981–1984).
Годишни отчети и информации: по изпълнение на кредитния (1969–1990)
и касовия (1981–1990) план; финансово-счетоводни и баланси (1958–1997);
статистически за: персонала и ФРЗ, безналичните плащания, оборотните
средства, движението на стоковите запаси, фондовете на стопанските организации, изплатени рационализации и икономически ефективни предложе462
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ния; изпълнение на плана за износ, за социалното развитие на колективите и
др. (1973–1980).
Доклади за стопанското състояние на Габровска околия (1944–1946).
Анализи за дейността (1984–1992).
Бюджети (1962–1997).
Главни книги (1943–1967).
Щатни разписания (1962–1997).
Кореспонденция с общинските управления в селата Бичкиня, Хаджи Цонев мост и Топлеш за заеми по водоснабдяването им (1938–1945).
Списък и досиета на национализирани предприятия, срещу които има
иск от БНБ (1948).
Кредитни досиета на кооперации и предприятия в района (1948–1950).
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – КЛОН ДРЯНОВО
Ф. 12, 7 оп., 495 а.е., 4,28 л.м., 1944–1998 г.
Вж. и Ф. 108К
Открива се през 1907 г. като агентура. След национализацията на банковото дело действа като Районен клон БНБ – Дряново. Извършва кредитиране на
стопанските организации и предприятия и осъществява разплащанията между
тях. През 1989 г. се преименува на „Търговска банка“ АД – Габрово, клон Дряново,
а през 1992 г. СГС регистрира „ОББ“ АД – Регионален клон – Габрово, Представителство – Дряново. През 1996 г. „ОББ“ АД открива самостоятелен клон в
Дряново. През 1997 г. банката се приватизира.

Окръжни и кореспонденция с ЦУ на БНБ – София и БНБ – Окръжен
клон Габрово по дейността (1945–1980).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1947–1997).
Планове: кредитни и касови (1950–1989); за финансиране на капитални
вложения от предприятия и организации и др. (1988–1989).
Годишни отчети, информации, обяснителни записки и др.: за цялостната
дейност (1954–1971, 1993–1998); по изпълнение на касовия и кредитния план
(1962–1989); финансово-счетоводни (1991–1998); статистически за: движение на основните средства, персонала и ФРЗ, непроизводствените дейности
и др. (1948–1998).
Бюджети (1953–1971, 1995).
Баланси (1948–1989).
Главни книги (1944–1948, 1971).
Досиета по годишно счетоводно приключване (1971–1989).
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БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – КЛОН СЕВЛИЕВО
Ф. 131, 5 оп., 395 а.е., 3,90 л.м., 1948–1990 г.
Вж. и Ф. 107К
Открива се през 1907 г. като агентура. След национализацията на банковото дело действа като Районен клон БНБ – Севлиево. Извършва кредитиране на
стопанските организации и предприятия и осъществява разплащанията между
тях. Прекратява дейността си през 1989 г.

Заповеди на директора с разпоредителен характер (1964–1989).
Приемателно-предавателен протокол с ликвидационна преписка за предаване срещу заплащане активите и пасивите от БНБ на Стопанска банка –
Севлиево (1989).
Планове: кредитни и касови (1956–1989); по труда (1978–1980); за квалификацията на персонала (1974–1978).
Отчети: годишни с доклади и анализи за цялостната дейност (1958–1989);
по изпълнение на касовия и кредитния план (1960–1989); за изплатените капитални вложения и въведени в действие основни фондове (1981–1987); годишни финансово-счетоводни (1951–1981); статистически за: движение на
основните средства, персонала и ФРЗ, непроизводствените дейности и др.
(1972–1990).
Главни книги (1948–1955).
Годишни баланси (1949–1989).
Щатни разписания (1964–1989).
Кореспонденция с ЦУ на БНБ по кредитирането, емисионно-касовата
дейност, отчитане на капиталните вложения, ФРЗ и др. (1972–1985).
Доклад „110 години банково дело в Севлиево“ (1981).
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – КЛОН ТРЯВНА
Ф. 5, 4 оп., 443 а.е., 6,66 л.м., 1944–1990 г.
Вж. и Ф. 109К
Открива се през 1907 г. като агентура. След национализацията на банковото дело действа като Районен клон БНБ – Трявна. Извършва кредитиране на
стопанските организации и предприятия и осъществява разплащанията между
тях. Прекратява дейността си през 1989 г.

Окръжни и кореспонденция с ЦУ на БНБ по кредитирането, емисионнокасовата дейност, отчитане на капиталните вложения, ФРЗ, за преминаване
на клона към Стопанска банка – Трявна и др. (1945–1951, 1972–1989).
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Акт за сливането на двата клона на БНБ в Трявна с приложени описи по
сметки (1948).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1967–1989).
Планове: кредитни и касови (1956–1967); по труда (1967–1981).
Отчети: с обяснителни записки по изпълнение на касовия и кредитния
план (1960–1990); със сведения по годишния отчет за операциите (1946,
1959–1966, 1986); статистически за: движение на основните средства, персонала и ФРЗ, непроизводствените дейности и др. (1969–1990).
Главни книги (1944–1948).
Досиета по годишно счетоводно приключване (1952–1981).
Годишни баланси (1949–1989).
Кредитни досиета на кооперации и предприятия в района (1948–1960).
Албум със снимки на ръководители и служители на БНБ – клон Трявна
(1982).
КЛОНОВЕ НА БЪЛГАРСКА ЗЕМЕДЕЛСКА И
КООПЕРАТИВНА БАНКА
4 фонда, 7 оп., 256 а.е., 2,11 л.м., 1939–1951 г.
БЪЛГАРСКА ЗЕМЕДЕЛСКА И КООПЕРАТИВНА БАНКА –
КЛОН ГАБРОВО
Ф. 3, 1 оп., 73 а.е., 0,60 л.м., 1944–1951 г.
Вж. и Ф. 119К
БЪЛГАРСКА ЗЕМЕДЕЛСКА И КООПЕРАТИВНА БАНКА –
КЛОН ДРЯНОВО
Ф. 13, 2 оп., 129 а.е., 0,91 л.м., 1943–1948 г.
Вж. и Ф. 122К
БЪЛГАРСКА ЗЕМЕДЕЛСКА И КООПЕРАТИВНА БАНКА –
КЛОН СЕВЛИЕВО
Ф. 8, 2 оп., 15 а.е., 0,20 л.м., 1945–1947 г.
Вж. и Ф. 121К
БЪЛГАРСКА ЗЕМЕДЕЛСКА И КООПЕРАТИВНА БАНКА –
КЛОН ТРЯВНА
Ф. 6, 2 оп., 39 а.е., 0,40 л.м., 1939–1948 г.
Вж. и Ф. 120К
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Създават се през 1934 г. от сливането на клоновете на БЗБ и ЦКБ. Кредитират и контролират общините, земеделските стопани и земеделските кооперации, водните синдикати и др. Извършват влогонабирателна дейност. Преустановяват дейността си с национализацията на банковото дело през 1947 г.
Банковите функции на БЗКБ поема БНБ, а стопанската ѝ дейност преминава
към държавните и кооперативните предприятия.

Окръжни, кореспонденция, сведения и др. с ЦУ на БЗКБ, Дирекция за
закупуване и износ на зърнени храни и др. за: организиране и планиране на
дейността, закупуване на зърнени храни, семена, производство на тютюн;
контрола върху ценности на германски, унгарски и румънски граждани; контрола върху дейността на земеделските и кредитните кооперации; ликвидиране клоновете на банката в Македония и Тракия; подпомагане на фронта и
участие в помощното движение и др. – Ф. 13 (1944–1947).
Протоколи от заседания на УС – Ф. 8 (1945–1947), Ф. 13 (1944–1947).
Годишни отчети и информации за дейността (1944–1947).
Главни книги (1944–1948).
Годишни отчети, баланси, протоколи от годишни общи събрания и др. на
кооперациите – Ф. 3 (1944–1946), Ф. 13 (1945–1948).
Преписки с фирми, с приложени счетоводни документи, с общински управления и др. за отпускане на кредити, вноски за дялов капитал, финансовото им обслужване и контролната дейност на банковите клонове (1944–1951).
ПОПУЛЯРНИ БАНКИ
6 фонда, 7 оп., 111 а.е., 1,82 л.м., 1939–1976 г.
Продължават дейността на съществуващите преди 1944 г. популярни и кооперативни банки. Кредитират земеделските стопани, занаятчиите и занаятчийските кооперации, членове на банката. Извършват влогонабиране и търговска
дейност. След национализацията на банковото дело през 1947 г. функционират
под ръководството на БНБ. Прекратяват дейността си през 1951 г.

ПОПУЛЯРНА БАНКА – с. ВЪРБАНОВО
Ф. 17, 1 оп., 12 а.е., 0,07 л.м., 1944–1950 г.
Вж. и Ф. 152К
ПОПУЛЯРНА БАНКА – ГАБРОВО
Ф. 14, 1 оп., 29 а.е., 0,75 л.м., 1939–1976 г.
Вж. и Ф. 111К
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ПОПУЛЯРНА БАНКА – ДРЯНОВО
Ф. 11, 1 оп., 12 а.е., 0,10 л.м., 1944–1951 г.
Вж. и Ф. 112К
ПОПУЛЯРНА БАНКА – с. ПЛАЧКОВЦИ
Ф. 189, 1 оп., 22 а.е., 0,15 л.м., 1944–1950 г.
Вж. и Ф. 580К

През 1948 г. Банката се обединява с Дърводелска железарска кооперация за
общи доставки „Труд“ – Плачковци и Обединена производителна и потребителна
кооперация – Плачковци във Всестранна кооперация „Единство“ – Плачковци и
престава да съществува.

ПОПУЛЯРНА БАНКА – СЕВЛИЕВО
Ф. 7, 2 оп., 23 а.е., 0,25 л.м., 1944–1951 г.
Вж. и Ф. 110К
ПОПУЛЯРНА БАНКА – ТРЯВНА
Ф. 4, 1 оп., 13 а.е., 0,50 л.м., 1945–1951 г.
Вж. и Ф. 113К
Окръжни и кореспонденция с БНБ, Общия съюз на Популярните банки,
БЗКБ, „Задруга“ ООД – София и др. за стопанската, финансово-счетоводната и кредитната дейност, по годишното приключване и др. – Ф. 17 (1946–
1947), Ф. 189 (1945–1948).
Протоколи от: общи събрания – Ф. 14 (1943–1950); заседания на: УС –
Ф. 4 (1945–1951), Ф. 7 (1946–1951), Ф. 14 (1942–1951), Ф. 17 (1946–1950);
КС – Ф. 4 (1945–1951), Ф. 14 (1939–1946); Постоянното присъствие – Ф. 14
(1947–1951); КС – Ф. 4 (1946–1949), Ф. 11 (1944–1949), Ф. 14 (1939–1951),
Ф. 17 (1944–1948); Сконтовата комисия – Ф. 7 (1948–1951); фонд „Взаимопомощ“ – Ф. 7 (1946–1951).
Годишни отчети: по дейността – Ф. 4 (1945–1949), Ф. 7 (1945–1947);
статистически за посмъртната каса – Ф. 189 (1944–1947).
Главни книги (1943–1951).
Годишни баланси (1942–1951).
Списък на банковите членове – Ф. 14 (1944).
Спомен на Христофор Лалев Рибарев за създаването и развитието на
Габровската популярна банка от 1911 до 1951 г. (1976).
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КЛОНОВЕ НА БЪЛГАРСКА
ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
3 фонда, 4 оп., 296 а.е., 2,20 л.м., 1948–1967 г.
БЪЛГАРСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА –
ОКРЪЖЕН КЛОН ГАБРОВО
Ф. 829, 1 оп., 144 а.е., 0,90 л.м., 1948–1967 г.
БЪЛГАРСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА –
РАЙОНЕН КЛОН СЕВЛИЕВО
Ф. 775, 1 оп., 105 а.е., 1,00 л.м., 1948–1966 г.
БЪЛГАРСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА – КЛОН ТРЯВНА
Ф. 828, 2 оп., 47 а.е., 0,30 л.м., 1948–1955 г.
БИБ се създава със Закона за банките през 1947 г. Финансира със средства
от държавния бюджет и кредитира дългосрочно всички отрасли на стопанското развитие; кредитира и индивидуалното и кооперативното строителство;
осъществява и други инвестиции. От 1967 г. БИБ се влива в БНБ, която поема
функциите ѝ по финансиране, кредитиране и контрол на капиталните вложения.
Функциите ѝ по жилищно-спестовните влогове и заемите по жилищно строителство на гражданите се поема от ДСК.

Окръжни, наредби, инструкции, кореспонденция и др. от ЦУ на БИБ
по дългосрочните заеми, спестовно-строителните влогове и жилищни заеми,
счетоводната отчетност, годишните отчети, движенията по различните сметки, кредитиране дейността на фирми, кооперации, радиофикацията на селищата в района, вливането в БНБ и др. (1948–1966).
Работни производствени планове – Ф. 775 (1957–1966), Ф. 829 (1954–
1955).
Годишни отчети по дейността (1948–1966).
Бюджети и отчети по изпълнението им – Ф. 775 (1963–1965), Ф. 829
(1960–1965).
Годишни баланси (1948–1967).
Главни книги – Ф. 829 (1965).
Щатни разписания – Ф. 775 (1962–1965), Ф. 829 (1959–1966).
Статистически отчети: еднократни за разпределение на персонала по
длъжност, пол и др. за специалистите с висше, полувисше и средно специално образование и др.; месечни и тримесечни – за постъпилите средства,
финансиране на капиталните вложения, дългосрочните заеми, бюджетните
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кредити, финансиране на проектни и проучвателни дейности, жилищно строителство и основни ремонти на жилищни сгради и др. – Ф. 829 (1960–1967).
БАНКА „БЪЛГАРСКИ КРЕДИТ“ – КЛОН ГАБРОВО
Ф. 2, 1 оп., 19 а.е., 0,45 л.м., 1944–1948 г.
Вж. и Ф. 118К
Създава се като клон през 1935 г. Извършва кредитиране на местната индустрия и търговия. След национализацията на банковото дело през 1947 г. става клон № 3 на БНБ –Габрово, а от 1948 г. преустановява дейността си, като се
влива в БНБ – клон Габрово.

Указ на цар Борис III, удостоверение, наредба, кореспонденция и др.
със Софийски, Плевенски и Севлиевски областни съдилища и др. по основаване на Банка „Български кредит“ и регистрация на клоновете ѝ в страната
(1935–1948).
Протоколи за определяне и ревизиране на кредитите на лица и фирми
(1946).
Рапорт за дейността на банковия клон (1944).
Баланси, ведомости и сведения за кредити, влогове, сметки и др. по поданство на клиентите, изпратени за сведение на Съюзническата контролна
комисия (1945).
Кореспонденция с ЦУ, Спестовната каса за взаимоосигуряване на чиновниците при Банка „Български кредит“, фирми от памукотекстилната промишленост в страната и др. по: основната дейност, осигуряването на Фонд
„Медицинска помощ“ и др. на банковите служители, изготвяне на годишните
бюджети и щатни разписания, доставка и разпределение на руски памук и лен
и др. (1945–1948).
Преписки с: МЗДИ, Севлиевски областен съд и др. по конфискация имуществата на осъдените от Народния съд (1945); Администратора за надзор
върху неприятелските имущества към МТПТ за парични средства, ценности,
валута и др. на чужди поданици в банковия клон (1944–1946).
Списъци на участници, сведения и др. за записани суми за „Заема за
свободата“ (1945–1946).
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БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКА БАНКА – КЛОН ГАБРОВО
Ф. 10, 1 оп., 17 а.е., 0,42 л.м., 1942–1948 г.
Вж. и Ф. 116К
Създава се през 1909 г. като клон на БТБ – Русе. Извършва кредитиране срещу гарантирани стоки, осъществява сконтова, инкасова, влогово-спестовна и
преводна дейност. След национализацията на банковото дело през 1947 г. става
клон № 4 на БНБ – Габрово, а от 1948 г. преустановява дейността си, като се
влива в БНБ – клон Габрово.

Окръжни и кореспонденция с Главна дирекция на БТБ по основната дейност (1945–1947).
Отчет по дейността за периода 1945–1947 (1947).
Главни книги (1946–1948).
Регистър на търговските влогове и сметки (1946–1947).
Кореспонденция с Българско общо застрахователно дружество „Орел“,
Застрахователно дружество „Юнион“, Първо българско застрахователно
дружество „България“ – Русе, с индустриални предприятия и др. по застраховката на машини и стоки на фирми и по заложени стоки (1942–1948).
К Л О Н О В Е Н А „СТ О П А Н С К А Б А Н К А“
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
2 фонда, 3 оп., 130 а.е., 0,55 л.м., 1989–2000 г.
„СТОПАНСКА БАНКА“ АД – КЛОН СЕВЛИЕВО
Ф. 1576, 1 оп., 53 а.е., 0,15 л.м., 1989–2000 г.
„СТОПАНСКА БАНКА“ АД – КЛОН ТРЯВНА
Ф. 1510, 2 оп., 77 а.е., 0,40 л.м., 1989–1999 г.
Създават се през 1989 г. С Решение № 478 от 17 март 1993 г. ГОС вписва
в регистъра на търговските дружества „Стопанска банка“ АД – клон Севлиево и клон Трявна с предмет на дейност: привличане на ресурси в национална и
чуждестранна валута, сключване на кредитни и кореспондентски споразумения
с български и чужди банки; откриване при себе си и при чуждестранни банки
стокови акредитиви; извършване на сконтови сделки, покупки на менителници;
учредяване на депозити, извършване на сделки с ценни книжа, гаранционни сделки, извършване на преводи в страната и чужбина; извършване на консултантски
и посреднически дейности по управление на фондове и придобиване на дялове от
вътрешни и международни инвестиционни фондове. С настъпилата през 1996 г.
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финансова и банкова криза Банката преустановява дейността си и през 1997 г.
е обявена в несъстоятелност и под особен надзор. През 2000 г. Банката, заедно с
клоновете, е заличена от търговския регистър.

Съдебни решения, извлечения от протоколи от заседания на Съвета на
директорите на „Стопанска банка“ АД, заповеди на синдици и др. по създаване, преструктуриране и закриване (1989–1999).
Устройствен правилник – Ф. 1510 (1994).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1989–1998).
Протоколи: с описи, справки и рекапитулации на ДМА – Ф. 1510 (1992–
1993); приемателно-предавателен между „Стопанска банка“ АД и БНБ –
Ф. 1576 (1989); приемателно-предавателни между „Стопанска банка“ АД в
несъстоятелност – клон Трявна, ДСК – клон Трявна и ТБ „Българска пощенска банка“ – клон Габрово за предаване на списъците на вложителите на
„Стопанска банка“ АД – клон Трявна – Ф. 1510 (1997–1998); от заседание на
Кредитната комисия – Ф. 1576 (1996); констативни: от данъчни проверки –
Ф. 1576 (1996–2000); от заседания на Профкомитета и Синдикалния комитет
към КНСБ при БНБ – клон Трявна – Ф. 1510 (1989–1996).
Отчети: за дейността на банковите клонове (1994–1999); годишни финансово-счетоводни, парични и за приходите и разходите (1990–1999); за
рисковия компонент и адекватността на капитала и за риска по кредитите и
законовите провизии (1993–1996); статистически по труда – Ф. 1510 (1990–
1999).
Анализи, доклади, записки и др. за организационното и финансовото
състояние на банковите клонове (1991–1996).
Справки за дълготрайните нефинансови активи, финансови разходи и
приходи, за паричните средства, вземанията и задълженията – Ф. 1510 (1995–
1996).
Годишни баланси (1992–1996).
Кредитен портфейл (1992–1997).
Схема за разпределение на печалбата на банковия клон – Ф. 1510 (1990–
1991).
Становище за оценка на недвижима собственост – Ф. 1576 (1993–1996).
Експертна оценка на ДМА с приложени нотариални актове – Ф. 1510
(1993).
Щатни разписания (1990–1998).
Кореспонденция с ЦУ на Стопанска банка, БНБ и др. по дейността –
Ф. 1510 (1991–1998).
Колективен трудов договор – Ф. 1510 (1991, 1993).
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„БЪЛГАРСКА ПОЩЕНСКА БАНКА“
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО – КЛОН ГАБРОВО
Ф. 1600, 1 оп., 27 а.е., 0,20 л.м., 1992–2004 г.
„Българска пощенска банка“ АД се създава през 1991 г. от Комитета по
пощи и далекосъобщения и НДК. С Протокол № 3 от 1991 г. на УС на Банката се
взема решение за откриване клонове в страната. С Решение № 1485 от 1992 г. на
ГОС в търговския регистър се вписва клонът в Габрово. Банката развива своята
дейност в Габровски регион като използва структурата на „Български пощи“
ЕАД – клона в Габрово, офисите в Дряново, Трявна и Севлиево и 64 пощенски
станции в региона. Осъществява влогонабиране, кредитиране, депозитни сделки,
операции по безкасови плащания, покупко-продажба на чуждестранна валута. С
Решение № 335 от 2003 г. ГОС заличава „Българска пощенска банка“ АД на ниво
клон като самостоятелна юридическа единица.

Съдебни решения, удостоверения и пълномощия по регистрация и пререгистрация на клона (1992–2004).
Устав и правила за работа на УС и Надзорния съвет (1998).
Заповеди на ЦУ на Банката по дейността (1992–1998).
Протоколи от заседания на УС и на изпълнителните директори (1992–
1998).
Планови разчети, план-програми и др. за левовия ресурс и валутната
дейност (1995–1998).
Отчети: с анализ, справки, информации и др. по кредитната дейност,
левовия ресурс, валутната дейност и др.; годишни финансово-счетоводни
(1993–1998).
Валутни баланси (1997–1998).
Кореспонденция с БНБ, ЦУ на „Българска пощенска банка“ АД, РД на
МВР – Габрово и др. по дейността (1992–1998).
КЛОНОВЕ НА ДЪРЖАВНА СПЕСТОВНА КАСА
4 фонда, 19 оп., 1016 а.е., 6,76 л.м., 1951–2004 г.
ДЪРЖАВНА СПЕСТОВНА КАСА – ОКРЪЖЕН КЛОН ГАБРОВО
Ф. 697, 6 оп., 442 а.е., 3,50 л.м., 1951–2004 г.
ДЪРЖАВНА СПЕСТОВНА КАСА – КЛОН ДРЯНОВО
Ф. 838, 5 оп., 173 а.е., 1,31 л.м., 1951–2004 г.
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ДЪРЖАВНА СПЕСТОВНА КАСА – КЛОН СЕВЛИЕВО
Ф. 1332, 4 оп., 170 а.е., 0,83 л.м., 1951–2004 г.
ДЪРЖАВНА СПЕСТОВНА КАСА – КЛОН ТРЯВНА
Ф. 1242, 4 оп., 231 а.е., 1,12 л.м., 1951–2004 г.
Създават се през 1951 г. Извършват влогонабиране, дейности по вътрешни
държавни заеми, текущи и разплащателни сметки на стопански и обществени
организации. Кредитират гражданите, жилищното строителство, извършват
сделки с ценни книжа. От 1957 г. организират държавната лотария. През 1987 г.
ДСК – Окръжен клон Габрово се преименува на Районна ДСК – Габрово с клонове
в Севлиево, Дряново, Трявна и Плачковци. Със Закона за преобразуване на ДСК,
Разпореждане № 59 от 25 ноем. 1998 г. на МС и Решение № 1 от 26 ян. 1999 г. на
СГС, ДСК се преобразува в „Банка ДСК“ ЕАД с държавно имущество. Районна
ДСК – Габрово се преименува на „Банка ДСК“ ЕАД – Габрово с клоновете към
нея. През 2001 г. се преобразува в „Банка ДСК“ АД, а през 2003 г. се приватизира.

Окръжни, заповеди, съдебни решения, удостоверения, указания, кореспонденция и др. с ЦУ на ДСК по подобряване на банковата мрежа, влогонабирането, кредитната дейност, капиталните вложения, преобразуването на
Банката, квалификацията на персонала и др. (1951–2003).
Заповеди на директора с разпоредителен характер – Ф. 697 (1952–1987),
Ф. 838 (1951–1987), Ф. 1242 (1954–1979).
Протоколи: от заседания на УС – Ф. 697 (1981–1997), Ф. 1332 (1984–
1985); от събрания на профорганизацията и заседания на Профкомитета и
Синдикалния комитет към КНСБ при клоновете на ДСК (1951–2002); приемателно-предавателен за сливане на клонове – Ф. 1332 (1951).
Планове: перспективни за социалното развитие, безкасовото плащане и
чековата система – Ф. 697 (1974–1981); по влогонабирането, кредитирането,
паричната реформа; за развитието на трудовите колективи, по труда – Ф. 697
(1951–1991), Ф. 838 (1968–1990), Ф. 1242 (1975–1983).
Отчети: по влогонабирането, кредитирането на населението, държавната
лотария, за изпълнение на приходите и разходите на населението, за заемите
по жилищно строителство, по трудовите норми, по изпълнение на бюджета и
др. (1956–2004); годишни финансово-счетоводни (1995–2004); статистичес
ки за: състоянието и лихвите по влоговете, кредитите, персонала и ФРЗ и др.
(1954–1999).
Бюджети (1967–2002).
Годишни баланси (1966–1993).
Щатни разписания (1951–1992).
Колективни трудови договори (1993–1994).
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РАЙОННА ДИРЕКЦИЯ „СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ – ГАБРОВО
Ф. 1083, 1 оп., 105 а.е., 0,65 л.м., 1967–1971 г.
Създава се през 1967 г. като Районно управление. През 1973 г. се преименува
на Районна дирекция „Спортен тотализатор“ – Габрово. Осигурява средства за
развитие на физическата култура и спорт, за повишаване спортното майсторство на българските спортисти.

Окръжни, указания и др. от ЦУ, ОНС – Габрово и др. по дейността
(1967–1971).
Правилник за дейността (1968).
Заповеди с разпоредителен характер (1967–1971).
Протоколи от: районните отчетни конференции и събрания, заседания
на ръководството и на профкомитета (1967–1971).
Планове: перспективни и годишни за дейността; финансови; по капиталовложенията; за постъпленията; за заседания на ръководството (1967–1971).
Отчети: годишни счетоводни; статистически за персонала и ФРЗ (1967–
1971).
Доклади, информации, анализи за дейността (1967–1971).
Щатни разписания (1967–1971).
IX.2. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО
ДЪРЖАВЕН ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ –
ОКРЪЖЕН КЛОН ГАБРОВО
Ф. 1033, 4 оп., 291 а.е., 2,17 л.м., 1948–2003 г.
Създава се през 1948 г. като ДЗИ – Агенция Габрово. През 1949 г. става
ДЗИ – клон Габрово, а от 1959 г. – ДЗИ – Окръжен клон Габрово. През 1987 г. се
преименува на ДЗИ – Районен клон Габрово. Организира имуществено и лично
застраховане на населението и държавните предприятия и организации срещу
злополуки, стихийни бедствия и др. През 1997 г. се преобразува в „Държавен зас
трахователен институт – ДЗИ“ ЕАД с държавно имущество и предмет на дейност: животозастраховане и общо застраховане – имуществено и автомобилно.
През 2002 г. Дружеството се приватизира.

Окръжни, наредби, инструкции, указания, заповеди и др. от ЦУ на ДЗИ
по дейността на клоновете (1948–1971) и съдебни решения за преобразуване
и преструктуриране на ДЗИ (1997–2002).
Устав на Дружеството (1997).
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Правилници за структурата и организацията на работа, за вътрешния
трудов ред (1999–2002).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1972–2002).
Протоколи от: конференции (1954–1985); общи събрания (1985–1991);
заседания на: УС (1982–1991), СС (1991–1998), Съвета за съдействие на зас
траховането в окръга (1983–1985), профкомитета (1960–1990).
Програми за социалната дейност на служителите и квалификацията на
кадрите (1997–2002).
Планове: перспективни и насрещни по застраховането (1961–1986); годишни застрахователни на клоновете (1950–1984); за развитие на колективите (1976–1978); за работа на профкомитета и профорганизацията (1965–
1984).
Годишни планове и отети за приходите и разходите по застраховането
(1996–2003).
Отчети: за изпълнението на плановете на клоновете (1975–1992); за личното, задължителното и доброволното застраховане на имуществото, земеделските култури, домашните животни и др. (1972–1990); годишни финансово-счетоводни и баланси (1949–1996); статистически: за личното застраховане, по видове застраховки, съревнованието, персонала и ФРЗ (1950–1994).
Информации и анализи за дейността (1991–2002).
Доклади и информации за личното, имущественото застраховане, зас
траховки „Живот“ и „Земеделски култури“ и др. на клоновете (1961–1985).
Щатни разписания (1954–2002).
РАЙОННИ КЛОНОВЕ НА ДЪРЖАВЕН
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ
2 фонда, 7 оп., 314 а.е., 2,02 л.м., 1948–1999 г.
ДЪРЖАВЕН ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ –
РАЙОНЕН КЛОН ДРЯНОВО
Ф. 1265, 3 оп., 129 а.е., 0,85 л.м., 1950–1999 г.
ДЪРЖАВЕН ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ –
РАЙОНЕН КЛОН СЕВЛИЕВО
Ф. 666, 4 оп., 185 а.е., 1,17 л.м., 1948–1998 г.
Създават се през 1948 г. като агенции. През 1950 г. се преобразуват в клонове. През 1959 г. се преименуват на районни клонове, от 1988 г. стават клонове.
През 1997 г. се преобразуват в агенции на „ДЗИ“ ЕАД, а от 1999 г. – в офиси към
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Главна агенция – Габрово. Организират имуществено и лично застраховане на
населението и държавните предприятия и организации срещу злополуки, стихийни бедствия и др.

Правилници за вътрешния трудов ред, структурата и организацията на
работа – Ф. 666 (1957, 1998).
Заповеди с разпоредителен характер (1964–1996).
Протоколи от: конференции – Ф. 666 (1966–1979); общи събрания
(1979–1993); заседания на профкомитетите (1967–1989).
Годишни застрахователни планове (1950–1999).
Отчети: по изпълнение на застрахователния план, по цялостната дейност (1951–1996); годишни финансово-счетоводни и баланси (1948–1993);
статистически за: персонала и ФРЗ, изпълнението на застрахователните планове, застрахованите обекти и изплатените обезщетения, имущественото и
личното застраховане и др. (1955–1999).
Щатни разписания (1957–1991).
Кореспонденция с ЦУ на ДЗИ, Окръжен клон Габрово и др. за цялостната дейност (1966–1999).
IX.3. ОРГАНИ ЗА ФИНАНСОВ И ДАНЪЧЕН КОНТРОЛ
ДАНЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ – ГАБРОВО
Ф. 1106, 1 оп., 18 а.е., 0,20 л.м., 1933–1948 г.
Вж. и фондове 167К, 820К
Продължава дейността си отпреди 1944 г. Като орган на държавното управление организира и контролира събирането на данъците в бюджета. Съществува до 1948 г., когато преминава като отдел към ОкНС – Габрово.

Окръжни от МФ и МВ за: продажбата на марки от търговците филателис
ти, допълнителния данък за продажбата на тютюна, правилното определяне
на данък доходи, мерки за увеличаване на приходите и контрола, данъка върху военновременните печалби, отпускане на припаси и имущества на съветските войски и др. (1945–1947).
Отчети за дейността на бирниците (1944–1945).
Доклади, декларации и сведения за данъка върху оборота и военновременните запаси на предприятия (1944–1947).
Партидна книга за налога на индустриалните предприятия (1942–1945).
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Кореспонденция с агентите по организирането и контрола върху данъците (1944–1946).
Служебни досиета на данъчни служители (1933–1948).
ТЕРИТОРИАЛНА ДАНЪЧНА ДИРЕКЦИЯ – ГАБРОВО
Ф. 1507, 2 оп., 86 а.е., 0,55 л.м., 1991–1999 г.
Създава се през 1991 г. като Териториално данъчно управление, включващо
данъчните служби в Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна. Със Закона за данъчната администрация през 1993 г. се преименува на ТУ „Данъчна администрация“,
а през 2000 г. – на Териториална данъчна дирекция. Организира и контролира
събирането на приходите в държавния бюджет.

Заповеди, кореспонденция и др. на МФ за създаването, дейността и преструктурирането (1991–1998).
Протоколи: от заседания (1995–1998); оперативки (1995–1998); приемателно-предавателни между ДФК и ТДУ на средства и имущество (1991); за
безвъзмездно предаване на основни средства (1992–1994).
Планове за извършване на данъчни проверки и ревизии (1996–1998).
Отчети: с информации, доклади, анализи, справки и др. за данъчните задължения на основните данъкоплатци, внесените суми в бюджета, изпълнението на плана по ДДС и др. (1992–1998); годишни финансово-счетоводни
(1995–1999); за изпълнение на бюджета (1991–1994); статистически за персонала и ФРЗ (1995–1998).
Баланси (1991–1994).
Щатни разписания (1992–1998).
ДИРЕКЦИЯ „ДЪРЖАВЕН ФИНАНСОВ КОНТРОЛ“ – ГАБРОВО
Ф. 1352, 4 оп., 157 а.е., 1,35 л.м., 1970–2005 г.
Създава се през 1970 г. като Управление за ДФК – Габрово. Осъществява
специализирана контролно-ревизионна дейност на територията на окръга. През
1977 г. се преименува на Дирекция „ДФК“ – Габрово. През 1990 г. се преобразува в
ТУ „ДФДК“ – Габрово. От 1991 г. ДФДК се разделя на данъчна администрация и
ТУ „ДФК“ – Габрово. През 2000 г. след преструктуриране става ТД на Агенция за
държавен вътрешен финансов контрол – Габрово. През 2004 г. става отдел към
ТД на Агенция за държавен вътрешен финансов контрол – Плевен.
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Постановления, разпореждания, инструкции, наредби, заповеди, кореспонденция и др. на МС, МФ, ГУ „ДФК“, ОК на БКП, ИК на ОНС, ОК на
ДНК и др. по създаването, реорганизацията и финансово-контролната дейност (1970–2004).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1981–1989).
Протоколи от: годишни-отчетни събрания (1984–1989); съвместни срещи с ръководството на общините в областта и ТУ – Габрово (2003); финансов одит на Дирекцията (2001); квалификационни съвещания (1999–2003);
заседания на профкомитета (1975–1989).
Планове: стратегически (2003–2005); годишни за контролно-ревизионната дейност (1972–2003); на делегираните одитори по общините (2003–
2005); за квалификационните мероприятия (1997–2004); за дейността на
профорганизацията (1973–1989).
Основни списъци на обектите за финансов контрол (1970–1996).
Годишни отчети: за контролно-ревизионната дейност (1970–2003); на
делегираните одитори по общините (2003–2005); счетоводни (1990–2004);
статистически за: персонала и ФРЗ, социалното развитие на трудовите колективи, основните средства и др. (1988–1991).
Доклади, информации, справки, табулограми и др. за контролно-ревизионната дейност (1971–2005).
Годишни бюджети и отчети за изпълнението им (1970–2003).
Доклад на директора и спомени на служители по повод 30-годишнината
от създаването на ДФК – Габрово (1989).
Албуми със снимки от 30-годишнината на ДФК – Габрово (1989).
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Х. ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Х.1. ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ВИСШ МАШИННО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ ИНСТИТУТ –
ГАБРОВО
Ф. 904, 11 оп., 2594 а.е., 15,73 л.м., 1963–2003 г.
Започва дейността си през 1963 г. като Учебно-консултационен пункт, филиал на ВМЕИ – София за задочно обучение. С Указ № 395 от 4 авг. 1964 г. на
Президиума на НС се открива Висш задочен общотехнически институт. С Указ
№ 2241 от 28 септ. 1972 г. на ДС се преименува на ВМЕИ за редовно и задочно
обучение. Подготвя висококвалифицирани кадри за нуждите на машиностроенето, електротехниката, хуманитарни и обществени специалности. С Решение на
37-то НС от 21 юли 1995 г. се преименува на Технически университет. Към него
действат структурните поделения: Научноизследователски сектор (от 1967);
Учебно-експериментална база (1978–1991) и Строително-монтажна и ремонтна
дейност (1987–2003).

Указ, постановления, разпореждания, заповеди, окръжни, кореспонденция и др. на МС, Просветното министерство, БАН, МФ, МТРС, Държавен
комитет за наука и технически прогрес, ОНС – Габрово и др. за: откриване и
преструктуриране на Института; откриване на нови специалности; по учебно-възпитателната и научноизследователската дейности; материално-техническата база; международното сътрудничество; квалификацията на кадровия
състав; следдипломната квалификация на специалистите с висше образование; дейността на структурните поделения и др. (1963–1994).
Заповеди на ректора с разпоредителен характер (1963–1991).
Протоколи с разглежданите материали от заседания на: Академичния
съвет, Ректорския съвет, Дирекционен съвет на НИС, катедрени и факултетни съвети, СС, Библиотечния съвет, Атестационната комисия, Комисията по
разпределение на младите специалисти, Комисията за приемане и въвеждане
в действие на обекти, профкомитета (1964–2001).
Протокол за безвъзмездно прехвърляне на вила „Баждар“ от ОбК на
БКП – Габрово (1990).
Протокол и списък на собствениците на отчуждените имоти за Студентски комплекс (1980).
Планове: държавен за развитието на науката и техническия прогрес
(1965–1967); перспективни и насрещни (1973–1982); за научноизследователската дейност (1968–1978); по учебната дейност по катедри (1964–1978);
за разпределение на младите специалисти (1974–1978); за квалификация и
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обмяна на опит у нас и в чужбина (1974–1978); за следдипломната квалификация на специалистите с висше образование (1972–1977); финансови
(1969–1979); по труда (1979–1996); за изграждане на материално-техничес
ката база (1984–1985); за дейността на библиотеката (1978–1984); за дейността на профкомитета и профорганизацията (1966–1989); за строителството (1984–1993) и др.
Отчети с анализи, доклади, информации и др. за: учебно-възпитателната работа; кандидатстудентски кампании; учебно-методическата дейност; от
изпитите за асистенти; изпълнение на договори по научноизследователски
теми и развойно-внедрителска дейност; за международното сътрудничество
и задграничните командировки; следдипломната квалификация на специалистите с висше образование; дейността на студентския клуб за научно и
техническо творчество; за дейността на библиотеката; годишни счетоводни;
статистически за: труда и ФРЗ, персонала, научноизследователската и развойната дейност, изобретателската и рационализаторската дейност; изпълнение на учебните планове по катедри, студентите – вид обучение и изпитни
резултати; библиотеката, използването на спортната база и др. (1965–2003).
Бюджети (1963–1994).
Щатни разписания (1964–2001).
Научни трудове, научни съобщения от национални сесии и конференции, научноизследователски разработки, учебни ръководства и помагала,
лекции и др. (1964–1996).
Летопис за създаване и развитие на Института (1966–1970).
Интервю с проф. Весел Савов – първи ректор на Института за създаване
и изграждане на материално-техническата база (2003).
ИНСТИТУТ ЗА УЧИТЕЛИ СПЕЦИАЛИСТИ
„ТОДОР ПОСТОМПИРОВ“ – ГАБРОВО
Ф. 916, 4 оп., 270 а.е., 1,76 л.м., 1963–2001 г.
Създава се като Институт за учители специалисти – Габрово през 1963 г.
и е единствен по рода си за Северна България. Подготвя учителски кадри по производствена практика в техникумите и средните професионални училища. През
1974 г. се именува Институт за учители специалисти „Тодор Постомпиров“.
През 1976 г. се преобразува в Институт за усъвършенстване на учители и преподаватели в системата на професионалната подготовка, преподготовка и повишаване квалификацията на изпълнителските кадри. С Указ № 2213 от 22 юли
1983 г. на ДС се преобразува в Институт за повишаване квалификацията на кад
ри, като факултет към ВМЕИ – Габрово. На основание ПМС № 41 от 16 февр.
2001 г. и с решение на Академичния съвет на Технически университет – Габрово
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Институтът се закрива и се създава катедра „Квалификационна дейност“ към
факултет „Инженерно-икономически“.

Наредби, заповеди, указания, инструкции, окръжни, кореспонденция и
др. на Просветното министерство, МФ, ОНС – Габрово, ОбНС – Габрово,
ОК на Съюза на учителите – Габрово и др. за: подобряване на учебно-възпитателната работа и материално-техническата база; провеждане на държавните изпити; откриване на студентски стол; безвъзмездно прехвърляне на
собственост; преобразуване и закриване на Института и др. (1963–2001).
Удостоверение от НИПК за училище „Радион Умников“ като архитек
турно-строителен паметник на културата (1997).
Правилници за вътрешния ред, статут и дейност (1968–1998).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1963–2000).
Протоколи от общи събрания и заседания на: Педагогическия съвет,
Дирекционния съвет, Учебно-научния съвет, Факултативния съвет, катедра
„Педагогика и психология“, профкомитета (1963–2001).
Планове: перспективни, комплексни и оперативни за партийното, административното и съюзното ръководства; учебно-производствени; за учебновъзпитателната дейност; за научната дейност на преподаватели и студенти;
годишни учебни; за провеждане на научни конференции; за повишаване квалификацията на преподаватели и ръководни кадри от системата на професионалното образование; за дейността на Учебно-квалификационния център за
българите в чужбина; за юбилейни чествания; по труда и др. (1963–1999).
Модел за развитието на полувисшето образование в Габровски окръг за
периода 1970–1990 г. (1973).
Годишни отчети, анализи, доклади, информации и др. за: професионалната подготовка; научноизследователската и учебно-възпитателната дейност
и др. (1964–1997).
Годишни финансово-счетоводни отчети и баланси (1963–2001).
Статистически отчети за: труда и ФРЗ, персонала, движението на курсис
тите и резултатите от държавни изпити, развитието на трудовия колектив,
съревнованието, библиотечната дейност и др. (1964–2001).
Бюджети (1964–2001).
Щатни разписания (1964–2000).
Летописна книга (1963–1979).
Албуми на преподаватели и от юбилейни чествания (1963–1974).
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Х.2. СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
ОКОЛИЙСКИ УЧИЛИЩНИ ИНСПЕКТОРАТИ
2 фонда, 2 оп., 73 а.е., 0,75 л.м., 1944–1949 г.
ОКОЛИЙСКИ УЧИЛИЩЕН ИНСПЕКТОРАТ – ГАБРОВО
Ф. 319, 1 оп., 8 а.е., 0,08 л.м., 1944–1949 г.
Вж. и Ф. 729К
ОКОЛИЙСКА УЧИЛИЩНА ИНСПЕКЦИЯ – СЕВЛИЕВО
Ф. 34, 1 оп., 65 а.е., 0,67 л.м., 1944–1950 г.
Вж. и Ф. 146К
Създават се през първата половина на ХХ в. Извършват ръководство и контрол на учебното дело в околията, прилагане на закони, правилници и разпореждания на МНП, кадрово обезпечаване на учебните заведения. Закриват се през
1948 г. Функциите им се поемат от отделите „Народна просвета“ при околийс
ките народни съвети.

Окръжни, кореспонденция и др. от Просветното министерство, Областна
училищна инспекция – Плевен, околийските училищни инспекторати и др. за:
учебно-възпитателната и извънкласната дейност; летни детски лагери; сведения за малцинствените народни учители; заверки и разрешителни за частни
училища; назначения, уволнения и организиране на курсове за квалификация
на учителите; утвърждаване на годишните учебни планове и бюджети; по
избиране и отчуждаване места за построяване на училища и др. (1944–1948).
Протоколи от заседания на Комисията по назначаване на учители –
Ф. 319 (1947–1949).
Годишни учебни планове на училищата в околията, изпратени за утвърждаване – Ф. 34 (1944–1947).
Годишни отчети, доклади, списъци, сведения и др. за: децата, подлежащи
на задължително обучение; учебно-възпитателната и културно-просветната
работа на учители и ученици; извънкласната и обществената дейност на учителите и др. (1944–1947).
Годишни отчети на читалищата в околията за дейността им и финансовата отчетност – Ф. 34 (1945).
Статистически сведения за: движението и успеха на учениците, учителите, състоянието на училищата в околията и др. (1944–1950).
Бюджети на частните турски училища в селата Крушево и Горско Сливово – Ф. 34 (1944–1945).
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Квитанционна книга на Училищното настоятелство на турските училища в селата Ряховците и Горско Сливово за дарения, приходи от венчавки и
др. за издръжка на училищата – Ф. 34 (1944).
Списъци на учениците от началните училища в околията – Ф. 34 (1946).
ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО НА МИНИСТЕРСТВОТО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА – ГАБРОВО
Ф. 1535, 1 оп., 52 а.е., 0,30 л.м., 1988–1996 г.
Създава се през 1988 г. като Училищна инспекция на група общини – Габрово, която изпълнява функциите на закритото през 1987 г. Управление „Народна
просвета“ към ОНС – Габрово. През 1989 г. се преименува на Регионална училищна инспекция, а през 1990 г. – на Регионална методическа дирекция. От 1991 г.
се нарича Държавна инспекция на МНП, териториален филиал – Габрово. От
1992 г. е Регионален инспекторат на МОН до 1998 г., когато се преименува на
Инспекторат по образованието на МОН. Извършва организация и контрол върху
дейността на общообразователните и професионалните училища на територията на Габровска област.

Заповеди, указания, инструкции, кореспонденция и др. с Просветното
министерство за: преобразуване, закриване, преименуване, разкриване и
преустройство на училища и обслужващи звена в региона, учебно-възпитателната работа, състоянието на профилираното и професионалното образование, чуждоезиковото обучение, изучаването на майчин език, материално-техническото осигуряване; повишаване квалификацията на кадрите и др.
(1988–1996).
Протоколи от: общи събрания и служебни съвещания, заседания на Комисията за допускане на кандидати за директори на учебно-възпитателни заведения и обслужващи звена (1992–1996).
Планове за: цялостната дейност; проверка и експертна оценка на структурата и ефективността на мрежата от специални училища и обслужващи звена в региона; извършване на комплексни проверки в училищата, проверка на
работата на директорите, тематични проверки по възпитателната работа и др.
(1993–1996).
Доклади, анализи и информации за дейността (1993–1996).
Бюджет и отчет за изпълнението му (1992–1996).
Щатни разписания (1992–1996).
Кореспонденция с общините, директорите на училищата от региона и
др. по материално-техническото и стопанско-битовото осигуряване, реституционни и приватизационни въпроси и др. (1988–1996).
483

АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ

ПОЛИТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ВАСИЛ ЕВСТАТИЕВ АПРИЛОВ“ – ГАБРОВО
Ф. 288, 7 оп., 404 а.е., 4,18 л.м., 1935–1997 г.
Вж. и Ф. 150К
Продължава дейността и традициите на Първото българско светско взаимно училище – Габрово, открито през 1835 г. и удостоено с името на своя дарител
Васил Евстатиев Априлов през 1889 г. През 1944 г. е с името Народна смесена
Априловска гимназия. През 1950 г. се преобразува в Пълно единно народно училище
„Васил Евстатиев Априлов“ до 1956 г., когато се преименува на Смесено средно
училище „Васил Евстатиев Априлов“. През 1958 г. се преобразува в Първа смесена гимназия „Васил Евстатиев Априлов“ до 1960 г., когато се преименува на
Политехническа гимназия „Васил Евстатиев Априлов“. През 1980 г. се преобразува в ЕСПУ „Васил Евстатиев Априлов“, а през 1988 г. получава статут на „хуманитарно“ с прием на ученици след завършен VІІ клас с разширено изучаване на
литература, история, философия, чужди езици, изкуства. Училището е прието в
системата на Асоциираните училища на България към ЮНЕСКО. През 1991 г. се
преименува на СОУ „Васил Евстатиев Априлов“ до 1992 г., когато се преобразува в държавно училище с наименование Национална Априловска гимназия с Музей
на образованието. През 1996 г. музеят излиза от структурата на гимназията и
тя се преименува на Национална Априловска гимназия.

Заповеди, окръжни, указания, кореспонденция и др. на Просветното министерство, ОНС – Велико Търново, ГНС – Габрово, Районна инспекция на
МОН – Габрово и др. за: учебно-възпитателната и трудово-възпитателната
работа; спортно-строевата подготовка; противообществени прояви на ученици; наказания на учители; записване на гръцки ученици-политемигранти;
библиотечната дейност; извънкласната и извънучилищната дейност; преоб
разуване на гимназията и др. (1945–1996).
Концепция и статут на гимназията (1988).
Правилници: функционален и за вътрешния ред (1971, 1992); вътрешен
на музейната дейност, за отчитане и опазване на движимите паметници на
културата в Музея на образованието (1992–1993).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1935–1989).
Протоколни книги от заседания на: Педагогическия съвет (1944–1992);
Родителско-учителския комитет (1946–1955); профкомитета и профорганизацията (1947–1989).
Планове: комплексни годишни за учебно-възпитателната работа (1955–
1988); за дейността на Училищното настоятелство (1985–1987) и Родителския комитет (1947–1979); на кръжоци, методически обединения, предметни
комисии (1960–1988); за политехническото обучение (1958–1963); за про484

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ГАБРОВО 1944–2014 г.

изводствената практика (1958–1977); за извънкласните и извънучилищните
мероприятия (1955–1989); за провеждане на среща за учредяване на научнометодически съвет и за обсъждане концепцията за развитието на гимназията
(1993); за честване „100 години Априловска гимназия“, „150 години Първо
новобългарско училище в Габрово“ и др. (1972–1989).
Отчети: годишни с доклади, информации и др. за учебно-възпитателната
работа, движението и успеха на учениците (1946–1992); годишни финансовосчетоводни (1992–1993); статистически за: персонала и ФРЗ, успеха и поведението на учениците, подлежащите на задължително образование, капиталните вложения и ремонтни дейности, художествената самодейност, библиотечната дейност, дейността на учителската организация, за изчислителната
техника и др. (1952–1993).
Доклади на преподаватели от теоретична конференция (1970).
Бюджетни сметки и баланси (1955–1993).
Щатни разписания (1963–1992).
Летописна книга на гимназията (1960–1992).
Снимки и албуми от училищния живот (1959–1980).
Свидетелства за дарения от Фонд „13 века България“ (1985–1989).
Списъци на наградени педагози с ордени и медали (1973).
Слово на проф. Александър Фол на тържествено събрание, посветено на
150 години Първо новобългарско училище (1985).
Спомени от П. Йовчев и Ст. Станчев за ранни чествания на празника на
народната просвета „Св. св. Кирил и Методий“ (1958).
Издания на гимназията – юбилейни вестници, периодичен хуманитарен
сборник „Денница“, брошура „Летопис на първото новобългарско училище“
(1947–1997).
ВТОРА СМЕСЕНА ГИМНАЗИЯ – ГАБРОВО
Ф. 287, 1 оп., 14 а.е., 0,10 л.м., 1958–1960 г.
Създава се през 1958 г. с преструктурирането на Смесено средно училище
„Васил Евстатиев Априлов“ – Габрово в две смесени гимназии – Първа и Втора,
с разкрит ХІ клас. През 1960 г. двете гимназии се обединяват в Политехническа
гимназия „Васил Евстатиев Априлов“ за общообразователна подготовка и професионално ориентиране за реализация в производствената сфера.

Протоколна книга от заседания на Педагогическия съвет (1958–1960).
Планове: учебни; за: учебно-възпитателната работа, производствената
практика, извънкласни и извънучилищни мероприятия (1958–1960).
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Годишни отчети, доклади, информации и др. за учебно-възпитателната
работа, движението и успеха на учениците (1958–1960).
Статистически отчети за: успеха и поведението на учениците, учителите
и дружинните ръководители (1958–1960).
Годишни баланси (1958–1960).
ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„АКАД. ИВАН ГЮЗЕЛЕВ“ – ГАБРОВО
Ф. 1477, 2 оп., 91 а.е., 0,80 л.м., 1972–1993 г.
Създава се със заповед на МНП през 1972 г. като Математическа гимназия за подготовка на кандидати за инженерно-технически специалности на вис
шите учебни заведения и на териториално-изчислителни центрове. През 1983 г.
се преименува на Математическа гимназия „Иван Гюзелев“, а през 1983 г. – на
Природо-математическа гимназия „Иван Гюзелев“. През 1986 г. отпада производственото обучение и се въвежда разширено изучаване на английски език и информатика. С решение на ОбС – Габрово от 1993 г. гимназията се преименува на
Природо-математическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“.

Наредби, инструкции, решения, кореспонденция и др. на Просветното
министерство, ОНС – Габрово, ОбНС – Габрово и др. по учебно-възпитателната дейност, материално-техническата база и др. (1972–1993).
Правилници за вътрешния ред (1972–1990).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1972–1985).
Протоколна книга от заседания на: Педагогическия съвет (1972–1988);
профсъюзната организация (1973–1990).
Планове: годишни комплексни за учебно-възпитателната дейност; за
дейността на Педагогическия съвет; за дейността на Училищния съвет; за
юбилейни чествания; за извънкласни и извънучилищни дейности (1972–
1992).
Годишни отчети и анализи за: учебно-възпитателната, извънкласната и
извънучилищната дейност (1972–1993).
Годишни статистически отчети за: учебно-възпитателната дейност,
материалната база, успеха на учениците, дейността на библиотеката и др.
(1977–1989).
Бюджети (1988–1992).
Списъци на педагогическия персонал, образец 1 и щатни разписания
(1972–1992).
Снимки и албуми от дейността на гимназията (1972–1988).
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СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
„РАЙЧО КАРОЛЕВ“ – ГАБРОВО
Ф. 1448, 2 оп., 75 а.е., 0,95 л.м., 1976–1993 г.
Открива се през 1976 г. като ХІ ОУ „Таня Карпинская“. През 1989 г. се преобразува в ЕСПУ „Таня Карпинская“. С решение на ОбС – Габрово през 1991 г.
се преименува на ЕСПУ „Райчо Каролев“. Същата година се преобразува в СОУ
„Райчо Каролев“.

Заповед и кореспонденция с ОНС – Габрово, ОбС – Габрово и др. за
учебно-възпитателната дейност, удостояване учители с педагогическо звание, преименуване на училището и др. (1983–1991).
Правилници: функционален и за вътрешния трудов ред (1988–1991).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1976–1987).
Протоколи от заседания на: Педагогическия съвет (1976–1993); Атестационната комисия (1982–1989); учредително на учителската секция към КТ
„Подкрепа“ (1990); Комисия за приемане и въвеждане в действие на обект
„ОУ – кв. „Лъката“ – Габрово“ (1976).
Планове: годишни комплексни по учебно-възпитателната дейност; на
Педагогическия съвет; на Училищното настоятелство; на Комисията за борба с противообществени прояви; за извънкласни и извънучилищни дейности;
за честване на юбилеи и др. (1976–1991).
Годишни отчети: с информации за учебно-възпитателната дейност; статистически за: общо образование, движение на учениците, резултати от учебната работа, състояние и използване на базата за физкултура и спорт, художествена самодейност и др. (1976–1992).
Списъци на педагогическия персонал, образец 1 (1987–1991).
Кореспонденция със средно училище в гр. Могильов, СССР за обмяна
на опит (1988–1989).
Летописна книга на Пионерската организация „Евтим Апостолов“
(1976–1990).
Албуми със снимки от живота и дейността на училището (1976–1981).
СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
„ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – ГАБРОВО
Ф. 1511, 1 оп., 66 а.е., 0,35 л.м., 1983–1991 г.
Създава се през 1983 г. като ХІІ ОУ „Георги Димитров“. През 1984 г. се преобразува в ЕСПУ „Георги Димитров“. През 1990 г. се преименува на ЕСПУ „Отец
Паисий“, а през 1991 г. се преобразува в СОУ „Отец Паисий“.
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Заповеди, решения, кореспонденция и др. от Просветното министерство,
ОНС – Габрово, ОбНС – Габрово и др. за: създаване на училището и промени
в наименованието, учебно-възпитателната дейност; материалната база и др.
(1983–1990).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1983–1991).
Протоколи от заседания на: Педагогическия съвет, Училищното настоятелство (1983–1988); Комисията по назначаване, Атестационната комисия,
Комисията за приемане и въвеждане в действие на обект „30 класно училище
кв. „Трендафила“ – Габрово“ (1983–1988).
Планове: годишни комплексни; държавни перспективни; на Училищното настоятелство; за извънкласната и извънучилищната дейност; на комисиите по научно творчество, трудово възпитание и професионално ориентиране,
противообществени прояви на малолетни и непълнолетни; на библиотеката;
за юбилейни чествания; на пионерската дружина и др. (1983–1990).
Годишни информации за: учебно-възпитателната дейност, дейността на
методическите обединения, работата с талантливи и изоставащи деца, дейността на клубовете и на комисиите и др. (1983–1989).
Годишни статистически отчети за: общо образование, художествена самодейност, състояние и използване на базата за физкултура и спорт, дейността на библиотеката (1985–1991).
Бюджети (1983–1987).
Списъци на педагогическия персонал, образец 1 и щатни разписания
(1983–1991).
СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ –
СПОРТЕН ПРОФИЛ „ДАСКАЛ НИКОЛА СТЕФАНОВ“ – ГАБРОВО
Ф. 1436, 1 оп., 64 а.е., 0,76 л.м., 1985–1997 г.
Открива се през 1985 г. като ЕСПУ – спортен профил – интернат. Осъществява учебно-възпитателна дейност за ученици от V до ХII клас и тренировъчна и
спортносъстезателна дейност съгласно изисквания на ЦС на БСФС и спортните
федерации. През 1986 г. се преименува на ЕСПУ – спортен профил „Иван Люцканов – Страхил“. През 1991 г. се преобразува в СОУ, а през 1992 г. се преименува
на СОУ – спортен профил „Даскал Никола Стефанов“. Закрива се през 1997 г.

Заповеди, решения, предложения, кореспонденция и др. на МОН, ОК на
БКП – Габрово, ИК на ОНС – Габрово, ОбС – Габрово и др. за: създаване,
преименуване и закриване на училището, модела на училището, приема на
ученици и професионалното обучение, учебно-възпитателната, тренировъчната и спортносъстезателната дейност, материалната база и др. (1985–1997).
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Правилници за вътрешния ред, режима на учебно-възпитателна, тренировъчна и спортносъстезателна дейност (1985–1995).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1986–1997).
Протоколи от заседания на: Педагогическия съвет (1985–1997), Училищното настоятелство (1986–1988), Атестационната комисия (1986–1992),
Клубния съвет (1987–1991), синдикалната организация (1991–1993).
Планове за: учебно-възпитателната, тренировъчната и спортносъстезателната дейност; контролната дейност на ръководството, извънкласната дейност, дейността на Педагогическия съвет и др. (1985–1996).
Отчети: годишни за дейността, за извънкласната дейност, за дейността
на Клуба за ТНТМ; статистически за: общо образование, художествена самодейност, ТНТМ и др. (1985–1997).
Договор за интеграционни връзки с ДФС „Янтра“ – Габрово (1986).
Методически доклади и разработки по математика, биология, география
(1986–1988).
Бюджети и щатни разписания на училищния персонал и треньорския
състав (1985–1997).
Летописна книга (1985–1997).
Албум със снимки от живота и дейността на училището (1985–1995);
портретни снимки на Иван Люцканов – Страхил и на Даскал Никола Стефанов – патрони на училището (б.д.).
СРЕДНО ВЕЧЕРНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ЛЮЦКАНОВ“ – ГАБРОВО
Ф. 1099, 2 оп., 85 а.е., 0,70 л.м., 1952–1981 г.
Създава се през 1945 г. по инициатива на Околийски комитет на БКП и
ГНС – Габрово като вечерен гимназиален випуск. През 1946 г. със заповед на МНП
се преобразува в несамостоятелна вечерна гимназия към дневната гимназия, а
към І прогимназия се откриват вечерни курсове. Обучението е по системата на
дневните училища – с текущи оценки и без изпити за завършен клас. През 1954 г.
се обединяват в самостоятелно Средно вечерно училище. От 1968 г. носи името
„Иван Люцканов“. Закрива се през 1981 г.

Наредби, указания, кореспонденция с МНП, ОНС – Габрово, ОбНС –
Габрово и др. по учебно-възпитателната дейност, за приравнителните и допълнителните зрелостни изпити и др. (1965–1976).
Функционални правилници (1971–1980).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1954–1981).
Протоколи от заседания на: Педагогическия съвет (1952–1981), Училищното настоятелство (1979–1980), профсъюзната организация (1969–1973).
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Планове: годишни за учебно-възпитателна работа (1954–1981); за дейността на: Училищното настоятелство (1979–1980) и профсъюзната организация (1968–1979); за годишнини на училището (1969–1975).
Отчети: годишни с информации и доклади за учебно-възпитателната
дейност; статистически за: подлежащите на задължително обучение и движението на учениците, дейността на профорганизацията (1954–1979).
Бюджети (1973–1981).
Списъци на педагогическия персонал, образец 1 (1966–1980).
Книга за записване зрелостници, получили златни и сребърни медали
(1960–1981).
Училищен в-к „Работим и учим“ (1961) и статии в местния печат (1960–
1975).
Спомени за Иван Люцканов от негови съратници (1962–1969).
Летописна книга (1955–1981).
Албум на училището (1954).
ЕДИННО СРЕДНО ПОЛИТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ
„МАКСИМ РАЙКОВИЧ“ – ДРЯНОВО
Ф. 972, 2 оп, 121 а.е., 0,90 л.м., 1920–2008 г.
Вж. и Ф. 284К
Продължава дейността на откритата през 1920 г. непълна гимназия. През
1949 г. се преобразува в Единно средно смесено училище „Максим Райкович“ с
обучение от І до ХІ клас в общообразователна, политехническа и професионална подготовка. Към училището функционира и вечерна гимназия. През 1974 г. се
преобразува в ЕСПУ, а през 1991 – в СОУ. През 1993 г. е включено в Европейската
мрежа от училища, утвърждаващи здраве.

Кореспонденция с МОН, Регионален инспекторат на МОН – Габрово,
ОбС – Дряново и др. по учебно-възпитателната дейност, за разкриване паралелка „Технолог-програмист на ЦПУ“; за засилено чуждоезиково обучение
след VІІ клас и др. (1991–1992).
Правилници за вътрешния ред (1980–1990).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1951–1966).
Протоколи от заседания на: Педагогическия съвет (1945–1991), Училищното настоятелство (1979–1989), Методическия кабинет (1987–1988),
профкомитета и профорганизацията (1973–1988).
Годишни планове за: учебно-възпитателната дейност, работата по професионалното ориентиране, здравно-етичното и здравно-просветното ориентиране, дейността на Училищното настоятелство и на Методическия кабинет,
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извънкласната и извънучилищната дейност, юбилейни чествания; на изградените комисии и др. (1955–1991).
Отчети: годишни с информации, доклади и анализи за учебно-възпитателната дейност; годишни за дейността на вечерната гимназия (1953–1956);
за дейността на Училищното настоятелство; годишни финансово-счетоводни; статистически за: общото образование, подлежащите на задължително
обучение, броя и разпределението на персонала, художествената самодейност, електронно-изчислителната техника (1955–1993).
Информации за изпълнението на комплексната програма по изучаване
и внедряване на педагогическия опит в учебните заведения в Дряновската
селищна система и за дейността на Общинския методически кабинет (1985–
1990).
Социално-производствена характеристика на училището (1985).
Бюджети и щатни разписания (1960–1967).
Списъци на: педагогическия персонал, образец 1 (1989–1991); завършилите ученици и информация за тяхната реализация (1988–1991).
Доклад на директора на тема „125 години взаимно класно училище в
Дряново“ (1983).
Юбилеен в-к „105 г. Дряновско класно училище“ (1963).
Исторически и биографични справки от Б. Тихов за: бившите учители
Р. Мянков, М. Мянкова; училищата в Дряново; читалището; дряновските художници и др., подготвени по случай училищния празник (1989).
Химн на училището, биографичен очерк за Максим Райкович и спомени
за училището от Д. Инджов (1989).
Летописна книга (1920–1985).
Албум със снимки на учители (1958).
Дигитални снимки от постоянна фотоизложба „150 години класно училище „Максим Райкович“ – Дряново“ (2008).
СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – ДРЯНОВО
Ф. 1474, 1 оп., 65 а.е., 0,50 л.м., 1976–1997 г.
Създава се през 1976 г. като ОУ „Атанас Смирнов“. През 1991 г. с решение
на Временния общински ИК – Дряново се преименува на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“. През 1993 г. се преобразува в СОУ с екологична насоченост – въвежда се
единната система по екообразование, а в ІХ клас – профил „Биология“.
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Кореспонденция с Просветното министерство, ОНС – Габрово, ОбНС –
Дряново и др. по учебно-възпитателната дейност (1979–1992).
Правилници за вътрешния ред (1976–1990).
Протоколи от заседания на: Педагогическия съвет (1976–1995), Училищното настоятелство (1982–1990), Вътрешно-методическата комисия
(1976–1993), клубовете за извънкласна дейност (1979–1988), профкомитета
и синдикалната организация (1976–1993).
Планове: годишни комплексни за: учебно-възпитателната работа, юбилейни чествания; на клубовете за извънкласна дейност; на Вътрешно-методическата комисия (1976–1993).
Отчети: годишни за учебно-възпитателната работа; за дейността на клубовете за извънкласна дейност; за дейността на Вътрешно-методическата
комисия; на Училищното настоятелство; годишни статистически за: общото
образование, успеха и поведението на учениците, детски градини, художествена самодейност, ТНТМ и др. (1976–1993).
Списъци на педагогическия персонал, образец 1 (1976–1992).
Нотариален акт и справки за имотите и материалната база (1986–1991).
Доклад на тема „Двайсет години от началото“ за историята на училището (1996).
Летописна книга (1976–1997).
Албум със снимки из живота на училището (1980–1986).
СРЕДНО ПОЛИТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ
„ЦВЯТКО ГАНЕВ“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 893, 3 оп., 118 а.е., 1,00 л.м., 1959–1996 г.
Вж. и фондове 147К, 624, 625
Съществува като гимназия отпреди 1944 г. През 1944 г. Смесената гимназия се преструктурира в Мъжка гимназия „Цвятко Ганев“ и Девическа гимназия
„Влади Илиев“. През 1954 г. гимназиите се преобразуват в Първа и Втора смесени гимназии. През 1959 г. Първа смесена гимназия се преименува на Политехническа гимназия „Цвятко Ганев“ до 1969 г., когато се преобразува в Средно
политехническо училище. През 1983 г. се преобразува в ЕСПУ до 1991 г., когато
се преобразува в СОУ. С решение на ОбС – Севлиево през 1992 г. се преименува на
СОУ „Васил Левски“.

Указ, окръжни, заповеди, инструкции, кореспонденция и др. на ДС на
НРБ, Просветното министерство, ОНС, Отдел „Просвета“ – Габрово и др.
по: учебно-възпитателната дейност, повишаване квалификацията на учителите, професионалната ориентация на учениците, извънучилищната и из492
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вънкласната дейност, награждаването на училището с отличие и др. (1964–
1986).
Правилници за вътрешния ред (1979–1992).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1959–1967).
Протоколи от: заседания на: Педагогическия съвет (1959–1991), Родителския комитет (1960–1980), профкомитета (1965–1981); оперативни съвещания (1985–1986).
Планове: годишни комплексни по учебно-възпитателната работа (1959–
1992); за участие в олимпиади и за художествената самодейност (1964–
1967); за производствената практика (1959–1980); по юбилейни чествания
(1986); на Училищното настоятелство (1983–1990); на Родителския комитет
(1964–1980); на пионерската организация (1973–1980); на профорганизацията (1972–1979).
Отчети: годишни за: учебно-възпитателната работа (1959–1992), производствената практика (1959–1966), дейността на пионерската организация
(1974–1980), дейността на профорганизацията (1972–1981); статистически
за: училището в началото и в края на учебната година, успеха и поведението
на учениците, подлежащите на задължително обучение, учителите и дружинните ръководители, художествената самодейност и др. (1959–1994).
Бюджети (1984–1994).
Списъци на педагогическия персонал, образец 1 и щатни разписания
(1980–1993).
Похвални листове и грамоти от Районен пионерски дом – Севлиево, ОбС
за духовно развитие – Севлиево, ОбНС – Севлиево и др. за награждаване на
училището за постигнати високи успехи в общински състезания, съревнования и първенства (1986–1996).
Училищни издания – юбилейни вестници и биографичен очерк за патрона на училището Цвятко Ганев (1961, 1986).
Летописна книга (1969–1995).
Албуми със снимки из живота и дейността на училището (1986, 1992).
ВЕЧЕРНА ГИМНАЗИЯ – СЕВЛИЕВО
Ф. 894, 3 оп., 69 а.е., 0,52 л.м., 1947–2003 г.
Открива се през 1946 г. като филиал към Мъжка гимназия „Цвятко Ганев“ –
Севлиево до 1954 г., когато се обособява като самостоятелно учебно заведение.
Закрива се през 2003 г. със заповед на МОН.
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Окръжни, заповеди, кореспонденция и др. на Просветното министерство, Община Севлиево, РИО на МОН – Габрово и др. по учебно-възпитателната дейност и по цялостни проверки (1953–2003).
Правилници за вътрешния ред (1973–2002).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1974–2003).
Протоколи от: заседания на Педагогическия съвет (1947–2003), заседания и събрания на младежкото дружество (1947–1951).
Планове: годишни комплексни по учебно-възпитателната дейност
(1954–2002); програма за развитие на Вечерната гимназия за периода 1996–
1999 г. (1996).
Годишни отчети и информации за учебно-възпитателната дейност
(1954–2003).
Статистически отчети за: училището в началото и в края на учебната
година, успеха и поведението на учениците, резултатите от зрелостните изпити, учители и дружинни ръководители (1954–2000).
Бюджети (1982–2003).
Списъци на педагогическия персонал, образец 1 и щатни разписания
(1994–2003).
Писма от младежки работнически школи от станция „Волуйки“, гр. Болград, СССР за организация на обучението (1955–1957).
В-к „Вечерник“ – издание на гимназията (1960).
Летописни книги (1954–1980, 1996–2002).
Албуми със снимки из живота на гимназията (1954–1960, 1974–1978).
СРЕДНО ПОЛИТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ
„ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ“ – ТРЯВНА
Ф. 632, 5 оп., 347 а.е., 2,15 л.м., 1949–1999 г.
Вж. и Ф. 148К
Създава се през 1950 г. като Средно смесено училище чрез сливането на създадената след 1944 г. гимназия и ОУ „Петко Рачев Славейков“. През 1975 г. се
преобразува в ЕСПУ до 1991 г., когато се преобразува в СОУ.

Заповеди, окръжни, решения, наредби, кореспонденция и др. от МНП,
ОНС – Габрово, ОбНС – Трявна, РИ на МНО за: учебно-възпитателната дейност, награждаване на училището, професионалното ориентиране, ученичес
кото хранене, военно-полевото обучение, международното сътрудничество,
възнаграждението на ръководителите на НТД и др. (1950–1996).
Правилници за вътрешния трудов ред (1987–1995).
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Заповеди на директора с разпоредителен характер (1949–1978).
Протоколи от заседания на: Педагогическия съвет (1949–1996), Родителския комитет (1962–1965), Училищното настоятелство (1980–1993), Методическото обединение (1975–1985), профкомитета и отчетно-изборни съб
рания на профорганизацията (1953–1990).
Планове: годишни комплексни за учебно-възпитателната работа (1950–
1996); учебно-производствени (1971–1989); на Комисията за професионално
ориентиране (1970–1971); за дейността на Родителския комитет (1967–1987);
за юбилейни чествания (1956–1989); за извънкласната и извънучилищната
дейност (1977–1988); на пионерската дружина (1955–1972); на Школата на
младия учител за усъвършенстване на учебно-възпитателната работа (1979–
1986).
Програма за развитие на училището през VІІІ петилетка (1979).
Годишни отчети, информации, доклади и др. за: учебно-възпитателната дейност (1950–1978), извънкласната и извънучилищната дейност (1977–
1988), трудово-политехническото образование (1971–1989), професионалното ориентиране (1974–1987), дейността на пионерската дружина (1955–
1972); статистически за: училищния стол, поведението, успеха, подлежащите
на обучение и движението на учениците, народност и година на раждане на
учениците, резултатите от лятната работа, за учебното заведение, учителите
и дружинните ръководители, броя на персонала и ФРЗ, физкултурата и спорта и др. (1950–1996).
Информации за: хода и работата на държавно-обществения преглед за
професионална специализация в ІІІ степен (1985), приходите и разходите от
благотворителните училищни концерти през 1998–1999 г. (1999).
Бюджети (1962–1976, 1994–1995).
Списъци на педагогическия персонал, образец 1 и щатни разписания
(1952–1996).
Училищни издания – книги, брошури, юбилеен вестник, литературен
сценарий и работна книга за документален филм „Тревненското училище“
(1989).
Летописна книга (1969–1980).
Снимки на театралната група към училището (1953).
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ТЕХНИКУМ ПО МЕХАНОТЕХНИКА
„Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ“ – ГАБРОВО
Ф. 561, 6 оп., 210 а.е., 1,85 л.м., 1944–1996 г.
Вж. и Ф. 165К
Продължава дейността на откритото през 1895 г. Държавно кожарско
училище, носещо и до днес името на дарителя си д-р Никола Василиади. През
1945 г. е Държавно средно механоелектротехническо училище до 1948 г., когато се преименува на Народна механоелектротехническа гимназия. През 1952 г.
се преименува на Техникум по механоелектротехника до 1957 г., когато става
Техникум по машиностроене и уредостроене. През 1958 г. става Техникум по механотехника. Със заповед на МНП от 1977 г. дневният и вечерният техникуми
по механотехника се обединяват в Техникум по механотехника с вечерен и задочен отдели, административно подчинен на ОНС – Габрово. Последният випуск
вечерно обучение завършва през учебната 1980/1981 г. От 1993 г. техникумът
преминава на пряко подчинение на МОН. През 1996 г. се преобразува в Техникум
по механоелектротехника.

Окръжни, заповеди, наредби, правилници, кореспонденция и др. от
Просветното министерство, ОНС – Габрово, Отдел „Народна просвета“,
Комитета за наука и технически прогрес, РИО на МОН – Габрово, Община
Габрово и др. за: учебно-възпитателната дейност, моралното и материалното
стимулиране на системата на техническото творчество, финансовото състояние и материално-техническата база, възстановяване на Фонд „Д-р Никола
Василиади“, юбилейни чествания и др. (1949–1995).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1948–1965, 1979–
1988).
Протоколи от заседания на: Педагогическия съвет (1950–1979, 1990–
1995), Родителския комитет (1952–1976), Училищното настоятелство (1978–
1986), профкомитета (1965–1978).
Планове: перспективен (1971–1975); годишни комплексни по учебновъзпитателната дейност (1951–1990); учебно-производствени (1957–1988);
за прегледи на ТНТМ (1972–1974); за художествената самодейност (1972–
1978); за юбилейни чествания (1965–1995); на Педагогическия съвет (1978–
1984); на Училищното настоятелство (1978–1984).
Програма за реконструкция и модернизация на материалната база (1986).
Отчети: годишни с информации и анализи за: учебно-възпитателната
работа (1944–1995), учебно-производствената дейност (1971–1977), успеха
и поведението на учениците (1971–1978); годишни финансово-счетоводни и
баланси (1957–1977, 1995–1996); годишни статистически за: успеха и поведението на учениците, персонала и специалистите по образование, общото и
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професионалното образование, курсистите редовно обучение, курсистите от
заводските паралелки, художествената самодейност, профсъюзната организация и др. (1944–1992).
Доклади за историята на училището и професионалното образование
(1973).
Договори за съвместна дейност с базови предприятия в Габрово (1975–
1978).
Бюджети (1956–1995) и отчети по изпълнението им (1989–1992).
Списъци на педагогическия персонал, образец 1 и щатни разписания
(1951–1977, 1989–1995).
Статут и състав на Училищното настоятелство (1980–1986).
Албум със снимки от 50-годишния юбилей на Х випуск (1974).
ВЕЧЕРЕН ТЕХНИКУМ ПО МЕХАНОТЕХНИКА
„КЪНЧО РАЙКОВ“ – ГАБРОВО
Ф. 748, 2 оп., 113 а.е., 1,04 л.м., 1962–1977 г.
Открива се през 1962 г. като самостоятелно учебно заведение. Провежда
общообразователно и професионално обучение на ученици – работници в специалностите „Машиностроене – студена и топла обработка“ и „Електроенергетика“. Закрива се през 1977 г.

Заповеди, окръжни, наредби, указания, кореспонденция и др. с Просветното министерство, ОНС – Габрово и др. за учебно-възпитателната дейност,
медицинското обслужване, дисциплината и др. (1962–1976).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1962–1977).
Протоколи от заседания на: Педагогическия съвет (1962–1977), Държавната изпитна комисия (1970–1977), комисиите по учебни и производствени
въпроси (1963–1970), профорганизацията (1965–1971).
Годишни планове за учебно-възпитателната дейност (1962–1977).
Отчети: годишни с информации, доклади, сведения и др. за учебно-възпитателната дейност (1963–1977); статистически за: училището в началото и
в края на учебната година, резултатите на вечерното и задочното обучение,
образованието на персонала, профорганизацията и др. (1962–1977).
Бюджети и щатни разписания (1972–1977).
Книга за вписване дипломите на завършилите ученици (1972–1977).
Летописна книга (1962–1968).
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ТЕХНИКУМ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И ВЪТРЕШНА
АРХИТЕКТУРА „ТРЕВНЕНСКА ШКОЛА“ – ТРЯВНА
Ф. 627, 5 оп., 338 а.е., 2,10 л.м., 1920–1993 г.
Вж. и Ф. 149К
Продължава дейността на създаденото през 1920 г. Държавно столарско
училище. През 1945 г. се преобразува в Държавно средно техническо училище по
дървообработване и строителство (промишлена гимназия) до 1948 г., когато се
преименува на Народна техническа гимназия по дървообработване и вътрешна
архитектура и строителство. През 1952 г. се преименува на Техникум по дървообработване и вътрешна архитектура. През 1965 г. към името се прибавя „Трев
ненска школа“. През 1976 г. се преобразува в Средно специално художествено
училище за приложни изкуства със специалности: художествена обработка на
дървото, вътрешна архитектура, художествено оформление и пропаганда, след
1998 г. – художествена мебел и реставрация.

Указ, наредби, окръжни, заповеди, указания, кореспонденция и др. на
Президиума на НС, Просветното министерство, Министерството на горите
и опазване на природната среда, МТСГ, ОНС – Габрово и др. за: учебновъзпитателната дейност и производствената практика, награждаване с орден
„Червено знаме на труда“, откриване на Промишлено техническо училище,
трудовите възнаграждения и квалификацията на персонала, материално-техническата база и др. (1944–1993).
Изложение на ГНС – Трявна до Министерството на леката промишленост във връзка с решението за закриване на техникума (1953).
Правилници за вътрешния ред (1984–1990).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1945–1987).
Протоколни книги от заседания на: Педагогическия съвет (1947–1993),
СС (1990–1993), Родителския комитет (1967–1976), Училищното настоятелство (1986–1992), Предметно-методическата комисия (1952–1960), Комисията за разпределение на младите специалисти (1967–1989), Художествения
съвет (1990–1993), профкомитета и събрания на профорганизацията (1944–
1993).
Планове: годишни комплексни за учебно-възпитателната дейност
(1950–1990); комплексни за: учебно-производствената и стопанската дейност (1977–1985), извънкласната и извънучилищната дейност (1975–1977);
на Педагогическия и Художествения съвети (1978–1985); на Родителския комитет (1976–1978); за юбилейни чествания (1963–1970).
Годишни комплексни програми за цялостната дейност (1977–1978).
Отчети: годишни с анализи, доклади, информации и др. за: учебно-възпитателната работа (1945–1993), учебно-производствената дейност (1978–
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1985), извънкласната и извънучилищната дейност (1971–1986), успеха и
поведението на учениците (1972–1978), дейността на Родителския комитет
(1957–1976), Училищното настоятелство (1950–1992); годишни счетоводни (1966–1993); статистически за: персонала и ФРЗ, учебно-възпитателната
дейност, училището в началото и в края на учебната година, професионалното образование, движението ТНТМ, библиотеката, художествената самодейност и др. (1947–1989).
Договори с предприятия за производствена практика на учениците
(1974–1976).
Бюджети и отчети за изпълнението им (1953–1993).
Баланси (1944–1966, 1980–1986).
Списъци на педагогическия персонал, образец 1 и щатни разписания
(1953–1992).
Служебни досиета на учители (1920–1965).
Списък с имената на политически и стопански дейци, възпитаници на
училището (1970).
Договор с авторски колектив за написване история на училището (1988).
Спомени, сведения, статии, кореспонденция и др. за историята на училището (1965–1970).
Летописна книга (1920–1975).
Книга с впечатления от училищни изложби (1947–1965).
Снимки от честване 50-годишния юбилей на техникума (1970).
Юбилеен училищен вестник „50 години Техникум „Тревненска школа“
(1970).
ТЕХНИКУМ ПО ТЕКСТИЛ „ЙОРДАН РАДОСЛАВОВ“ – ГАБРОВО
Ф. 1112, 4 оп., 302 а.е., 2,53 л.м., 1946–2009 г.
Открива се през 1946 г. като Държавно средно трикотажно училище с една
паралелка. През 1948 г. се преобразува в Текстилна гимназия с 5-годишен курс на
обучение по 4 специалности: предачество, тъкачество, трикотаж, апретура и
багрене. През 1951 г. се преименува на Техникум по текстил. С решение на ГНС –
Габрово му се дава името „Йордан Радославов“. През 1973 г. към него преминава
СПТУ „Донка Панайотова“ – Габрово, а през 1983 г. – и СПТУ по облекло и обув
но производство – Габрово и се преобразува в Отдел СПТУ по лека промишленост към Министерството на леката промишленост. Извършва професионална
подготовка на средни специалисти в областта на леката промишленост – тъкачество, предачество, трикотаж, апретура и багрене, художествено оформление на тъкани и трикотаж, облекло, обувно производство, кожено-галантерийно производство, организация на текстилното производство, монтьори на
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текстилни машини, топлинна и хладилна техника и др. През 1992 г. с Решение
на ОбС – Габрово отпада името „Йордан Радославов“. През 2008 г. със Заповед
№ РД–14–368 от 27 юли 2008 г. на МОН Гимназията се закрива, а учениците се
пренасочват към ПТГ „Д-р Н. Василиади“ – Габрово.

Окръжни, заповеди, разпоредби, указания, кореспонденция и др. с Прос
ветното министерство, Министерството на леката промишленост, ОНС –
Габрово, ГНС – Габрово, ОбС – Габрово и др. за: учебно-възпитателната
работа, приема на учениците, категоризацията на училището, материалната
база, обособяване на школа за следдипломна квалификация, производствената практика, по закриването на техникума и др. (1949–2009).
Правилници за вътрешния ред (1968, 1990, 1996–2008).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1946–1991, 1994–
2009).
Протоколи от заседания на: Педагогическия съвет (1946–2009), Дирек
ционния съвет и от общи събрания (1994–2008); Атестационната комисия
(1985–1989), Родителския комитет (1968–1981), ТИС (1975–1992), Училищното настоятелство (1982–1987, 2004–2005), профкомитета (1976–1981);
Експертна комисия за констатирани щети от пожар в училището (1984); на
синдикалното ръководство към КНСБ при училището (1991–1996).
Планове: годишни комплексни за учебно-възпитателната работа (1954–
1990, 1994–2008); за извънкласната и извънучилищната дейност (1968–1987);
производствени (1969–1981); за квалификация на педагогическия персонал
(1968–1981); за капитални вложения (1968–1971); на Педагогическия съвет
(1997–2008); Родителския комитет (1968–1971); на Училищното настоятелство (1979–1987); за действие при бедствия, аварии и катастрофи (2007).
Програми: перспективни и концепция за развитие на техникума (1973–
1981); комплексни за усъвършенстване взаимодействието между техникума
и предприятията в Габрово: „Георги Генев“, „Васил Коларов“, „Буря“, „Доб
ри Карталов“ (1976–1981).
Отчети: годишни с анализи, справки и информации за: учебно-възпитателната работа, изпълнение на производствения план, извънкласната и извънучилищната дейност, завършилите техникума и разпределени специалис
ти; годишни финансово-счетоводни; годишни статистически за: персонала и
ФРЗ, училището в началото и в края на учебната година, професионалното
образование, заводските паралелки, промишлените дейности, продажбите и
наличните стоки и др. (1954–2009).
Бюджети и баланси (1958–1991, 1993–2009).
Щатни разписания (1959–1991). Списъци, образец 1 (1990–2008).
Колективни трудови договори (1994–1998).
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Кореспонденция с германски технически училища, японски, немски,
италиански и белгийски фирми за обмяна на опит, информация и доставка на
химикали (1969–1971).
Спомени на Дянко Ст. Минчев – първият учител в техникума, за създаване на трикотажното училище (1986).
Книга за регистриране на даренията (1998–2009); протоколи, свидетелства, заповеди и др. за дарения (2001–2009).
Летописна книга – дигитално копие (1946–2009).
Училищни юбилейни издания: „Нашата текстилна слава“ и „40 години
Техникум по текстил“ (1986).
Албуми със снимки на випускници (1967–1969).
ТЕХНИКУМ ПО ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ – ГАБРОВО
Ф. 965, 5 оп., 278 а.е., 2,55 л.м., 1962–2007 г.
Открива се през 1963 г. През 1979 г. към името се прибавя „Борис Стомоняков“ до 1992 г., когато отново е с името Техникум по обществено хранене.
През 1994 г. се преименува на Техникум по ресторантьорство и хотелиерство.
През 1997 г. става член на Туристическо сдружение – Габрово към Асоциация
„Стара планина“ и получава лиценз от Националната борса по труда за обучение
на безработни. Същата година работи по българо-датски проект за обучение на
възрастни по специалността „Икономика и маркетинг“. Със заповед на МОН
от 1998 г. техникумът се определя за пилотно училище по българо-австрийски
проект за развитие на професионалното образование по туризъм в България с
прием след VІІ клас. През 2003 г. се преобразува в Професионална гимназия по
туризъм – Габрово.

Указ, ПМС, заповеди, окръжни, наредби, указания, инструкции, кореспонденция и др. на ДС на НРБ, Просветното министерство, МВТУ, ОНС –
Габрово, ГНС – Габрово и др. за: учебно-възпитателната дейност, награждаване на техникума с орден „Кирил и Методий“ – ІІ степен, по материалнотехническата база, преобразуване на училището и др. (1962–2005).
Правилници за вътрешния ред (1965–1992).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1963–1978, 1988).
Протоколи от заседания на: Педагогическия съвет (1963–2004), ръководството (1996–2002), Комисията по назначаване на педагогически кадри
(1990–1992), Родителския комитет (1963–1967), Училищното настоятелство
(1979–1989), профкомитета (1964–1989); съвещания на учители-специалисти
с управители и майстор-готвачи на базови предприятия за производствената
практика на учениците (1963–1967).
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Планове: годишни комплексни за учебно-възпитателната работа (1963–
2002); учебно-производствени (1970–1985); за извънкласната и извънучилищната дейност (1970–1991); за квалификация на педагогическия персонал
(1998–2003); за юбилейни чествания (1973–2003); за дейността по българоавстрийски проект „Развитие на професионалното образование в туризма в
България“ (2000–2002).
Програми за: усъвършенстване на учебно-възпитателния процес на базата на електронна и електронноизчислителна техника (1985); развитие на
техникума (1996).
Отчети: годишни с анализи и информации за: учебно-възпитателната работа, учебно-производствената практика, извънкласната и извънучилищната
дейност, санитарно-хигиенното състояние и организирането на профилактични прегледи (1963–2003); годишни финансово-счетоводни (1966–2004);
статистически за: персонала и ФРЗ, училището в началото и в края на учебната година, професионалното образование, повишаване на квалификацията,
изразходваните стоки и хранителни продукти, оборудването, капиталните
вложения, библиотечната дейност (1964–2003).
Анализи на здравното състояние и резултатите от профилактичните
прегледи на учениците (1989–1991).
Информации за дейността по българо-австрийския проект „Развитие на професионалното образование в туризма в България“ (2000–2002).
Ученически разработки по проекта „Култур-контакт“ – Австрия (2002).
Доклади на директора, представени на национални конференции (2000–
2002).
Бюджети (1966–1967, 1992–2004).
Баланси (1966–1979).
Списъци на педагогическия персонал, образец 1 и щатни разписания
(1965–2003).
Паспорти и информационни карти на техникума (1998–2003).
Летописна книга (1963–1976).
Албуми със снимки от живота и дейността на техникума (1999–2007).
Училищни издания – ученически реферати, научни съобщения, есета,
разкази, литературно ученическо творчество, дипляни за училището и хотелския комплекс; юбилейни вестници; филм „40 години Техникум по ресторантьорство и хотелиерство“ (1998–2007).
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ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕХНИКУМ „РАЧО СТОЯНОВ“ – ДРЯНОВО
Ф. 957, 2 оп., 77 а.е., 0,65 л.м., 1962–1996 г.
Създава се през 1962 г. за подготовка на кадри за финансовата и стопанската отчетност. През 1967 г. към името на техникума се добавя „Рачо Стоянов“.
През 1979 г. се преименува на Техникум по икономика „Рачо Стоянов“. Осигурява
професионална подготовка по 3 специалности – „Банково, застрахователно и осигурително дело“, „Счетоводна отчетност“, „Икономика на промишлеността“.

Кореспонденция с Просветното министерство, ОНС – Габрово, ОбНС –
Дряново, РИО на МОН – Габрово и др. за учебно-възпитателната дейност и
материалната база (1963–1994).
Правилник за вътрешния ред (1968).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1962–1965).
Протоколни книги от заседания на: Педагогическия съвет (1962–1994),
профкомитета (1965–1972), Методическото обединение (1962–1971).
Планове: годишни комплексни за учебно-възпитателната работа (1968–
1994); на Училищното настоятелство (1984–1989); на профсъюзната организация (1965–1968); годишни комплексни на Методическото обединение
(1962–1989); за извънкласната и извънучилищната дейност (1982–1988).
Отчети: с информации, анализи, справки и др. за учебно-възпитателната
работа (1968–1994), извънкласната и извънучилищната дейност (1981–1989),
дейността на Методическото обединение (1983–1987); за здравно-просветната дейност (1983–1989); на Училищното настоятелство, на профорганизацията (1968–1979); годишни финансово-счетоводни (1964–1967); статистичес
ки за: персонала и ФРЗ, учениците в началото и в края на учебната година,
професионалното образование, задочното обучение, заводските паралелки
(1962–1994).
Бюджети и баланси (1963–1969).
Списъци на педагогическия персонал, образец 1 (1983–1993).
Летописна книга (1963–1996).
СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ ПО
МАШИНОСТРОЕНЕ „АНГЕЛ ДЕНЧЕВ“ – ГАБРОВО
Ф. 670, 4 оп., 274 а.е., 2,43 л.м., 1962–2000 г.
Създава се през 1962 г. като Професионално-техническо училище по металообработване. През 1964 г. се преименува на Професионално-техническо училище по машиностроене. През 1966 г. се преобразува в СПТУ по машиностроене,
а през 1967 г. приема името „Ангел Денчев“. С решение на ОбС – Габрово през
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1992 г. от наименованието отпада „Ангел Денчев“. Със заповед на Просветното
министерство от 1995 г. училището се преобразува в СПТУ по машиностроене,
електротехника и транспорт. Закрива се през 2000 г.

ПМС, разпореждания, заповеди, инструкции, кореспонденция и др. на
Просветното министерство, МММ, ОНС – Габрово, РИО на МОН, Община
Габрово и др. за: учебно-възпитателната и производствената дейност, преобразуване и преименуване на училището, материално-техническата база,
закриването на училището и др. (1963–2000).
Правилници за вътрешния ред (1963–1998).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1962–2000).
Протоколи от заседания на: Педагогическия съвет (1962–2000), Родителския комитет (1964–1970), Училищното настоятелство (1986–1989), Комисията за приемане и предаване на основни средства (2000), профкомитета
(1962–1983).
Планове: годишни комплексни за учебно-възпитателната работа (1965–
1999); годишни учебно-производствени (1963–1975); за дейността на комисиите (1976–1986); за извънкласната и извънучилищната дейност (1977–1986);
за юбилейни чествания (1982–1987); на Педагогическия съвет (1975–1985);
на Родителския комитет (1964–1975); на Училищното настоятелство (1986–
1989).
Отчети: годишни с доклади, информации и др. за учебно-възпитателната
работа (1962–2000); за участия във вътрешни училищни, зонални и национални конкурси – състезания (1977–1983); годишни финансово-счетоводни
(1962–1999); статистически за: разпределение на персонала и ФРЗ, трудовите колективи, повишаване на квалификацията, поведението и успеха на учениците, заводските паралелки, организирани от ПУЦ, художествената самодейност и др. (1962–1999).
Бюджети (1962–1998).
Списъци на педагогическия персонал, образец 1 и щатни разписания
(1962–1999).
Договори с машиностроителни предприятия в Габрово за производствения ученически стаж (1980–1987).
Летописна книга (1962–1994).
Албуми със снимки от живота и дейността на училището (1962–1994).
Училищни издания: юбилеен възпоменателен сборник за Ангел Денчев
(1970); възпоменателен лист за Ангел Денчев (1972); брошура „25 години
СПТУ по машиностроене „Ангел Денчев“ – Габрово“ (1987).
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СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ ПО
МАШИНОСТРОЕНЕ „ГЕН. ИВАН БЪЧВАРОВ“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 889, 5 оп., 255 а.е., 2,10 л.м., 1962–2005 г.
Създава се през 1962 г. като Професионално-техническо училище по електротехника и металообработване. През 1966 г. се преобразува в СПТУ по машиностроене. От 1967 г. носи името „Ген. Иван Бъчваров“ до 1992 г., когато се
преобразува в Техникум по механоелектротехника с редовно и задочно обучение.
През 2003 г. се преобразува в Професионална гимназия по механоелектротехника
„Ген. Иван Бъчваров“.

ПМС, наредби, заповеди, кореспонденция и др. на Просветното министерство, ММ, ОНС – Габрово, ОК на БКП – Габрово и др. за: учебно-възпитателната дейност, квалификацията на персонала, приема и разпределението на
учениците, преобразуване и преименуване на училището и др. (1968–2003).
Правилници за вътрешния трудов ред (1978–2002).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1962–1977).
Протоколи от заседания на: Педагогическия съвет (1962–2005), Училищното настоятелство (1979–1996), Клуба по ТНТМ (1986–1991), Комисията за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни
(1985–1988), профкомитета (1968–1986).
Планове: годишни за учебно-възпитателна работа (1962–2003); за производствената дейност (1986–1989); за извънкласната и извънучилищната
дейност (1962–1991); на Училищното настоятелство (1986–1995).
Проект по Програма „Леонардо да Винчи“ (2004).
Отчети: годишни с анализи, информации и др. за учебно-възпитателната
работа (1963–2003); за извънкласната и извънучилищната дейност (1982–
1986); годишни финансово-счетоводни (1969–1994); статистически за: общообразователните професионално-технически училища, за броя, успеха и
движението на учениците, помощните промишлени дейности, персонала и
ФРЗ, художествената самодейност, движението ТНТМ и др. (1962–2004).
Информация за развитие на проект по Програма „ФАР“ (1999).
Сведения за: педагогическия персонал, броя на учениците, специалнос
тите и паралелките (1962–1967).
Бюджети и баланси (1962–2004).
Списъци на педагогическия персонал, образец 1 и щатни разписания
(1962–2002).
Летописна книга (1963–1982).
Юбилейни листове и дипляни по случай 35 и 40-годишнина на училището (1997, 2002).
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Албуми със снимки из живота, дейността и строителството на училището (1962–1988).
СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ
ПО ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ – ДРЯНОВО
Ф. 773, 3 оп., 227 а.е., 1,70 л.м., 1959–1994 г.
Създава се през 1959 г. като Промишлено училище по металообработване.
От 1963 г. профилът на училището се променя, като то преминава към Държавен вагонен завод „Андрей Жданов“ – Дряново и от 1964 г. се преобразува в Професионално-техническо училище по жп транспорт. През 1967 г. се преобразува в
СПТУ по жп транспорт. Със заповед на МНП през 1978 г. се преобразува в СПТУ
по машиностроене и вагоностроене, а през 1984 г. му се дава името „Димитър
Крусев“. През 1986 г. се преобразува в СПТУ по транспорт „Димитър Крусев“
до 1994 г., когато се преобразува в Техникум по транспорт и машиностроене
„Димитър Крусев“. Подготвя кадри за транспортната промишленост, машиностроенето, електрообзавеждане на промишлените предприятия.

Заповеди, указания, разпоредби, кореспонденция и др. на Просветното
министерство, ОНС – Габрово, РИО на МОН и др. за: създаване и преобразуване на училището, учебно-възпитателната дейност, провеждане на учебната практика, квалификацията на педагогическия персонал, материалната
база, безплатното пътуване с жп транспорта и др. (1959–1993).
Правилници за вътрешния трудов ред (1965–1993).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1959–1984).
Протоколи от заседания на: Педагогическия съвет (1959–1993), Родителския комитет (1962–1979), Училищното настоятелство (1979–1985), Комисията за назначаване на кадри (1990), Комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (1993), Комисията за
разпределение на младите специалисти (1968–1984), профкомитета (1959–
1989).
Планове: годишни за учебно-възпитателната работа (1959–1993); учебно-производствени (1960–1984); за извънкласната и извънучилищната дейност (1971–1988).
Отчети: годишни за учебно-възпитателната работа (1960–1993); за изпълнение на учебно-производствения план (1964–1984); за извънкласната
и извънучилищната дейност (1960–1987); годишни финансово-счетоводни
(1968–1994); статистически за: броя на учениците, професионалното образование, персонала и ФРЗ, специалистите, заводските паралелки; суровините,
материалите и горивата и др. (1959–1992).
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Доклади по случай годишнини на училището (1964–1984).
Бюджети и годишни баланси (1959–1993).
Списъци на педагогическия персонал, образец 1 и щатни разписания
(1961–1992).
СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ ПО
СТРОИТЕЛНА КЕРАМИКА „ХРИСТО АТАНАСОВ“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 1001, 5 оп., 181 а.е., 1,30 л.м., 1959–1996 г.
Открива се през 1959 г. като Професионално-техническо училище. През
1974 г. се преобразува в СПТУ. От 1976 до 1992 г. носи името „Христо Атанасов“. През 1998 г. се преобразува в Техникум по керамика. Подготвя средни
специалисти по: дизайн в силикатното производство, силикатни технологии,
мебелно производство, монтьор на електрически машини, апарати, уреди и устройства.

Окръжни, указания, кореспонденция и др. от Просветното министерство, Министерството на строежите, Министерството на селскостопанското
производство, ОНС – Габрово и др. по: учебно-възпитателната дейност, материалната база, квалификацията на учителите и др. (1960–1995).
Правилници за вътрешния ред (1968, 1992–1994).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1959–1967).
Протоколи от заседания на: Педагогическия съвет (1959–1994), Атестационната комисия (1990), профкомитета и от събрания на профорганизацията (1960–1987).
Планове: годишни комплексни за учебно-възпитателната дейност
(1959–1994); учебно-производствени (1967–1969); за дейността на Педагогическия съвет (1960–1966); за извънкласната и извънучилищната дейност
(1961–1991); на Училищното настоятелство (1980–1986); на профсъюзната
организация (1972–1987).
Отчети: годишни с доклади и информации за учебно-възпитателната
дейност и учебната практика (1960–1995); годишни финансово-счетоводни
с баланси (1959–1995); статистически за: движението на учениците в началото и края на учебната година, професионалното образование, персонала и
ФРЗ, капиталните вложения, основните средства, състоянието на спортната
база, художествената самодейност, социалното развитие на колектива и др.
(1960–1995).
Доклади за: живота и дейността на Христо Атанасов (Лалчето) – патрон
на училището (1976); резултатите от тематичната проверка „Деидеологизация и хуманизация в учебния час“ (1991).
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Бюджети (1968–1996).
Списъци на педагогическия персонал, образец 1 и щатни разписания
(1962–1995).
Албуми със снимки: из живота и дейността на училището; на випускниците; на експедиционния отряд „Еделвайс“ (1979–1992).
СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ
ПО ОБЛЕКЛО „ЛИЛЯНА“ – ГАБРОВО
Ф. 819, 2 оп., 255 а.е., 2,07 л.м., 1901–1983 г.
Вж. и Ф. 601К
След 1944 г. продължава дейността на Девическото професионално училище
„х. Радка П. Семова“. През 1945 г. със заповед на МТПТ се преобразува в професионална гимназия, а през 1960 г. – в Професионално-техническо училище по облекло. През 1964 г. към училището се открива вечерен техникум за работещите.
През 1969 г. се преобразува в СПТУ по облекло с името „Лиляна“. През 1978 г. се
обединява със СПТУ по обувно производство „Ганчо Лапаков“ – Габрово в СПТУ
по облекло и обувно производство „Лиляна“. Подготвя кадри за текстилните
предприятия, шивашката и обувната промишленост. През 1983 г. със заповед на
МНП се слива с Техникум по текстил „Йордан Радославов“ – Габрово.

Указ, окръжни, наредби, кореспонденция и др. на ДС на НРБ, Просветното министерство, Министерството на индустрията и занаятите, ОНС – Габрово, ОбНС – Габрово и др. за: награждаване с орден „Кирил и Методий“ – ІІ
степен (1982); учебно-възпитателната работа, преобразуване на училището,
изграждане на материалната база и др. (1946–1982).
Нотариален акт за учредяване фондация „Професионална девическа
гимназия „х. Радка П. Семова“ – Габрово (1946).
Изложение от Педагогическия съвет до МНП по приемане недвижимото
имущество от дарителя Пенчо Семов (1949).
Правилници: функционален и за вътрешния трудов ред (1967–1978).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1949–1982).
Протоколи от заседания на: Педагогическия съвет (1948–1983), Родителския комитет (1969–1979), Училищното настоятелство (1979–1982),
профкомитета (1952–1983).
Планове: годишни за учебно-възпитателната дейност; за извънкласната
и извънучилищната дейност; за дейността на предметните комисии, методически обединения, комисия за професионално ориентиране; клубните съвети
и др. (1962–1982).
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Отчети: годишни с доклади, сведения, информации и др. за учебно-възпитателната дейност (1946–1983); на Комисията по противообществени прояви (1977–1979); годишни финансово-счетоводни и баланси (1952–1983);
годишни статистически за: персонала и ФРЗ, успеха и поведението на учениците, основните средства и капиталните вложения, помощните промишлени
дейности и др. (1950–1983).
Договори с промишлени предприятия за учебно-производствена дейност (1963–1983).
Бюджети и отчети за изпълнението им (1953–1983).
Щатни разписания (1953–1983).
Дипломи, грамоти, похвален лист и др. за постигнати успехи в различни
области на училищното образование (1970–1982).
Юбилейни издания: в-к „Потомци“ (1973); документален филм за 50-годишния юбилей на училището (1982), брошура „50 години СПТУ „Лиляна“ –
Габрово“, поздравителни адреси (1982).
Летописна книга (1901–1983).
Албуми, снимки, диапозитиви от живота и дейността на училището
(1959–1982).
Албум „Модата в България“ 1900–2000 г.“ (1982).
СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ ПО
ОБУВНО ПРОИЗВОДСТВО „ГАНЧО ЛАПАКОВ“ – ГАБРОВО
Ф. 502, 3 оп., 176 а.е., 1,25 л.м., 1949–1979 г.
Създава се през 1951 г. като промишлено училище по обущарство на базата
на Държавно допълнително промишлено занаятчийско училище. В периода 1953–
1955 г. се преобразува в Промишлено училище за трудови резерви № 67 – Габрово,
а от 1955–1956 г. – в Промишлено училище по обувно производство. През 1962 г.
към него се открива вечерен техникум по кожарство и обувно производство. Със
заповед на МНП през 1968 г. се преобразува в СПТУ по обувно производство. Подготвя кадри за обувната и кожарската промишленост, използвайки базите на
Обувен завод „Сърп и чук“ и Кожарски завод „Димитър Благоев“. През 1978 г. се
обединява със СПТУ по облекло „Лиляна“ – Габрово в СПТУ по облекло и обувно
производство „Лиляна“.

Заповеди, указания, инструкции, разпореждания, кореспонденция и др.
на Просветното министерство, Министерството на леката промишленост, ГУ
за трудови резерви, ОНС – Габрово и др. за: учебно-възпитателната и методическата работа, производственото обучение и практика, финансови въпро509
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си, наименованието на училището, материалната база, кадрови проблеми и
др. (1951–1974).
Правилници за професионалните училища (1953–1965).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1950–1959).
Протоколи от заседания на: Педагогическия съвет (1949–1978), профкомитета (1951–1977).
Планове: перспективен за 1967–1975 г., годишен за учебно-възпитателната дейност, производствени, за научно-практически конференции, за
преустройство на материално-техническата база (1955–1978).
Отчети: с доклади, информации, анализи и др. за учебно-възпитателната
работа, за състоянието на вечерния техникум и задочното обучение; годишни
финансово-счетоводни; статистически за: успеха и движението на учениците, разпределение на персонала и ФРЗ, оборудване и режийни разходи и др.
(1951–1979).
Бюджети (1958–1978).
Баланси (1953–1966).
Щатни разписания (1958–1967).
Сборник „Ганчо Лапаков – Васко“ (1971).
Албум със снимки из живота и дейността на училището (1956–1969).
СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ ПО
ИНДУСТРИАЛНО СТРОИТЕЛСТВО „ГЕН. ИВАН ВИНАРОВ“ –
ГАБРОВО
Ф. 921, 3 оп., 129 а.е., 0,80 л.м., 1959–1998 г.
Създава се през 1959 г. като Професионално-техническо училище по сградостроителство. През 1975 г. се преобразува в СПТУ по индустриално строителство „Генерал Иван Винаров“. Подготвя строителни техници с втора и трета
степен на образование.

Заповеди, указания, кореспонденция и др. на Просветното министерство, МТСГ, Министерството на строежите, ОНС – Габрово, РИО на МОН,
ДСтО – Плевен и др. за учебно-възпитателната дейност, преобразуване на
училището, квалификацията на педагогическия персонал и др. (1964–1997).
Правилници за вътрешния ред (1965, 1990–1993).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1965–1984).
Протоколи от заседания на: Педагогическия съвет (1959–1996), профкомитета (1964–1979).
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Планове: перспективни за цялостното развитие на училището; годишни
комплексни за учебно-възпитателната дейност; на Училищното настоятелство (1965–1995).
Годишни отчети: с доклади, информации и др. за учебно-възпитателната
дейност (1965–1998); финансово-счетоводни (1965–1996); статистически за:
персонала и ФРЗ, успеха, поведението и движението на учениците, заводските паралелки, библиотечната дейност, състоянието на спортната база, повишаване на квалификацията и др. (1964–1998).
Бюджети и баланси (1965–1969, 1985–1996).
Списъци на педагогическия персонал, образец 1 и щатни разписания
(1963–1996).
Паспорт на учебната сграда (1984).
Юбилеен лист „10 години млад строител“ – за годишнината от построяването на собствена училищна сграда и честване на патронния празник
(1972).
СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ ПО
СЕЛСКО СТОПАНСТВО „ВЛАДО ИЛИЕВ“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 719, 3 оп., 199 а.е., 1,65 л.м., 1958–1995 г.
Създава се през 1958 г. като Селскостопански техникум „Владо Илиев“.
През 1965–1966 г. към него се прехвърлят Машинно-тракторно училище – Сев
лиево и Професионално-техническо училище по ремонт на селскостопански машини – с. Гостилица. През 1971 г. се преобразува в СПТУ по селско стопанство
„Владо Илиев“ до 1992 г., когато се преименува на СПТУ по механизация и селско
стопанство „Марин Попов“. През 1995 г. се преобразува в Техникум по механизация на селското стопанство „Марин Попов“.

Заповеди, решения и кореспонденция с Просветното министерство, Министерството на селскостопанското производство, ОНС – Габрово, ОбНС –
Севлиево, НАПС и др. за: откриване на задочен отдел към техникума, създаване на Учебно-производствен комплекс, преименуване и преобразуване на
училището, материалната база и др. (1961–1995).
Правилници за вътрешния ред (1967, 1991).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1968–1980).
Протоколи от заседания на: Педагогическия съвет (1958–1990), задочния отдел (1963–1966), Родителския комитет (1959–1966), Комисията за борба с противообществените прояви (1968–1992), профкомитета (1959–1989).
Планове: годишни за учебно-възпитателната и методическата дейност
(1964–1991); на НТД (1984–1985); за образователни експедиции (1963–1964).
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Отчети: годишни с доклади, информации и др. за учебно-възпитателната дейност (1959–1992); годишни финансово-счетоводни с баланси (1960–
1992); статистически за: общообразователните професионално-технически
училища, за броя, успеха и движението на учениците, персонала и ФРЗ, художествената самодейност, селскостопанското производство и др. (1958–1989).
Бюджети и отчети за изпълнението им (1960–1980).
Щатни разписания (1960–1991).
Разрешение на Националния център за музеите за училищна музейна
сбирка за историята на селскостопанската техника (1991).
Книга за отпуснатите стипендии (1959–1960).
Училищни издания – дипляни и юбилеен лист за Владо Илиев и по случай 25-годишния юбилей на училището (1963–1983).
Снимки из живота и дейността на училището: на педагогическия персонал, строителство на сградата, първия випуск и др. (1958–1990).
СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ ПО
АВТОТРАНСПОРТ – с. ГРАДНИЦА
Ф. 1302, 3 оп., 148 а.е., 0,88 л.м., 1965–1997 г.
Открива се през 1970 г. с ведомствена подчиненост на Министерство на
транспорта. Със Заповед № РД–14–10 от 1 апр. 1986 г. на МНП се преобразува в
СПТУ по транспорт. От 1997 г. училището преминава на подчинение на МОНТ.
През учебната 1996/1997 г. се открива паралелка с 4-годишен курс на обучение по
специалност „Автомобили и кари“. Подготвя средни специалисти по автотранспорт и водачи на моторни превозни средства.

Нормативни документи, заповеди, кореспонденция и др. с Министерството на транспорта, Просветното министерство, МФ, ОНС – Габрово,
ДСО „Автотранспорт“ и др. за: откриване и преобразуване на училището,
определяне терен за учебен корпус и учебен автополигон, приема на ученици, производствения стаж, личния състав и др. (1965–1997).
Правилник за вътрешния ред (1977).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1980–1984).
Протоколи от заседания на: Педагогическия съвет (1970–1994), профкомитета (1973–1991).
Планове: годишни с комплексни програми за учебно-възпитателната работа (1971–1991); за дейността на Клуба за ТНТМ (1985–1990); на профсъюзната организация (1976–1990).
Програма за развитие на изобретателската и рационализаторската дейност за периода 1986–1990 г. (1986).
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Отчети: годишни с доклади за учебно-възпитателната работа (1978–
1992); годишни финансово-счетоводни (1971–1993); статистически за: учащите в началото и в края на учебната година, успеха и поведението на учениците, персонала и ФРЗ, професионалните училища, автотранспорта, строителството и ремонтните дейности, развитието на ТНТМ и др. (1971–1989);
за дейността на профсъюзната организация (1983–1986).
Доклад „10 години Средно професионално училище по автотранспорт в
с. Градница“ (1979).
Бюджети (1970–1984).
Щатни разписания (1974–1991).
Летописни книги (1970–1993).
ПРОФЕСИОНАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ ПО ТЕКСТИЛ
„ДОНКА ПАНАЙОТОВА“ – ГАБРОВО
Ф. 971, 1 оп., 125 а.е., 1,25 л.м., 1949–1973 г.
Създава се през 1952 г. като Промишлено училище за трудови резерви № 54 –
Габрово на базата на създаденото през 1949 г. Фабрично-заводско училище по
текстил към фабрики „Успех“ и „Балкан“ – Габрово. Същата година към него
преминава 1 паралелка от Промишлено училище за трудови резерви № 57 – София, а през 1956 г. – и Школата за фабрично-заводско обучение № 17 – кв. Болтата, Габрово. Училището е на ведомствено подчинение на ГУ на трудовите
резерви към МС. През 1957 г. се преименува на Промишлено училище по текстил –
Габрово, а през 1960 г. – на Професионално-техническо училище по текстил. През
1963 г. се преименува на Професионално училище по текстил „Донка Панайотова“. Съществува до 1 септ. 1973 г., когато се обединява с Техникум по текстил
„Йордан Радославов“ – Габрово. Подготвя професионални майстори и работници за текстилното производство.

Заповеди, указания, предписания, кореспонденция и др. с Министерството на индустрията, ГУ на трудовите резерви при МС, Просветното министерство, Министерството на леката промишленост, ОНС – Габрово и др.
за учебно-възпитателната дейност, квалификацията на педагогическия персонал, производствената ученическа практика и др. (1949–1973).
Правилници за вътрешния ред (1950–1971).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1963–1973).
Протоколи от заседания на: Педагогическия съвет (1949–1973), Родителския комитет (1950–1962), профкомитета и събрания на профсъюзната
организация (1953–1973).
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Планове: годишни по учебно-възпитателната работа (1949–1973); производствени (1967–1973); за извънкласната дейност (1952–1971); бюджетни
(1949–1973); за подготовка на 20-годишнината на училището (1971).
Отчети: годишни с доклади и информации по учебно-възпитателната работа (1950–1973); за производствената дейност (1970–1973); финансово-счетоводни с баланси (1952–1973); статистически за: персонала и ФРЗ, стокооборота и общественото хранене, разходи на суровини и материали, капиталните вложения и въведените в действие основни фондове и др. (1952–1972).
Щатни разписания (1949–1973).
Летописна книга (1958–1972).
Х.3. НАЧАЛНО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
НАЧАЛНИ И ОСНОВНИ УЧИЛИЩА
129 фонда, 247 оп., 7976 а.е., 62,85 л.м., 1891–2010 г.
След Освобождението във всички селища в Габровския регион се откриват
училища. През годините училищната мрежа се разширява и преструктурира. Извършва се обединяване на начални с прогимназиални училища, на прогимназиални
с гимназиални. Този процес се наблюдава до 1950 г., когато се създават единни
средни училища. През 1957 г. същите се преустройват в основни училища и гимназии, като успоредно с тях има и действащи начални училища. Държавните и
частните турски училища са закрити през 1959 г., като подлежащите на задължително обучение деца се насочват към българските училища. През 80-те години
на ХХ в. започва внедряване на ново учебно съдържание в изградените ЕСПУ. Десетилетие по-късно същите се преобразуват в СОУ с 3 образователни степени –
начална, прогимназиална и гимназиална.

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – с. АГАТОВО
Ф. 612, 3 оп., 79 а.е., 0,64 л.м., 1938–1998 г.
Вж. и Ф. 433К
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ –
с. БАЛАНИТЕ
Ф. 555, 1 оп., 13 а.е., 0,11 л.м., 1941–1970 г.
Вж. и Ф. 511К
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ – с. БАТОШЕВО
Ф. 1236, 4 оп., 115 а.е., 0,62 л.м., 1923–2006 г.
Вж. и Ф. 639К
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НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – с. БЕЛИЦА
Ф. 553, 4 оп., 118 а.е., 0,83 л.м., 1907–2000 г.
Вж. и Ф. 418К
ПРЕВАНТИВНО СПЕЦИАЛНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ –
ИНТЕРНАТ ЗА МОРАЛНО ЗАСТРАШЕНИ И
ТРУДНОВЪЗПИТАЕМИ МАЛОВРЪСТНИ – с. БЕРИЕВО
Ф. 951, 4 оп., 157 а.е., 1,20 л.м., 1926–2005 г.
Вж. и Ф. 318К
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с. БОАЗЪТ
Ф. 554, 1 оп., 19 а.е., 0,15 л.м., 1914–1970 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
с. БОГАТОВО
Ф. 667, 2 оп., 30 а.е., 0,40 л.м., 1919–1972 г.
Вж. и Ф. 285К
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ – с. БОЖЕНЦИТЕ
Ф. 756, 1 оп., 11 а.е., 0,14 л.м., 1944–1959 г.
Вж. и Ф. 724К
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
с. БОЖКОВЦИ
Ф. 745, 2 оп., 36 а.е., 0,25 л.м., 1924–1997 г.
Вж. и Ф. 501К
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „МИТКО ПАЛАУЗОВ“ –
с. БОРИКИ
Ф. 669, 1 оп., 8 а.е., 0,10 л.м., 1897–1972 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с. БУРЯ
Ф. 937, 2 оп., 61 а.е., 0,65 л.м., 1924–1997 г.
Вж. и Ф. 443К
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ – с. БЪЗОВЕЦ
Ф. 752, 1 оп., 13 а.е., 0,10 л.м., 1926–1969 г.
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НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ – с. ВАЛЕВЦИ
Ф. 560, 1 оп., 17 а.е., 0,15 л.м., 1952–1970 г.
Вж. и Ф. 482К
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ТОНЧЕВ“ – с. ВЕТРОВО
Ф. 899, 1 оп., 13 а.е., 0,05 л.м., 1928–1958 г.
Вж. и Ф. 537К
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ –
с. ВЛАСАТИЛИ
Ф. 241, 1 оп., 17 а.е., 0,20 л.м., 1921–1959 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ – с. ВРАНИЛОВЦИ
Ф. 967, 3 оп., 145 а.е., 1,10 л.м., 1929–2003 г.
Вж. и Ф. 650К
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БАЧО КИРО“ – с. ВЪРБАНОВО
Ф. 744, 4 оп., 182 а.е., 1,12 л.м., 1925–2006 г.
Вж. и Ф. 572К
През 1991 г. селото е преименувано на Царева ливада.

НАРОДНО ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ПАВЛОВ“ –
с. ВЪРБАНОВО
Ф. 952, 4 оп., 143 а.е., 1,13 л.м., 1957–2005 г.

През 1991 г. селото е преименувано на Царева ливада.

НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ГАБРОВО
Ф. 289, 4 оп., 79 а.е., 0,75 л.м., 1944–1992 г.
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ПЕНЧО РАЛЧЕВ“ – ГАБРОВО
Ф. 1064, 1 оп., 34 а.е., 0,45 л.м., 1901–1976 г.
Вж. и Ф. 537К
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТЪР ПАДАЛСКИ“ –
ГАБРОВО
Ф. 428, 2 оп., 60 а.е., 0,72 л.м., 1949–1971 г.
Вж. и Ф. 711К
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ПАЛАУЗОВО НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ – ГАБРОВО
Ф. 754, 1 оп., 28 а.е., 0,27 л.м., 1897–1968 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТЛИНА“ –
кв. ВОЙНО – ГАБРОВО
Ф. 941, 1 оп., 18 а.е., 0,15 л.м., 1925–1972 г.
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ – кв. ГАЧОВЦИ – ГАБРОВО
Ф. 779, 1 оп., 7 а.е., 0,10 л.м., 1944–1972 г.
Вж. и Ф. 656К
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ – кв. ЗЛАТАРИТЕ – ГАБРОВО
Ф. 999, 1 оп., 7 а.е., 0,05 л.м., 1952–1972 г.
Вж. и Ф. 267К
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ЙОНКО КОЛЕВ“ –
кв. ЛЮБОВО – ГАБРОВО
Ф. 746, 3 оп., 52 а.е., 0,38 л.м., 1944–1996 г.
Вж. и Ф. 468К
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „СТЕФАН ПЕТРОВ“ –
кв. НЕДЕВЦИ – ГАБРОВО
Ф. 1030, 2 оп., 74 а.е., 0,57 л.м., 1928–1996 г.
Вж. и Ф. 516К
ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „РАН БОСИЛЕК“ – ГАБРОВО
Ф. 755, 4 оп., 184 а.е., 1,27 л.м., 1946–1997 г.
Вж. и Ф. 391К
ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – ГАБРОВО
Ф. 1098, 3 оп., 97 а.е., 0,82 л.м., 1944–1994 г.
Вж. и Ф. 241К
ТРЕТО НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„ЦАНКО ДЮСТАБАНОВ“– ГАБРОВО
Ф. 417, 3 оп., 253 а.е., 1,75 л.м., 1947–1995 г.
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ЧЕТВЪРТО НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„ХРИСТО БОТЕВ“ – ГАБРОВО
Ф. 435, 5 оп., 324 а.е., 2,33 л.м., 1944–2007 г.
Вж. и Ф. 291К
ПЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ – ГАБРОВО
Ф. 998, 4 оп., 221 а.е., 2,18 л.м., 1945–2010 г.
Вж. и Ф. 365К
ШЕСТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „МИТКО ПАЛАУЗОВ“ – ГАБРОВО
Ф. 778, 4 оп., 189 а.е., 1,25 л.м., 1958–1997 г.
СЕДМО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„НИКОЛА ВОЙНОВСКИ“ – ГАБРОВО
Ф. 997, 4 оп., 170 а.е., 1,50 л.м., 1960–2010 г.
ОСМО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„ВЛАДИМИР ИЛИЧ ЛЕНИН“ – ГАБРОВО
Ф. 1362, 2 оп., 454 а.е., 2,45 л.м., 1970–1993 г.
ДЕВЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ ГЕНЕВ“ –
кв. ЕТЪРЪТ – ГАБРОВО
Ф. 1002, 5 оп., 218 а.е., 1,68 л.м., 1944–2005 г.
Вж. и Ф. 354К
ОСНОВНО ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ – ПОЛУИНТЕРНАТ
„НИКОЛАЙ ПАЛАУЗОВ“ – ГАБРОВО
Ф. 1294, 3 оп., 121 а.е., 0,88 л.м., 1967–2002 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ –
с. ГАНЧОВЕЦ
Ф. 900, 2 оп., 62 а.е., 0,45 л.м., 1944–1997 г.
Вж. и Ф. 350К
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ – с. ГАРВАН
Ф. 94, 1 оп., 24 а.е., 0,39 л.м., 1925–1958 г.
Вж. и Ф. 541К
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НАРОДНА СМЕСЕНА ПРОГИМНАЗИЯ „НИКОЛА ЙОНКОВ
ВАПЦАРОВ“ – с. ГАЧОВЦИ
Ф. 614, 1 оп., 18 а.е., 0,20 л.м., 1934–1971 г.
Вж. и Ф. 565К
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ – с. ГЕРГИНИ
Ф. 690, 1 оп., 10 а.е., 0,15 л.м., 1929–1972 г.
Вж. и Ф. 306К
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ –
с. ГЛУТНИЦИТЕ
Ф. 347, 1 оп., 20 а.е., 0,10 л.м., 1922–1967 г.
Вж. и Ф. 537К
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТЛИНА“ –
с. ГОРЕН УГОРЕЛЕЦ
Ф. 436, 1 оп., 6 а.е., 0,08 л.м., 1924–1968 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ – с. ГОРНА РОСИЦА
Ф. 1094, 3 оп., 98 а.е., 0,71 л.м., 1907–2002 г.
Вж. и Ф. 305К
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЕВСТАТИЕВ
АПРИЛОВ“ – с. ГОСТИЛИЦА
Ф. 940, 3 оп., 74 а.е., 0,80 л.м., 1941–2014 г.
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ – с. ГРАДИЩЕ
Ф. 772, 1 оп., 57 а.е., 0,55 л.м., 1928–1973 г.
Вж. и Ф. 521К
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
с. ГРАДНИЦА
Ф. 764, 3 оп., 111 а.е., 0,75 л.м., 1944–1997 г.
Вж. и Ф. 438К
НАРОДНО ПЪРВОНАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ГАНЧО ЛАПАКОВ“ –
с. ГРЪБЛЕВЦИ
Ф. 896, 1 оп., 32 а.е., 0,15 л.м., 1929–1967 г.
Вж. и Ф. 623К
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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ – с. ГЪБЕНЕ
Ф. 1489, 1 оп., 80 а.е., 0,43 л.м., 1950–1998 г.
Вж. и Ф. 520К
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
с. ДАМЯНОВО
Ф. 758, 4 оп., 123 а.е., 0,86 л.м., 1922–2004 г.
Вж. и Ф. 467К
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ – с. ДЕБЕЛ ДЯЛ
Ф. 434, 1 оп., 13 а.е., 0,09 л.м., 1938–1968 г.
Вж. и Ф. 661К
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с. ДЛЪГНЯ
Ф. 968, 1 оп., 6 а.е., 0,08 л.м., 1898–1973 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ –
с. ДОБРОМИРКА
Ф. 1090, 2 оп., 66 а.е., 0,62 л.м., 1944–1992 г.
Вж. и Ф. 631К
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ –
с. ДОНИНО
Ф. 1018, 1 оп., 10 а.е., 0,04 л.м., 1950–1971 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ – с. ДРАГАНОВЦИ
Ф. 552, 2 оп., 23 а.е., 0,20 л.м., 1936–1982 г.
Вж. и Ф. 552К
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „МАРА ГИДИК“ –
махала ДРЯНЪТ
Ф. 411, 1 оп., 12 а.е., 0,10 л.м., 1948–1968 г.
Вж. и Ф. 624К
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. ДУШЕВО
Ф. 757, 3 оп., 121 а.е., 0,80 л.м., 1940–1997 г.
Вж. и Ф. 517К
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НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ – махала ДУШЕВСКИ КОЛИБИ
Ф. 1259, 1 оп., 11 а.е., 0,08 л.м., 1949–1961 г.
Вж. и Ф. 518К
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ – с. ЕНЕВ РЪТ
Ф. 383, 1 оп., 30 а.е., 0,21 л.м., 1944–1965 г.
Вж. и Ф. 736К
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ – с. ЕНЧОВЦИ
Ф. 505, 1 оп., 36 а.е., 0,40 л.м., 1943–1965 г.
Вж. и Ф. 754К
ДЕСЕТО НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ – с. ЖЪЛТЕШ
Ф. 963, 2 оп., 49 а.е., 0,42 л.м., 1945–1992 г.
Вж. и Ф. 509К
НАРОДНО ПЪРВОНАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
„КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. ЗДРАВКОВЕЦ
Ф. 898, 1 оп., 8 а.е., 0,06 л.м., 1951–1964 г.
Вж. и Ф. 446К
ГОРСКО КЛИМАТИЧНО УЧИЛИЩЕ
„Д-Р ТОТА ВЕНКОВА“ – с. ЗЕЛЕНО ДЪРВО
Ф. 765, 2 оп., 83 а.е., 0,51 л.м., 1940–1997 г.
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
„ХРИСТО БОТЕВ“ – с. ЗЛАТЕВЦИ
Ф. 503, 1 оп., 3 а.е., 0,02 л.м., 1960–1968 г.
Вж. и Ф. 701К
НАРОДНО ПЪРВОНАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
„КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. КАЛОМЕН
Ф. 1204, 1 оп., 5 а.е., 0,05 л.м., 1942–1950 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ – с. КЕРЕКА
Ф. 330, 1 оп., 28 а.е., 0,15 л.м., 1945–1959 г.
Вж. и Ф. 732К
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ТРУДОВОВЪЗПИТАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
„МАКСИМ ГОРКИ“ – с. КЕРЕКА
Ф. 970, 3 оп., 81 а.е., 0,78 л.м., 1959–1996 г.
НАРОДНА ПРОГИМНАЗИЯ „ЕЛИН ПЕЛИН“ – с. КМЕТОВЦИ
Ф. 774, 1 оп., 34 а.е., 0,35 л.м., 1944–1973 г.
Вж. и Ф. 315К
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ –
с. КОЗИ РОГ
Ф. 895, 1 оп., 30 а.е., 0,16 л.м., 1944–1967 г.
Вж. и Ф. 480К
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
„ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – с. КОНАРСКОТО
Ф. 260, 1 оп., 8 а.е., 0,10 л.м., 1931–1964 г.
Вж. Ф. 311К
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ – с. КОПЧЕЛИИТЕ
Ф. 1003, 1 оп., 13 а.е., 0,05 л.м., 1945–1958 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – с. КОРМЯНСКО
Ф. 611, 4 оп., 109 а.е., 0,74 л.м., 1930–2007 г.
Вж. и Ф. 483К
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – с. КОСАРКА
Ф. 969, 1 оп., 6 а.е., 0,04 л.м., 1930–1973 г.
Вж. и Ф. 537К
УЧИЛИЩЕ ЗА ГЛУХИ ДЕЦА – с. КРАМОЛИН
Ф. 558, 1 оп., 49 а.е., 0,60 л.м., 1955–1970 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ – с. КРАМОЛИН
Ф. 942, 2 оп., 95 а.е., 0,65 л.м., 1940–1992 г.
Вж. и Ф. 367К
НАРОДНО ТУРСКО ПЪРВОНАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ – с. КРУШЕВО
Ф. 250, 1 оп., 15 а.е., 0,20 л.м., 1945–1959 г.
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НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„НЕНКО ИЛИЕВ“ – с. КРУШЕВО
Ф. 966, 3 оп., 93 а.е., 0,90 л.м., 1930–2002 г.
Вж. и Ф. 513К
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ – с. КУПЕН
Ф. 429, 1 оп., 13 а.е., 0,10 л.м., 1925–1983 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„ХРИСТО ФИЛЕВ“ – с. КРЪВЕНИК
Ф. 1008, 2 оп., 45 а.е., 0,37 л.м., 1943–1982 г.
Вж. и Ф. 660К
НАРОДНА СМЕСЕНА ПРОГИМНАЗИЯ – с. ЛЕСИЧАРКА
Ф. 219, 1 оп., 4 а.е., 0,05 л.м., 1944–1955 г.
Вж. и Ф. 273К
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ“ – с. ЛЕСИЧАРКА
Ф. 410, 1 оп., 26 а.е., 0,31 л.м., 1930–1968 г.
Вж. и Ф. 273К
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. ЛОВНИДОЛ
Ф. 456, 5 оп., 148 а.е., 1,60 л.м., 1891–1997 г.
Вж. и Ф. 300К
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. МАЛКИ ВЪРШЕЦ
Ф. 610, 1 оп., 37 а.е., 0,30 л.м., 1944–1972 г.
Вж. и Ф. 625К
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ – с. МЕЖДЕНИ
Ф. 339, 1 оп., 13 а.е., 0,20 л.м., 1944–1965 г.
Вж. и Ф. 356К
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ – с. МЕЧКОВИЦА
Ф. 256, 1 оп., 21 а.е., 0,34 л.м., 1896–1960 г.
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НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ – с. МИЧКОВЦИ
Ф. 220, 1 оп., 4 а.е., 0,05 л.м., 1944–1960 г.
Вж. и Ф. 271К
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – с. МЛАДЕН
Ф. 601, 2 оп., 24 а.е., 0,28 л.м., 1918–1972 г.
Вж. и Ф. 464К
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ – с. МЛЕЧЕВО
Ф. 605, 1 оп., 17 а.е., 0,13 л.м., 1953–1970 г.
Вж. и Ф. 437К
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ – с. МУЗГА
Ф. 723, 1 оп., 7 а.е., 0,15 л.м., 1925–1970 г.
Вж. и Ф. 657К
ПЪРВОНАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – с. НЕЙКОВЦИ
Ф. 602, 1 оп., 5 а.е., 0,05 л.м., 1944–1960 г.
Вж. и Ф. 423К
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО РАЧЕВ
СЛАВЕЙКОВ“ – с. НЕНОВЦИ
Ф. 556, 1 оп., 9 а.е., 0,08 л.м., 1913–1970 г.
Вж. и Ф. 476К
НАРОДНО ПЪРВОНАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
„ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – с. ПАРЧОВЦИ
Ф. 897, 1 оп., 18 а.е., 0,10 л.м., 1945–1967 г.
Вж. и Ф. 481К
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ПЛАЧКОВЦИ
Ф. 606, 3 оп., 111 а.е., 0,98 л.м., 1932–1993 г.
Вж. и Ф. 360К
ОСНОВНО ОЗДРАВИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ –
кв. КЪСОВЦИ – ПЛАЧКОВЦИ
Ф. 1496, 1 оп., 17 а.е., 0,15 л.м., 1973–1997 г.
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НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ – с. ПОПОВЦИ
Ф. 668, 1 оп., 13 а.е., 0,20 л.м., 1932–1972 г.
Вж. и Ф. 274К
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ – с. ПОПОВЦИ
Ф. 1093, 3 оп., 112 а.е., 1,15 л.м., 1949–2000 г.
Вж. и Ф. 336К
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ – с. ПОТОКА
Ф. 599, 1 оп., 5 а.е., 0,03 л.м., 1957–1971 г.
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
„КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. ПРЕСТОЙ
Ф. 551, 1 оп., 14 а.е., 0,15 л.м., 1915–1970 г.
Вж. и Ф. 363К
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ
Ф. 887, 3 оп., 85 а.е., 0,60 л.м., 1937–1998 г.
НАРОДНО ОСНОВНО ТУРСКО УЧИЛИЩЕ –
с. ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ
Ф. 888, 1 оп., 10 а.е., 0,08 л.м., 1936–1959 г.
НАРОДНО ПЪРВОНАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
„КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. РАДЕВЦИ
Ф. 603, 1 оп., 5 а.е., 0,04 л.м., 1944–1960 г.
Вж. и Ф. 426К
НАРОДНА ПРОГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – с. РАДОВЦИ
Ф. 1380, 1 оп., 21 а.е., 0,14 л.м., 1925–1963 г.
Вж. и Ф. 384К
НАРОДНО ТУРСКО УЧИЛИЩЕ – с. РЯХОВЦИТЕ
Ф. 729, 1 оп., 5 а.е., 0,05 л.м., 1948–1960 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„ГАНКА СТЕФАНОВА“ – с. РЯХОВЦИТЕ
Ф. 890, 4 оп., 103 а.е., 0,75 л.м., 1932–1997 г.
Вж. и Ф. 618К
525

АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ

НАРОДНО ПЪРВОНАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
„ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 633, 1 оп., 22 а.е., 0,20 л.м., 1943–1962 г.
Вж. и Ф. 283К
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „АБАДЖИЙСКО“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 781, 1 оп., 24 а.е., 0,28 л.м., 1935–1962 г.
Вж. и Ф. 342К
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 776, 4 оп., 151 а.е., 1,00 л.м., 1937–1994 г.
Вж. и Ф. 527К
ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 923, 3 оп., 160 а.е., 1,25 л.м., 1938–1997 г.
Вж. и Ф. 660К
ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТЕФАН ПЕШЕВ“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 1100, 3 оп., 119 а.е., 0,93 л.м., 1962–1996 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с. СЕННИК
Ф. 1091, 3 оп., 102 а.е., 0,70 л.м., 1942–2002 г.
Вж. и Ф. 299К
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ –
с. СКАЛСКО
Ф. 671, 1 оп., 18 а.е., 0,20 л.м., 1926–1972 г.
Вж. и Ф. 607К
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„БОТЮ ПЕНЕВ“ – с. СОКОЛОВО
Ф. 939, 2 оп., 69 а.е., 0,65 л.м., 1921–1994 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – с. СТАНЧОВ ХАН
Ф. 753, 2 оп., 72 а.е., 0,80 л.м., 1926–1993 г.
Вж. и Ф. 311К

526

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ГАБРОВО 1944–2014 г.

НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ДЯДО ФИЛЬО“ –
махала СТАР КРЪВЕНИК
Ф. 1009, 1 оп., 10 а.е., 0,06 л.м., 1937–1959 г.
ПЪРВОНАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с. СТОЕВЦИ
Ф. 598, 1 оп., 6 а.е., 0,06 л.м., 1947–1964 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„ХРИСТО БОТЕВ“ – с. СТОКИТЕ
Ф. 1007, 3 оп., 117 а.е., 0,81 л.м., 1902–2001 г.
Вж. и Ф. 504К
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ – с. СТОЛЪТ
Ф. 604, 4 оп., 126 а.е., 0,77 л.м., 1943–2007 г.
Вж. и Ф. 296К
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ –
махала ТАБАШКА
Ф. 905, 1 оп., 14 а.е., 0,10 л.м., 1945–1968 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БАЧО КИРО“ – с. ТОПЛЕШ
Ф. 261, 2 оп., 15 а.е., 0,22 л.м., 1945–1964 г.
Вж. и Ф. 410К
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ – с. ТРЪНИТО
Ф. 597, 1 оп., 10 а.е., 0,10 л.м., 1945–1971 г.
Вж. и Ф. 654К
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ“ – ТРЯВНА
Ф. 631, 1 оп., 8 а.е., 0,10 л.м., 1926–1950 г.
Вж. и Ф. 148К
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ“ –
ТРЯВНА
Ф. 1471, 1 оп., 58 а.е., 0,60 л.м., 1975–1993 г.
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ – ТРЯВНА
Ф. 1492, 2 оп., 73 а.е., 0,45 л.м., 1963–1996 г.
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НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
„КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. ТЪРХОВО
Ф. 457, 1 оп., 20 а.е., 0,20 л.м., 1945–1968 г.
Вж. и Ф. 357К
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ – с. ХИРЕВО
Ф. 1092, 1 оп., 6 а.е., 0,10 л.м., 1945–1960 г.
Вж. и Ф. 503К
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СЪГЛАСИЕ“ – с. ЧЕРНОВРЪХ
Ф. 943, 3 оп., 89 а.е., 0,75 л.м., 1928–1997 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„МИТКО ПАЛАУЗОВ“ – с. ШУМАТА
Ф. 741, 4 оп., 90 а.е., 0,81 л.м., 1940–2003 г.
Вж. и Ф. 402К
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВЛАДО И ИЛЬО“ – с. ЯВОРЕЦ
Ф. 892, 3 оп., 88 а.е., 0,72 л.м., 1945–2009 г.
Вж. и Ф. 362К
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
„МИТКО ПАЛАУЗОВ“ – с. ЯНТРА
Ф. 607, 1 оп., 6 а.е., 0,05 л.м., 1919–1971 г.
Вж. и Ф. 292К
Укази на ДС, указания, инструкции, окръжни, заповеди, кореспонденция
и др. с МНП, ОНС, Областна инспекция – Плевен, околийските инспекции,
изпълнителните комитети и др. за: учебно-възпитателната дейност, награждаване на училища, изучаване на педагогическия опит, поведението на учителите, въвеждането на 4 учебни срока, подобряване обучението по български
език, въвеждане обучението по руски език, извънкласната и извънучилищната дейност, закриване и преобразуване на училища и др. (1942–2014).
Правилници за вътрешния ред (1955–2013).
Заповеди на директорите с разпоредителен характер (1931–2014).
Протоколи от заседания на: педагогическите съвети (1914–2014); родителските комитети (1944–1990); Училищното настоятелство – Ф. 94 (1925–
1935), Ф. 417 (1981–1989); Ф. 429 (1925–1952), Ф. 435 (1981–1985), Ф. 554
(1914–1937), Ф. 604 (1996–1997), Ф. 611 (1979–1985), Ф. 744 (1985–1989),
Ф. 746 (1965–1990), Ф. 753 (1986–1987), Ф. 764 (1979), Ф. 776 (1980–1992),
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Ф. 887 (1986–1989), Ф. 888 (1936–1947), Ф. 900 (1979–1997), Ф. 937 (1979–
1983), Ф. 943 (1979–1986), Ф. 951 (1980–1987), Ф. 952 (1979–1988), Ф. 963
(1974–1982), Ф. 997 (1979–1996), Ф. 998 (1987–1995), Ф. 1030 (1979–1982),
Ф. 1093 (1982, 1997), Ф. 1098 (1983–1992), Ф. 1362 (1979–1991), Ф. 1471
(1986–1990), Ф. 1492 (1981); Методическото обединение – Ф. 553 (1982–
1984), Ф. 611 (2004–2005), Ф. 774 (1961–1968), Ф. 895 (1953–1955), Ф. 967
(1983–1989), Ф. 1030 (1978–1989), Ф. 1090 (1985–1988), Ф. 1098 (1983–
1985), Ф. 1236 (1951–1959); Атестационната комисия – Ф. 892 (1983–1992),
Ф. 923 (1984), Ф. 967 (1979–1990), Ф. 998 (1981–1984), Ф. 1002 (1982–1987),
Ф. 1098 (1983–1983), Ф. 1496 (1986–1987); Комисията за противообществени прояви – Ф. 435 (1979–1989), Ф. 998 (2006–2007), Ф. 1091 (1985–1996),
Ф. 1093 (1996–1998), Ф. 1294 (1981–1989); Комисия за приемане и въвеждане в действие на обекти – Ф. 435 (1991–1992), Ф. 753 (1968), Ф. 997 (1987),
Ф. 1002 (1973), Ф. 1294 (1977); профкомитетите и събрания на профорганизациите (1946–2005); от референдум за участие на колектива с парични
вноски за изграждане на обекти в Севлиево – Ф. 923 (1984).
Планове: годишни и комплексни за учебно-възпитателната работа
(1943–2013); за извънкласната и извънучилищната дейност (1944–2013); с
информации, поздравителни адреси и др. за бележити дати и юбилейни чествания – Ф. 289 (1962–1985), Ф. 435 (1996–1997), Ф. 553 (1995–1996), Ф. 611
(1980), Ф. 744 (1986–1989), Ф. 746 (1969–1992), Ф. 755 (1986), Ф. 757 (1982–
1986), Ф. 778 (1983), Ф. 892 (1984), Ф. 923 (1982–1988), Ф. 937 (1967–1986),
Ф. 940 (1969–1992), Ф. 941 (1968), Ф. 943 (1982), Ф. 952 (1977–1983), Ф. 967
(1977–1989), Ф. 970 (1984), Ф. 997 (1964–2006), Ф. 998 (1979–1980), Ф. 1002
(1982–1999), Ф. 1007 (1979–1998), Ф. 1091 (1983), Ф. 1093 (1972, 1989),
Ф. 1098 (1977, 1987–1989), Ф. 1362 (1971–1992); на Педагогическия съвет –
Ф. 940 (1993–2012); на родителските комитети – Ф. 289 (1963–1988), Ф. 765
(1969–1970), Ф. 772 (1953–1968), Ф. 776 (1967–1971), Ф. 892 (1958–1964),
Ф. 923 (1962–1981), Ф. 940 (1959–1976), Ф. 963 (1975–1986), Ф. 998 (1967–
1978), Ф. 1002 (1949–1976), Ф. 1030 (1967–1988), Ф. 1064 (1963–1976),
Ф. 1090 (1969–1974), Ф. 1093 (1959–1963), Ф. 1094 (1945–1966), Ф. 1100
(1977–1984), Ф. 1362 (1970–1978); на училищните настоятелства – Ф. 289
(1974–1988), Ф. 435 (1965–1985), Ф. 755 (1979–1986), Ф. 757 (1979–1984),
Ф. 758 (1979–1989), Ф. 778 (1981–1996), Ф. 887 (1986–1988), Ф. 900 (1979–
1985), Ф. 923 (1982–1989), Ф. 937 (1979–1996), Ф. 939 (1979–1990), Ф. 940
(1979–1988), Ф. 952 (1981–1987), Ф. 963 (1975–1986), Ф. 967 (1971–1988),
Ф. 997 (1996), Ф. 998 (1979–1990), Ф. 1002 (1989), Ф. 1007 (1980–1981),
Ф. 1030 (1979–1982), Ф. 1098 (1980–1988), Ф. 1100 (1989), Ф. 1294 (1980–
1986), Ф. 1362 (1980–1986), Ф. 1489 (1982, 1988), Ф. 1492 (1979–1982); на
секцията за борба с противообществените прояви – Ф. 940 (1975–1976).
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Учебни програми за глухи деца – Ф. 558 (1960–1967).
Отчети: годишни с доклади, информации, анализи и др. за учебно-възпитателната дейност (1943–2014); извънучилищната и извънкласната дейност – Ф. 289 (1976–1985), Ф. 435 (1967–1982), Ф. 505 (1957–1965), Ф. 553
(1947–1999), Ф. 597 (1946–1967), Ф. 614 (1947–1971), Ф. 744 (1953–1967),
Ф. 757 (1951–1987), Ф. 772 (1951–1970), Ф. 776 (1946–1984), Ф. 887 (1967–
1979), Ф. 890 (1956–1967), Ф. 897 (1946–1950), Ф. 923 (1946–1982), Ф. 940
(2001–2013), Ф. 942 (1981–1989), Ф. 943 (1952–1983), Ф. 963 (1961–1979),
Ф. 997 (1961–2000), Ф. 998 (1949–1996), Ф. 1003 (1946–1954), Ф. 1007 (1978),
Ф. 1030 (1973–1974), Ф. 1093 (1972–1987), Ф. 1098 (1948–1984), Ф. 1100
(1970–1988), Ф. 1236 (1970–1978), Ф. 1294 (1969–1977), Ф. 1362 (1971–1989),
Ф. 1489 (1955–1962), Ф. 1492 (1969–1991); за дейността на училищните нас
тоятелства – Ф. 553 (1982), Ф. 755 (1980–1990), Ф. 757 (1982–1987), Ф. 758
(1982–1987), Ф. 765 (1969–1983), Ф. 887 (1983–1987), Ф. 939 (1978–1990),
Ф. 942 (1980–1982), Ф. 963 (1974–1982), Ф. 998 (1980–1986), Ф. 1030 (1981–
1982), Ф. 1098 (1980–1987), Ф. 1294 (1979–1986), Ф. 1492 (1982); на родителските комитети – Ф. 923 (1967–1982), Ф. 997 (1960–1967), Ф. 1003 (1951),
Ф. 1030 (1968–1978), Ф. 1064 (1955–1974), Ф. 1100 (1976–1987), Ф. 1362
(1970–1981); финансово-счетоводни с баланси – Ф. 428 (1950–1958), Ф. 604
(1995), Ф. 741 (1954–1960), Ф. 765 (1954–1966), Ф. 940 (2009–2014), Ф. 951
(1993–1995), Ф. 952 (1959–1969), Ф. 963 (1956–1967), Ф. 970 (1959–1993),
Ф. 1002 (1954–1967), Ф. 1294 (1996–2002), Ф. 1496 (1994–1995); за изпълнение на бюджета – Ф. 558 (1960–1970), Ф. 970 (1959–1969), Ф. 1098 (1987–
1992); статистически за: броя на учениците, общото образование, началото
и края на учебната година, учебно-възпитателната дейност, техническото и
научното творчество, художествената самодейност, библиотечната дейност
и др. (1943–2010).
Информации, справки и др. за ликвидиране на неграмотността – Ф. 610
(1948–1964), Ф. 611 (1945–1962), Ф. 752 (1951–1952), Ф. 895 (1951–1952),
Ф. 898 (1951–1952), Ф. 905 (1947–1952).
Бюджети – Ф. 383 (1946–1960), Ф. 417 (1948–1992), Ф. 428 (1950–1958),
Ф. 435 (1965–1978), Ф. 611 (2003–2006), Ф. 612 (1993), Ф. 741 (1954–1979),
Ф. 744 (1986–1990), Ф. 745 (1981–1984), Ф. 746 (1968–1992), Ф. 755 (1967–
1984), Ф. 757 (1961–1996), Ф. 758 (1981–1994), Ф. 764 (1986–1989), Ф. 765
(1954–1966), Ф. 778 (1969–1987), Ф. 781 (1956–1961), Ф. 892 (1975–1979),
Ф. 923 (1984–1996), Ф. 940 (2009–2014), Ф. 951 (1979–2005), Ф. 963 (1986–
1992), Ф. 967 (1977–1987), Ф. 970 (1959–1995), Ф. 997 (1967–1988), Ф. 998
(1968–2010), Ф. 1002 (1981–1989), Ф. 1007 (1981–1995), Ф. 1030 (1957–
1991), Ф. 1091 (1985–1995), Ф. 1094 (1956–1969), Ф. 1259 (1953–1961),
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Ф. 1294 (1967–2000), Ф. 1362 (1970–1992), Ф. 1471 (1978–1989), Ф. 1489
(1987–1991), Ф. 1492 (1983).
Щатни разписания – Ф. 289 (1984–1988), Ф. 417 (1980–1992), Ф. 435
(1982–1992), Ф. 456 (1988–1996), Ф. 553 (1989), Ф. 558 (1960–1970), Ф. 604
(1988–1994), Ф. 606 (1986), Ф. 611 (1993–2007), Ф. 612 (1992–1996), Ф. 741
(1968–2002), Ф. 744 (1986–2001), Ф. 746 (1978–1995), Ф. 753 (1966–1993),
Ф. 755 (1979–1991), Ф. 757 (1969–1996), Ф. 758 (1979–1993), Ф. 764 (1987–
1996), Ф. 776 (1969–1981), Ф. 778 (1958–1990), Ф. 887 (1994–1996), Ф. 890
(1992–1995), Ф. 892 (1973–2008), Ф. 900 (1984–1997), Ф. 923 (1983–1996),
Ф. 937 (1979–1997), Ф. 940 (1968–1991, 2012–2014), Ф. 943 (1986–1997),
Ф. 951 (1975–1994), Ф. 952 (1962–2004), Ф. 966 (1984–2001), Ф. 967 (1973–
1988), Ф. 970 (1959–1969), Ф. 997 (1967–2010), Ф. 998 (1965–2009), Ф. 1002
(1980–1991), Ф. 1030 (1981–1991), Ф. 1091 (1988–2002), Ф. 1093 (1989–
1998), Ф. 1094 (1990–2002), Ф. 1098 (1984–1991), Ф. 1100 (1984–1996),
Ф. 1294 (1971–1989), Ф. 1471 (1980–1988), Ф. 1489 (1986–1994), Ф. 1492
(1984–1994).
Списъци на педагогическия персонал – Ф. 417 (1964–1979), Ф. 435
(1945–2002), Ф. 456 (1979–1997), Ф. 551 (1944–1970), Ф. 552 (1970–1982),
Ф. 553 (1969–1999), Ф. 555 (1946–1963), Ф. 558 (1955–1968), Ф. 604 (1994–
2007), Ф. 606 (1947–1992), Ф. 611 (1979–2006), Ф. 612 (1960–1997), Ф. 741
(1985–2001), Ф. 744 (1952–2005), Ф. 752 (1946–1955), Ф. 755 (1960–1995),
Ф. 757 (1969–1995), Ф. 758 (1979–2003), Ф. 764 (1980–1996), Ф. 776 (1975–
1992), Ф. 778 (1991–1996), Ф. 887 (1979–1996), Ф. 890 (1970–1996), Ф. 892
(1993–2008), Ф. 923 (1983–1995), Ф. 939 (1989–1994), Ф. 940 (1992–2013),
Ф. 943 (1969–1995), Ф. 951 (1979–2004), Ф. 952 (1985–2003), Ф. 966 (1978–
2002), Ф. 967 (1992–2002), Ф. 997 (1989–2009), Ф. 998 (1973–2009), Ф. 1002
(1992–2004), Ф. 1007 (1978–1973), Ф. 1091 (1967–2000), Ф. 1093 (1986–
1999), Ф. 1094 (1977–2001), Ф. 1100 (1969–1995), Ф. 1236 (1944–2006),
Ф. 1259 (1954–1959), Ф. 1294 (1992–2000), Ф. 1362 (1970–1982), Ф. 1380
(1944–1962), Ф. 1471 (1979–1991), Ф. 1489 (1979–1994), Ф. 1492 (1972–
1993), Ф. 1496 (1973–1993).
Колективни трудови договори – Ф. 435 (1993–2002), Ф. 553 (1988–1991),
Ф. 604 (1994), Ф. 741 (1998), Ф. 744 (2001), Ф. 745 (1989–1994), Ф. 753 (1989–
1993), Ф. 758 (2003), Ф. 890 (1994), Ф. 940 (1991–2012), Ф. 943 (1988–1994),
Ф. 952 (1995–2004), Ф. 967 (1994–1996), Ф. 970 (1985–1987), Ф. 997 (1996),
Ф. 998 (1997–2008), Ф. 1002 (1993–1999).
Кореспонденция с общини, РИО на МОН, кметства и др. по дейността – Ф. 553 (1984–1999), Ф. 892 (1991–1992), Ф. 900 (1978–1997), Ф. 923
(1967–1996), Ф. 937 (1970–1996), Ф. 940 (1969–1991, 2000–2011), Ф. 942
(1971–1977), Ф. 966 (1968–1977), Ф. 997 (1992–1996), Ф. 998 (1967–1996),
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Ф. 1002 (1965–2004), Ф. 1007 (1969–2001), Ф. 1030 (1970–1996), Ф. 1064
(1968–1976), Ф. 1090 (1968–1979), Ф. 1093 (1988–2000), Ф. 1094 (1971–
2001), Ф. 1100 (1988–1996), Ф. 1204 (1942–1950), Ф. 1236 (1970–1997),
Ф. 1259 (1952–1961), Ф. 1294 (1967–2000), Ф. 1380 (1944–1963), Ф. 1471
(1985–1993), Ф. 1489 (1963–1998).
Писма от: руски граждани до Интернационален клуб „Дружба“ – Ф. 776
(1969–1971); Българския хелзинкски комитет с доклад за констатирани проб
леми на интерната – Ф. 604 (2001).
Паспорти на училищните сгради и информации, анализи и др. за състоянието на сградния фонд – Ф. 435 (2000–2003), Ф. 604 (1985), Ф. 745 (1987),
Ф. 753 (1985), Ф. 755 (1980), Ф. 757 (1985), Ф. 758 (1985–1998), Ф. 765 (1962),
Ф. 778 (1985), Ф. 890 (1985), Ф. 937 (1945–1985), Ф. 940 (1985), Ф. 943 (1985),
Ф. 951 (1985), Ф. 952 (1973–1999), Ф. 967 (1985–1989), Ф. 997 (1976–1994),
Ф. 998 (1994–2006), Ф. 1002 (1994–1999), Ф. 1030 (1985), Ф. 1091 (1980),
Ф. 1093 (1994–1999), Ф. 1294 (1985), Ф. 1492 (1985).
Актове за: поставяне на основния камък на детско летовище „Д-р Тота
Венкова“ – Ф. 765 (1940); собственост – Ф. 611 (2003), Ф. 952 (2002), Ф. 1030
(1928), Ф. 1093 (1997).
Регистри, списъци и др. на училищните имоти – Ф. 741 (1999), Ф. 778
(1991), Ф. 892 (1992).
Книги: за встъпване и напускане на длъжност – Ф. 410 (1930–1968),
Ф. 552 (1936–1961), Ф. 601 (1918–1965), Ф. 610 (1925–1958), Ф. 671 (1926–
1956), Ф. 887 (1937–1956), Ф. 923 (1938–1962), Ф. 1007 (1902–1968); главни класни – Ф. 330 (1949–1959), Ф. 428 (1949–1953), Ф. 754 (1900–1917),
Ф. 895 (1925–1960), Ф. 1094 (1907–1922), Ф. 1380 (1925–1963); за вписване
на свидетелства за завършено основно образование – Ф. 417 (1949–1955),
Ф. 435 (1949–1984), Ф. 558 (1964–1970), Ф. 560 (1953–1970), Ф. 601 (1946–
1971); за даренията и дарителите – Ф. 604 (1997–2007), Ф. 606 (1933), Ф. 745
(1993–1996), Ф. 940 (2000–2014), Ф. 943 (1936–1943), Ф. 951 (1998–2005),
Ф. 952 (1991–1998), Ф. 967 (1997–1998), Ф. 997 (1998–2010), Ф. 1007 (1998),
Ф. 1093 (1993–1999); касови на дарителски фондове – Ф. 631 (1938–1948),
Ф. 745 (1936–1948); летописни – Ф. 94 (1929–1958), Ф. 241 (1921–1959),
Ф. 256 (1896–1959), Ф. 260 (1931–1964), Ф. 289 (1958–1986), Ф. 347 (1922–
1967), Ф. 410 (1946–1968), Ф. 417 (1947–1976), Ф. 428 (1958–1971), Ф. 429
(1932–1966), Ф. 434 (1966–1968), Ф. 435 (1963–1985), Ф. 436 (1924–1962),
Ф. 456 (1954–1996), Ф. 457 (1950–1967), Ф. 503 (1962–1968), Ф. 551 (1952–
1970), Ф. 552 (1970–1982), Ф. 553 (1939–2000), Ф. 554 (1924–1962), Ф. 555
(1967–1970), Ф. 556 (1919–1970), Ф. 558 (1955–1957), Ф. 560 (1958–1970),
Ф. 597 (1959–1971), Ф. 599 (1957–1971), Ф. 601 (1922–1972), Ф. 605 (1961–
1970), Ф. 607 (1961–1971), Ф. 610 (1946–1971), Ф. 611 (1930–2007), Ф. 612
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(1938–1982), Ф. 614 (1934–1971), Ф. 633 (1960–1962), Ф. 667 (1937–1971),
Ф. 669 (1897–1972), Ф. 690 (1929–1972), Ф. 723 (1929–1970), Ф. 744 (1925–
2006), Ф. 746 (1965–1986), Ф. 752 (1926–1969), Ф. 753 (1954–1993), Ф. 754
(1897–1966), Ф. 755 (1962–1982), Ф. 757 (1951–1984), Ф. 758 (1922–1990),
Ф. 764 (1960–1969), Ф. 765 (1954–1985), Ф. 772 (1928–1971), Ф. 774 (1957–
1973), Ф. 776 (1937–1970), Ф. 779 (1967–1972), Ф. 887 (1961–1985), Ф. 890
(1954–1981), Ф. 892 (1969–2009), Ф. 896 (1957–1967), Ф. 899 (1928–1957),
Ф. 900 (1962–1994), Ф. 923 (1963–1996), Ф. 937 (1924–1996), Ф. 939 (1921–
1993), Ф. 941 (1930–1971), Ф. 942 (1940–1972), Ф. 943 (1928–1997), Ф. 951
(1926–1991), Ф. 952 (1957–2003), Ф. 963 (1965–1991), Ф. 966 (1962–1999),
Ф. 967 (1929–1998), Ф. 968 (1898–1973), Ф. 969 (1930–1973), Ф. 970 (1959–
1993), Ф. 997 (1960–2010), Ф. 998 (1958–2010), Ф. 1002 (1955–2005), Ф. 1003
(1951–1956), Ф. 1007 (1921–2000), Ф. 1008 (1944–1975), Ф. 1030 (1969–
1996), Ф. 1064 (1967–1976), Ф. 1091 (1946–1995), Ф. 1093 (1964–2000),
Ф. 1094 (1931–2002), Ф. 1098 (1979–1991), Ф. 1236 (1923–2006), Ф. 1362
(1970–1983), Ф. 1492 (1963–1995).
Книги, информации, доклади и др. за здравната обстановка в училищата – Ф. 757 (1940–1961), Ф. 781 (1935–1962), Ф. 890 (1932–1965), Ф. 942
(1968–1978), Ф. 952 (1989), Ф. 963 (1959–1971), Ф. 967 (1973–1990), Ф. 1002
(1996–2003), Ф. 1094 (1936–1971, 1997–2000), Ф. 1098 (1949–1972), Ф. 1380
(1932–1958).
Исторически изследвания, справки, информации и др. за училищата и
учебното дело – Ф. 429 (1983), Ф. 553 (1996), Ф. 611 (1982), Ф. 612 (1962),
Ф. 744 (1950–1969), Ф. 758 (1944–1961), Ф. 764 (1961), Ф. 887 (1973), Ф. 900
(1972–1996), Ф. 943 (1995), Ф. 951 (1984), Ф. 952 (1983), Ф. 998 (1973–1980),
Ф. 1091 (1983), Ф. 1094 (1952), Ф. 1294 (1968–1989), Ф. 1492 (1989).
Дневници, албуми, атласи на маршрути на ученически експедиции –
Ф. 553 (1965–1977), Ф. 606 (1974–1978), Ф. 1362 (1973–1982).
Изследователски дневници по исторически и краеведски теми – Ф. 553
(1966–1997). Родословно дърво на патрона на училището д-р Тота Венкова –
Ф. 765 (1997).
Училищни издания – Ф. 755 (1962), Ф. 778 (1963–1988), Ф. 892 (1984–
1967), Ф. 923 (1986), Ф. 997 (1961–2008), Ф. 998 (1970–1980), Ф. 1091 (1983);
Училищен марш – Ф. 755 (1946).
Грамоти, дипломи, книги, предложения, списъци и др. на наградени за
постигнати успехи ученици и учители – Ф. 435 (1987–2000), Ф. 456 (1986),
Ф. 553 (1969), Ф. 606 (1990), Ф. 610 (1953–1970), Ф. 611 (1947–1983), Ф. 612
(1956–1964), Ф. 744 (1973–2005), Ф. 746 (1952–1983), Ф. 755 (1946–1988),
Ф. 776 (1964–1987), Ф. 778 (1969–1989), Ф. 890 (1985), Ф. 892 (1976–1988),
Ф. 940 (1969–1990), Ф. 942 (1951–1967), Ф. 967 (1989), Ф. 997 (1998–2005),
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Ф. 998 (1952–2010), Ф. 1002 (1994–2003), Ф. 1030 (1992), Ф. 1362 (1970–
1990), Ф. 1471 (1978–1992).
Свидетелства за дарение – Ф. 553 (1987), Ф. 604 (2004–2006), Ф. 755
(1985), Ф. 778 (1985–1987), Ф. 892 (1992), Ф. 940 (1999–2014), Ф. 943 (1988),
Ф. 951 (2004–2005), Ф. 963 (1985), Ф. 967 (1987), Ф. 997 (1998–2010), Ф. 1002
(1986), Ф. 1492 (1984–1986).
Албуми и снимки из живота и дейността на училищата – Ф. 260 (1932–
1953), Ф. 289 (1960–1972), Ф. 417 (1962–1988), Ф. 428 (1952–1971), Ф. 434
(1944–1968), Ф. 435 (1962–1987), Ф. 456 (1891–1975), Ф. 551 (1915–1970),
Ф. 553 (1907–1981), Ф. 554 (1930–1970), Ф. 556 (1913–1970), Ф. 558 (1955–
1970), Ф. 606 (1982–1992), Ф. 607 (1919–1971), Ф. 631 (1926–1946), Ф. 667
(1930–1972), Ф. 744 (1980–2001), Ф. 745 (1924–1950), Ф. 746 (1945–1978),
Ф. 752 (1933–1961), Ф. 753 (1926–1967), Ф. 755 (1955–1989), Ф. 764 (1944–
1981), Ф. 765 (1978–1996), Ф. 772 (1932–1967), Ф. 776 (1969–1985), Ф. 892
(1956–2003), Ф. 895 (1946–1967), Ф. 896 (1929), Ф. 937 (1934–1970), Ф. 940
(1976–1983), Ф. 943 (1982–1996), Ф. 951 (1984–2000), Ф. 952 (1967–1987),
Ф. 966 (1930–1970), Ф. 967 (1977–1991), Ф. 997 (1960–2005), Ф. 998 (1940–
2008), Ф. 1002 (1972–1998), Ф. 1007 (1979–1998), Ф. 1008 (1981), Ф. 1030
(1973–1989), Ф. 1064 (1944–1974), Ф. 1093 (1956–1996), Ф. 1098 (1944–
1985), Ф. 1294 (1969–1977), Ф. 1362 (1970–1989), Ф. 1471 (1980–1985).
Х.4. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ОКРЪЖЕН ПИОНЕРСКИ ДОМ „МИТКО ПАЛАУЗОВ“ – ГАБРОВО
Ф. 1080, 3 оп., 290 а.е., 3,04 л.м., 1945–1988 г.
Създава се през 1950 г. като Дом „Септемврийче“ – Габрово. Предмет на
дейност: извънучилищно учебно-възпитателно заведение, което подпомага учители, ръководители, детски колективи в организиране на извънкласната и извън
училищната дейност. От 1951 г. става Пионерски дом, а от 1959 г. – ОПД. През
1971 г. се именува ОПД „Митко Палаузов“. Закрива се през 1988 г., като дейността му се поема от Общински пионерски дом – Габрово. В изпълнение на ПМС
№ 43 от 9 май 1990 г. (ДВ, бр. 40 от 18 май 1990 г.) Общинският пионерски дом
преминава към ОбНС – Габрово като Център за работа с децата – Габрово. През
1995 г. Център за работа с децата, Училищна спортна школа и Център за ученическо, техническо и научно творчество в Габрово се преобразуват в Общински
детски комплекс – Габрово.
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Окръжни, заповеди, наредби, кореспонденция, инструкции и др. на
МНП, ЦК на ДКМС, ОНС – Габрово и др. за създаването, преобразуването
и дейността (1951–1987).
Наредба и правилници за работата и вътрешния ред (1951–1958).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1951–1969).
Протоколи от заседания на Педагогическия съвет (1950–1968).
Планове за: работата на Дома (1951–1986); лятната работа на Дома
(1952–1970); работата на Организационно-методическия отдел (1953–1985);
провеждане методически конференции и обучения на пионерски активисти и
ръководители и класни ръководители (1953–1969); провеждане на пионерски
сборове, походи, лагер-школи (1954–1971).
Доклади, отчети, информации за работата на: Дома (1951–1981), Организационно-методическия отдел (1955–1985).
Планове, отчети, доклади, информации и др. за дейността на окръжната
пионерска организация, Окръжния пионерски щаб и пионерските дружини
при училищата на Габровски окръг (1961–1987).
Годишни планове, отчети, доклади и др. за работата на: отдел „Идейноестетическо възпитание“ (1955–1986), интернационалните клубове (1967–
1970), отдел „Наука и техника“ (1959–1981), кръжоците при Дома (1954–
1970), отдел „Художествено възпитание“ (1959–1984), отдел „Физкултура“
(1960–1983), отделите „Туристическа база“ и „Туризъм“ (1963–1971).
Записки за проведени семинари (1965–1970). Бюлетини на Методичес
кия кабинет при ОПД и др. (1964–1971). Издания на МНП за възпитателната
работа в ученическите лагери, в пионерските дружини, за преглед на пионерските домове и др. (1965–1986).
Книги, албуми, проучвания за историята и развитието на промишлени
предприятия от окръга (1968–1969).
Летописни книги на: ОПД (1950–1988), окръжната и общинската пионерски организации и на пионерските дружини при училищата в окръга
(1960–1987).
Спомени на пионерски ръководители ветерани (1946–1984).
Грамоти и дипломи на Дома по повод юбилейни чествания и постижения
в дейността (1958–1986).
Албуми със снимки от: живота на пионерските дружини, летни пионерски лагери, дейността на Дома, юбилейни чествания и др. (1945–1986).
Снимки от откриване паметника на Митко Палаузов (1960).
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ЦЕНТРОВЕ ЗА РАБОТА С ДЕЦА
3 фонда, 6 оп., 209 а.е., 1,15 л.м., 1969–2000 г.
ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА – ГАБРОВО
Ф. 1503, 2 оп., 85 а.е., 0,35 л.м., 1975–2000 г.
ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА – ДРЯНОВО
Ф. 1517, 1 оп., 18 а.е., 0,10 л.м., 1981–2000 г.
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – ТРЯВНА
Ф. 1512, 3 оп., 106 а.е., 0,70 л.м., 1969–2000 г.
След 1944 г. в страната се изгражда мрежа на извънучилищни заведения.
Първият пионерски дом на територията на днешния Габровски окръг се открива в Габрово през 1950 г. До 1970 г. се откриват районни пионерски домове в
Севлиево (1956 г.), Трявна и Дряново (1969 г.). През 1988 г. се преобразуват в
Общински пионерски домове, а през 1990 г. – в Центрове за работа с деца. От
1995 г. стават общински детски комплекси с предмет на дейност: осъществяване държавната политика за работа с деца и ученици чрез организиране дейности
в свободното време за развитие на творческите им способности в областта на
науката, техниката, спорта. През 2000 г. се закриват като общински извънучилищни заведения.

Решения, указания, планове на ЦК на ДКМС, ЦС на ДПО „Септемврийче“ по дейността, преустройството и обновлението на пионерската организация (1971–1999).
Заповеди, указания на МНП, общините, РИО на МОН по създаването,
преобразуването и дейността на центровете (1990–1996).
Правилници за вътрешния ред (1993–1999).
Структурни схеми на управление – Ф. 1503 (1991–1993), Ф. 1512 (1993).
Заповеди на директорите с разпоредителен характер (1971–2000).
Протоколи от: заседания на педагогическите съвети – Ф. 1503 (1995–
2000), Ф. 1512 (1971–2000), Ф. 1517 (1993–2000); проведени общински, регионални, републикански състезания, конкурси, олимпиади, конференции –
Ф. 1503 (1995–1999), Ф. 1512 (1976–1980).
Програма за честване 45-годишнината на пионерската организация,
план-сценарий за общински пионерски сбор, радиопредаване в чест на ІХ
Републикански пионерски сбор – Ф. 1503 (1988–1989).
План-сценарий за тържествен пионерски сбор за учредяване общинска
пионерска организация – Ф. 1512 (1979).
Планове, анализи, информации, доклади за дейността (1969–2000).
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Планове, програми, информации за учебно-познавателната и масоворазвлекателната дейност на клубове и групи (1969–1999).
Планове и информации за дейността на Общински пионерски щаб –
Ф. 1512 (1972–1980).
Анализи, отчети, справки за дейността по направления – хуманитарно,
изкуства и художествени занаяти, спорт и туризъм, други кръжоци (1970–
2000).
Планове, отчети, оценки, рапорти на пионерските дружини, резултати от
извършени проверки – Ф. 1512 (1969–1981).
Методически указания, насоки за организиране игри-състезания, олимпиади, конкурси, празници, лятна работа – Ф. 1503 (1989).
Книги за впечатления и препоръки на контролните органи на МОН, констативни протоколи (1993–1999).
Летописни книги – Ф. 1503 (1988–2000), Ф. 1512 (1969–2000).
Албуми, снимки, диапозитиви от дейността – Ф. 1503 (1992–1994),
Ф. 1512 (1970–1980).
МЕЖДУУЧИЛИЩНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ТРУДОВОПОЛИТЕХНИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
4 фонда, 8 оп., 168 а.е., 1,13 л.м., 1983–2008 г.
МЕЖДУУЧИЛИЩЕН ЦЕНТЪР ЗА ТРУДОВО-ПОЛИТЕХНИЧЕСКО
ОБУЧЕНИЕ – ГАБРОВО
Ф. 1513, 3 оп., 78 а.е., 0,50 л.м., 1983–2008 г.
МЕЖДУУЧИЛИЩЕН ЦЕНТЪР ЗА ТРУДОВО-ПОЛИТЕХНИЧЕСКО
ОБУЧЕНИЕ – ДРЯНОВО
Ф. 1490, 2 оп., 35 а.е., 0,20 л.м., 1983–2000 г.
МЕЖДУУЧИЛИЩЕН ЦЕНТЪР ЗА ТРУДОВО-ПОЛИТЕХНИЧЕСКО
ОБУЧЕНИЕ – СЕВЛИЕВО
Ф. 1487, 2 оп., 43 а.е., 0,32 л.м., 1983–2008 г.
МЕЖДУУЧИЛИЩЕН ЦЕНТЪР ЗА ТРУДОВО-ПОЛИТЕХНИЧЕСКО
ОБУЧЕНИЕ – ТРЯВНА
Ф. 1473, 1 оп., 12 а.е., 0,11 л.м., 1985–1997 г.
В изпълнение на окръжната програма за развитие на образованието в Габ
ровски окръг и Решение № 32 от 22 февр. 1983 г. на ИК на ОНС – Габрово, от 1
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септ. 1983 г. в Габрово се разкрива Междуучилищен център за трудово-политехническо обучение с филиали в Дряново, Трявна и Севлиево. Предмет на дейност:
трудова и политехническа подготовка на учениците от І до Х клас, многостранно развитие и професионално ориентиране. От 1 септ. 1985 г. филиалите стават самостоятелни. В периода 1997–2000 г. се закриват центровете в Дряново и
Трявна, а през 2008 г. – в Габрово и Севлиево.

Правилници за: взаимоотношенията на центровете с училищата – Ф. 1490
(1983), Ф. 1513 (1984); вътрешния ред (1986–2006).
Заповеди на директора по дейността – Ф. 1513 (1983–1987).
Протоколи от заседания на педагогическите съвети (1983–2008).
Протоколи, планове и информации за дейността на комисиите по професионално-творческите въпроси, предметните комисии, методическите кабинети по професионално ориентиране – Ф. 1513 (1983–1989).
Планове: комплексни за учебно-възпитателната работа – Ф. 1487 (1985–
2006), Ф. 1490 (1984–1999), Ф. 1513 (1985–2006); комплексни за учебнопроизводствената и стопанската дейност – Ф. 1487 (1983–1994), Ф. 1490
(1984–2000), Ф. 1513 (1983–2005); за съвместната работа с училищните ръководства, класните ръководители, пионерските и комсомолските активи –
Ф. 1513 (1984–1987); за работата като базови учебни заведения – Ф. 1513
(1985–1988).
Информации, анализи, оценки за резултатите от учебно-възпитателната
работа (1984–2007).
Книги за впечатления, препоръки и ревизионни бележки от извършени
проверки на центровете от Училищна инспекция за група общини – Габрово,
Кабинет по професионално ориентиране – Габрово, РИ при МОН – Габрово
и др. (1983–2008).
Паспорт на учебната сграда – Ф. 1487 (1985).
Летописни книги – Ф. 1487 (1985–2008), Ф. 1490 (1983–1999), Ф. 1513
(1983–2008).
Албуми със снимки от дейността на центровете – Ф. 1487 (1983–2008),
Ф. 1513 (1998–2007).
ШКОЛА ПО ИЗКУСТВАТА „ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ“ – ГАБРОВО
Ф. 1136, 3 оп., 156 а.е., 1,17 л.м., 1950–2000 г.
Открива се през 1950 г. като Детска музикална школа към ГНС – Габрово. Предмет на дейност: да издирва и подпомага талантливи деца, да развива
техните способности в областта на музиката, балетното и изобразителното
изкуство, да работи за професионалното ориентиране на възпитаниците. От
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март 1960 г. се именува Детска музикална школа „Емануил Манолов“, от авг.
с.г. – Детска школа по изкуствата „Емануил Манолов“, а от 1980 г. – Школа по
изкуствата „Емануил Манолов“. През 2000 г. Школата се закрива като общинско извънучилищно заведение.

Указ на ДС на НРБ за награждаване с орден „Кирил и Методий“ – ІІ
степен (1976).
Окръжни, решения, предложения, кореспонденция на КИК, ОНС –
Габрово, ГНС – Габрово и др. за цялостната дейност (1960–1987).
Правилник за вътрешния ред (1968).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1955–1997).
Протоколи от: заседания на: Педагогическия съвет (1951–2000), Бюрото на художествено-административния съвет (1990–1991), профкомитета
(1961–1981); общи събрания (1991–1992).
Годишни планове и доклади за цялостната дейност (1952–2000).
Информации, справки, сведения и др. за дейността на Школата (1952–
1996).
Статистически отчети за: персонала и ФРЗ, разпределението на персонала, художествената самодейност (1961–1981).
Планове, програми, доклади, дипляни и др. от юбилейни чествания
(1961–1996).
Планове, програми, сценарии, афиши и др. за участия във фестивали, музикални продукции и концерти, прегледи, чествания и изложби (1953–2000).
Бюджетни сметки и отчети за приходите и разходите (1955–1998).
Благодарствени писма и поздравления от учреждения и организации за
участието и успешното представяне на възпитаници на Школата в тържества
и чествания (1973–1988).
Отзиви в пресата за дейността на Школата (1960–1986).
Предложения за вписване в почетната книга „Дарования и постижения“
на Община Габрово (1995–1999).
Книга за вписване на: свидетелствата за завършен курс (1964–2000); получени награди за участие във фестивали, конкурси, изложби и др. прояви
(1961–1981).
Списък на учениците, завършили Школата и постъпили в средни и вис
ши специални училища (1950–1989).
Снимки, дипломи и грамоти на възпитаници, отличени в конкурси, фестивали и изложби (1950–1999).
Видеокасети със записи от творчески изяви (1996–1999).
Фотовитрина „Емануил Манолов 1860–1902 г.“ (1980).
Албуми със снимки от дейността на Школата (1950–1995).
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НАРОДНА АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ И
ПЛАНЕТАРИУМ – ГАБРОВО
Ф. 1452, 1 оп., 18 а.е., 0,05 л.м., 1981–1993 г.
Създава се през 1983 г. като извънучилищно заведение към ОС за народна
просвета – Габрово. Развива астрономически наблюдения, лекционна, кръжочна
и рекламна дейност.

Наредби за вътрешния ред (1984–1986).
Протоколи от заседания на Научно-методическия съвет (1985–1991).
Годишни планове и отчети за дейността (1983–1993).
Планове и информации за честване Деня на космонавтиката (1985–1987).
Списъци на педагогическия персонал (1984–1991).
Кореспонденция с МНП, ИК на ОНС, Представителство на „Карл
Цайс“ – Йена, Германия, СД „Изграждане на селищни системи“ – Габрово,
ОбНС – Габрово и др. за организиране на материалната база и кадровия състав на Планетариума, осигуряване на валута за закупуване апаратура, посещение на панаира в Лайпциг, монтиране на телескопа „Целестрон С–14“, за
изнасяните лекции на ученици и др. (1981–1992).
Исторически бележки за създаването и дейността (1985).
УЧЕНИЧЕСКА СПОРТНА ШКОЛА – ГАБРОВО
Ф. 1505, 1 оп., 64 а.е., 0,30 л.м., 1970–1996 г.
Вж. и Ф. 1503
Създава се през 1970 г. като извънучилищно учебно-възпитателно заведение
към ОНС, отдел „Народна просвета“ – Габрово. Предмет на дейност: масовизиране на спорта и издигане ролята на спортното майсторство на учащите се.
Закрива се през 1995 г., като дейността ѝ се приема от Общински детски комплекс – Габрово.

Наредби, указания, кореспонденция и др. с МНП, МФ, ОНС – Габрово,
отдел „Народна просвета“ – Габрово, ДФС „Янтра“ – Габрово и др. по дейността (1970–1994).
Информация и отчетен доклад за създаването, състоянието и дейността
на Школата с приложени заповед на ОНС – Габрово, отдел „Народна просвета“ и писмо на ОС на БСФС – Габрово (1971–1972).
Модели на Школата (1986–1994). Становище на ръководството по предложенията за статут на ученическите спортни школи (1992).
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Правилници за вътрешния ред (1978–1994).
Наредби за спортносъстезателната дейност (1978–1993).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1970–1993).
Протоколи от заседания на: Педагогическия съвет (1980–1995), Методическото обединение (1980–1992), Школското настоятелство (1979–1992).
Планове: годишни, календарни, за провеждане на научно-приложна дейност (1973–1994); по труда (1985–1990); за съвместна дейност със Средно
спортно училище „Иван Люцканов – Страхил“ – Габрово (1986–1990).
Спортни календари (1986–1992).
Отчетни доклади, анализи, справки за: цялостната дейност (1972–1995),
дейността на Методическото обединение (1983–1991).
Информации на директора за: работата с изявени ученици по физическа
дееспособност и физическо развитие (1977–1994), състоянието и дейността
на Школата (1989–1994), учебно-възпитателната и обществено-политическата дейност на учителите по видове спортове (1973–1991).
Отчети за: учебно-тренировъчната дейност на отделенията по футбол,
хандбал, тенис, спортна акробатика и др. (1990–1994); резултатите от спортносъстезателната дейност (1987–1994).
Табло със снимки на преподавателите в Школата (1983).
Снимки от награждаване на възпитаници на Школата в спортни изяви
(1994–1995).
Грамота за първо място на Комплексно национално състезание по акробатика (1996).
Х.5. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТИ
ЦЕНТРАЛЕН МАШИНОСТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ –
ФИЛИАЛ ГАБРОВО
Ф. 1370, 3 оп., 401 а.е., 2,25 л.м., 1973–1988 г.
Създава се през 1973 г. като специализирано звено за комплексно решаване проблемите по механизация и автоматизация на монтажите и контролните
процеси в промишлеността. От 1979 г. филиалът е специализиран в разработването и внедряването на средства за механизация и автоматизация на монтажните процеси. През 1988 г. се закрива и дейността му се приема от Предприятие
за графични и периферни устройства – Габрово.

Заповеди на ММ, МИП, Държавен комитет за НТП, ЦМИ – София и др.
за създаването, дейността и закриването (1973–1988).
Правилник за вътрешния трудов ред (1979).
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Структурни схеми на управление (1981–1987).
Наредба за организация на работната заплата (1981).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1981–1988).
Протоколи от: заседания на: СС (1980–1988), Специализирания научнотехнически съвет (1979–1988), профкомитета (1985–1988); оперативни съвещания (1985–1987); комисията за разпределение на младите специалисти
(1983–1985).
Прогноза за развитие на автоматизацията и монтажа за периода 1986–
2000 г. (1982).
Програми за: развитие на материалното производство за периода 1985–
2000 г. (1984), производство на средствата и комплексни обекти за механизация и автоматизация на монтажните процеси (1985), развитие за периода
1985–1990 г. (1984–1985).
Планове: перспективни за VІІІ и ІХ петилетка (1981–1986); производствени (1984–1986); за НИРД (1977–1988); за рекламната дейност (1985–
1986); по труда (1981–1988).
Доклади, информации, анализи за: цялостната дейност, изпълнението
на плана по основните икономически показатели, финансовите резултати и
ефективното използване на трудовите ресурси, внедряването на нови технологии и техника в производството, състоянието на техническата безопасност и хигиената на труда, международното сътрудничество в областта на
механизацията и автоматизацията на монтажните процеси, постъпленията на
средства за НИИВД и др. (1973–1988).
Отчети: по темите от научните разработки (1977–1988); от задгранични командировки (1986–1987); годишни финансово-счетоводни (1980–1988);
годишни статистически за: НИИВД, изпълнението на плановете за НИРД,
производството и реализацията, разпределението на персонала, квалификацията на кадрите, персонала и ФРЗ, разработени задачи, научните работници
по научни области, трудовите злополуки и др. (1981–1988).
Конструктивна документация на комплексна механизация и автоматизация на подемно-транспортните процеси (1976–1988).
ИНСТИТУТ ПО ТЕКСТИЛНО МАШИНОСТРОЕНЕ – ГАБРОВО
Ф. 1413, 2 оп., 139 а.е., 0,73 л.м., 1964–1994 г.
Създава се през 1964 г. като База за техническо развитие по предачно оборудване към ДМЗ – Габрово. От 1967 г. става База за техническо развитие за
текстилно машиностроене, а от 1977 г. се включва в състава на БРВ „Тесма“ –
Габрово. Съгласно Заповед № 2257 от 16 ноем. 1977 г. на МММ се отделя от БРВ
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„Тесма“ в самостоятелно предприятие с наименование БРВ „Текстилмаш“ в
системата на СК за телферостроене – Габрово, а от 1980 г. е в състава на новообразувания НПК „Текстилмаш“ – Габрово в системата на ДСО „Металхим“ –
Сопот. През 1984 г. се преобразува в Институт по текстилно машиностроене с
предмет на дейност: научноизследователска и развойно-внедрителска дейност
в текстилното машиностроене, конструиране и изпитание на опитни образци,
технологични процеси и технологична екипировка, производство на уникални машини и съоръжения. От 1989 г. преминава към Институт „Гама – проект“ –
Габрово, а през 1991 г. – към ДщФ „Текстилмаш“ на ДФ „Гама“ – Габрово. През
1994 г. Институтът се закрива, а активите и пасивите му се приемат от ЕООД
„Текстилмаш“ – Габрово. Вж. и фондове 515, 1305, 1438

Указ № 2042 от 26 септ. 1989 г. на ДС на НРБ за награждаване на Института с орден „Червено знаме на труда“ (1989).
Правилници за вътрешния трудов ред (1968–1978).
Структурни схеми на управление (1981–1986).
Наредби за: оценка на икономическата ефективност на НТП (1980–
1982), прилагане на вътрешната стопанска сметка (1982).
Заповеди на директора: с разпоредителен характер (1978–1991); за наз
начаване на ТИС (1975–1991); за приемане на опитни образци (1981–1989);
за назначаване на Атестационна комисия (1978–1988); за назначаване на
Експертен съвет (1992–1993).
Протоколи от: заседания на: СС (1970–1991), съвместни на СС и профкомитета (1987–1988), ТИС (1969–1992), Експертния съвет (1992–1993), Комисията за приемане и окачествяване работата на извънщатните сътрудници
(1981–1991), Атестационната комисия (1979–1987); производствени съвещания (1972–1991); проведени международни срещи (1975–1992); общи събрания (1991–1992); на комисията за приемане на опитни образци (1981–1989).
Концепции за развитието на текстилното машиностроене за периода
1971–1995 г. (1971–1991).
Научно-технически прогнози за развитие на текстилното машиностроене за периода 1975–1990 г. (1971).
Програми: за осигуряване надеждността на изделията, произвеждани в
МЗ „Янтра“ – Габрово и конструирани в БРВ „Текстилмаш“ (1976); за повишаване качеството на произвежданата продукция (1970–1985); за механизация и автоматизация на проектно-конструкторската дейност и производството (1980–1983); за реконструкция и модернизация (1973); „Интензификация – 90“ (1986); комплексна за ускорено развитие на текстилното машиностроене през ІХ петилетка и до 2000 г. (1985); координационна за ускорено
внедряване на нови технологии (1983); производствени (1983–1990).
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Планове за: развитие и внедряване (1970–1980), НТП (1981–1991), социалното развитие на колектива (1977), стандартизация (1983–1989), международното сътрудничество (1976–1986).
Доклади, обзори, информации и др. за: цялостната дейност, надеждността на текстилните машини, изпълнението на годишните планове по задачи,
състоянието и усвояването на нови предачни машини и тъкачни станове,
конструирани и модернизирани текстилни машини, усвоени нови и модернизирани изделия и технологии, извършените предварителни проучвания за
шумоизлъчването при текстилните машини (1964–1989); от задгранични командировки (1973–1990); за участия в международни изложения и получени
награди от тях (1979–1991).
Анализи на: нормативното осигуряване на надеждността на фамилия
предачно-пресукални машини „Преномит“ (1989); изпълнението на плана за
НТП (1982–1984).
Отчети: за изпълнението на държавния план по стандартизация (1978–
1990); за състоянието на изработваните машини (1975–1978); годишни финансово-счетоводни (1980–1990); статистически за: промишлената продукция, произведената и реализирана продукция, себестойността, персонала и
ФРЗ, бригадната организация на труда, трудовите злополуки и др. (1968–
1989).
Експертна оценка за стойността на дълготрайните активи (1992).
Договори за: разработване и усвояване на научноизследователски и технологични продукти (1990–1991), международно сътрудничество (1986).
Отраслови и заводски нормали за разработването и внедряването на
промишлената продукция в производството (1982–1986).
Паметни записки от проведени международни срещи (1979–1984).
Кореспонденция с ДСО „Тежко машиностроене“, КТИМ, ДСО „Металхим“ – Сопот, НПК „Текстилмаш“ – Габрово и др. за цялостната дейност
(1971–1994).
Емблема на базата за периода от 1964–1979 г. (1979).
Албум – летописна книга за дейността и състава на Института (1964–
1984).
ИНСТИТУТ „МЕХАТРОНИКА“ – ГАБРОВО
Ф. 1429, 4 оп., 149 а.е., 1,05 л.м., 1974–1991 г.
Създава се със Заповед № 760 от 9 юни 1981 г. на МЕЕ като БРВ по научно
приборостроене и специално технологично оборудване – Габрово, поделение на
НПК „Мехатроника“ – Габрово. Развива научноизследователска, проектно-кон-
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структорска, внедрителска, инженерингова дейност; производство на уникални
съоръжения в областта на специалното технологично оборудване за микроелектрониката и машиностроенето и на средства и системи за автоматизация на
инженерния труд. От 1985 г. се преобразува в Институт „Мехатроника“ със
същия предмет на дейност. През 1991 г. Институтът се закрива, а активите и
пасивите му се приемат от ЕООД „Мехатроника“ – Габрово.

Разпореждания, заповеди, указания, наредби и др. на МС, МЕЕ, НПК
„Мехатроника“ – Габрово и др. за създаването, преобразуването, дейността
и закриването (1981–1991).
Правилник за вътрешния трудов ред (1985).
Структурна схема на управление (1982).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1981–1991).
Протоколи от: заседания на: СС (1982–1990), Съвета по стандартизация
(1981–1986), Техническия съвет (1981–1989), профкомитета (1981–1986);
оперативни съвещания (1987–1989); двустранно сътрудничество между
СССР и НРБ в областта на научното приборостроене (1981).
Концепция за разработването и производството на фамилия плотери и
дигитайзери (1982–1985).
Програми: производствени по направления (1981–1990); научноизследователски и инженерно-внедрителски (1981–1990); за разработване и производство на специално електронно-технологично оборудване и системи за
научни изследвания през ІХ петилетка (1986); за подобряване качеството на
продукцията (1983–1987).
Планове: перспективен по стандартизация за ІХ петилетка (1986); насрещен за социално-икономическото развитие (1985–1986); годишни държавни и вътрешноведомствени по стандартизация, унификация, метрологично
осигуряване и внедряване на отрасловите нормали (1981–1986); за НИИВД
(1981–1984); по стандартизация и унификация (1983–1984).
Доклади, анализи, информации, обзори и др.: за цялостната дейност, изпълнението на плана за НТП, охраната на труда (1981–1986); от задгранични
командировки (1986).
Отчети: за изпълнението на плановете по стандартизация (1982–1987);
годишни финансово-счетоводни (1981–1991); статистически за: изпълнението на плановете по основните показатели на научните звена, персонала и
ФРЗ, изплатени възнаграждения, трудови колективи, повишаване квалификацията на кадрите, научните работници, разхода на суровини и материали,
трудовите злополуки и др. (1981–1987).
Отраслови нормали (1974–1988).
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Рекламни проспекти на произвежданата продукция на български, руски
и английски език (1978–1988).
ИНСТИТУТ ПО КАБЕЛИ И ПРОВОДНИЦИ – СЕВЛИЕВО
Ф. 1284, 2 оп., 164 а.е., 0,95 л.м., 1968–1992 г.
Създава се с Разпореждане № 264 от 1 юли 1968 г. на МС като База за техническо развитие по изолирани проводници и кабели – Севлиево в системата на
ДСО „Елпром“ да извършва проучвания, проектно-конструкторски и технологични работи по изолирани проводници и кабели и да участва при внедряването
им в производството. От 1973 г. става БРВ по изолирани проводници – Севлиево
към ДСО „Кабели и проводници“ – Бургас с предмет на дейност: приложни измервания, проектно-конструкторска, конструкторска и технологична дейност,
внедряване на изолирани проводници и специално технологично кабелно оборудване, а от 1976 г. е към Завод „Ненко Илиев“ – Севлиево. Съгласно Решение № 118
от 12 юни 1980 г. на БМС се преобразува в Институт по кабели и проводници –
Севлиево към СК „Кабели и проводници“ – Бургас. През 1992 г. Институтът се
закрива, а активите и пасивите му се приемат от ЕООД „ЕМКА“ – Севлиево.
Вж. и Ф. 767

Наредба за организация на вътрешния финансов контрол (1975).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1968–1991).
Протоколи от заседания на: Стопанския комитет (1968–1989), профкомитета (1971–1977).
Комплексна програма за внедряване на НТП в производството през VІІ
петилетка (1976).
Планове: перспективни за VІ и VІІ петилетка (1971–1976); за техничес
ко, икономическо и социално развитие през ІХ петилетка (1986); насрещни
(1972–1977), финансови, по труда (1968–1977); за инженерно-внедрителските разработки (1985–1988).
Доклади и информации за: цялостната дейност, изпълнението на плановите задачи (1968–1990); от задгранични командировки (1972–1992).
Анализи на: работата по ускореното внедряване на НТП през VІІ петилетка (1981); инженерно-внедрителската дейност и икономическото състояние на Института (1984–1985).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1969–1992); статистически за:
научноизследователската дейност и състава на научните работници, разхода
на суровини и материали, разпределението на персонала по длъжности, трудовите злополуки и др. (1971–1991).
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Кореспонденция с ММ, ДСО „Елпром“, ДСО „Кабели и проводници“ –
Бургас и др. за цялостната дейност, нормирането на труда и организацията на
работната заплата, усвояването и внедряването на нови видове проводници и
кабели, стандартизацията, нормализацията и унификацията, участието в международни изложби и панаири и др. (1968–1991).
Албум със снимки на разработки на Института (1977–1990).
ИНЖЕНЕРНО-ВНЕДРИТЕЛСКА ОРГАНИЗАЦИЯ –
БАЗА ЗА РАЗВИТИЕ И ВНЕДРЯВАНЕ – ГАБРОВО
Ф. 1553, 2 оп., 196 а.е., 0,80 л.м., 1969–1988 г.
Създава се с Решение № 211 от 30 юни 1969 г. на КСК при МС като База за
техническо развитие по металообработване към Дирекция „Местна промишленост“ – Габрово. От 1973 г. Базата става поделение на Научен център по битова естетика и развойна дейност на местната промишленост с предмет на дейност: научноизследователска и проектно-конструкторска дейност в областта
на художествените занаяти и стоки за бита, а от 1975 г. се преименува на БРВ
на домакински инструменти. Съгласно Заповед № 203 от 23 юни 1980 г. на МИТУ
се преобразува в Инженерно-внедрителска организация – БРВ към СДМПБУ –
Габрово. Предметът на дейност е проучване, разработване и внедряване на нови
и усъвършенствани технологии и изделия. През 1988 г. Базата се закрива, а активите и пасивите ѝ се приемат от Предприятие за електронно и нестандартно
оборудване – Габрово.

Окръжни, заповеди, указания и др. на МИТУ, Държавен комитет за
НТП, СДМПБУ – Габрово, ОНС – Габрово и др. за: цялостната дейност,
планирането и отчетността, организацията на труда и работната заплата, кадровото осигуряване, повишаване квалификацията на кадрите, охраната на
труда и др. (1970–1987).
Правилници за: вътрешния ред (1969, 1974), устройството и дейността
(1985, 1987).
Наредби за организация на: работната заплата (1977–1978), вътрешната
стопанската сметка (1974).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1969–1988).
Протоколи от заседания на: СС (1976–1988), Клубния съвет на Клуба
за ТНТМ (1979–1985), профкомитета (1969–1988), Помирителната комисия
(1970–1971).
Програми: комплексна за развитие (1982); за безопасността и хигиената
на труда през VІІІ петилетка (1981).
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Планове: перспективен за VІІ петилетка (1976); за социалното развитие
на колектива през VІІІ и ІХ петилетка (1981–1987); за НТП (1971–1980);
за работата на конструктивно-технологичния отдел, инструменталния цех
и опитно-производствената лаборатория (1975–1980); финансови, по труда
(1969–1987); по охраната на труда (1981–1987); за НИИВД (1980–1985).
Информации, докладни записки, справки за: дейността, усвояването на
нови изделия, технологии и тяхното внедряване в производството, изпълнението на плана за НТП и резултатите от НИИВД (1972–1987).
Отчет: годишни финансово-счетоводни (1969–1988); статистически за:
научноизследователската дейност и състава на научните работници, помощно-промишлените дейности, изпълнението на плана за НТП, икономическите
резултати от внедрените научно-технически постижения, самостоятелните
теми и задачи по етапи на разработка и внедряване, качеството на разработените задачи, изпълнението на плана по основните показатели от научните
звена, персонала и ФРЗ, трудовите злополуки и др. (1971–1988).
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ИНСТИТУТ
ПО КОЖАРСКА ПРОМИШЛЕНОСТ – ГАБРОВО
Ф. 823, 5 оп., 967 а.е., 6,18 л.м., 1955–1997 г.
Създава се през 1963 г. като Научноизследователски институт по кожарокожухарска и обувна промишленост за научноизследователска и експериментална дейност в кожарското, кожухарското и обувното производство. От 1971 г.
става Научноизследователски и технологичен институт по кожарска промишленост, а от 1976 г. – Институт по кожаро-кожухарска, обувна и галантерийна
промишленост към СО „Пирин“. През 1986 г. се преименува на Институт по кожарска промишленост, а през 1990 г. се образува ДщФ „Дерма – инженеринг“ –
Габрово на ДФ „Пирин“ – София. През 1991 г. се преобразува в ЕООД с държавно
имущество. Със Заповед № РД–21–216 от 19 юли 1996 г. на Министерството на
промишлеността се открива процедура за приватизация на Дружеството, която приключва през 1998 г.

ПМС, заповеди, наредби, указания на Комитета по лека промишленост,
Държавния комитет за НТП, ДСО „Пирин“ и др. за създаването, преструктурирането и дейността на Института (1963–1990).
Решения на ГОС за регистриране, преобразуване и приватизация на
Дружеството (1990–1997).
Правилници за: устройството и вътрешния ред (1964, 1972), устройст
вото и дейността (1986–1987).
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Наредби за: организация на: работната заплата (1970–1982), вътрешния
финансов контрол (1977); прилагане на вътрешната стопанска сметка (1980).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1963–1996).
Протоколи от заседания на: Стопанския комитет (1967–1991), съвместни на СС и профкомитета (1984–1990), Научния съвет (1963–1971), Техническия съвет (1975–1990), профкомитета (1963–1990), Клубния съвет на
Клуба за ТНТМ „Колаген“ (1973–1983).
Програми: национална за подобряване качеството на продукцията
(1977); за развитие на кожарската промишленост за периода 1966–1970–
1980 г. (1966–1970); за развитие на Института през ІХ петилетка (1986).
Планове: перспективни за научноизследователската и проектно-конструкторската дейност през V, VІ, VІІ и VІІІ петилетка (1966–1981); за социалното развитие на колектива през VІІІ петилетка (1981); насрещни (1973–
1978); тематични за проучвателската и научноизследователската работа
(1963–1976); за внедряване и очаквания икономически ефект (1975–1980);
финансови, по труда (1963–1983); за разработване и внедряване на научнотехническите постижения през 1980–1981 г. (1980); за НИИВД (1984–1990).
Доклади, обзори, анализи, справки за цялостната дейност (1963–1990).
Отчети: за разработките на теми и задачи (1965–1969); за проучвателската и научноизследователската работа (1963–1976); за изпълнението на
плановете за научноизследователската работа (1967–1970); по темите от научноизследователските разработки в Института (1963–1990); от задгранични
командировки (1955–1990); годишни финансово-счетоводни (1963–1997);
статистически за: научноизследователската дейност и състава на научните
работници, персонала и ФРЗ, развитието на ТНТМ, разработените задачи,
рационализаторската дейност, внедрените задачи, качеството на разработените задачи, разхода на суровини и материали, извършените командировки
в чужбина и направените разходи по тях, трудовите злополуки и др. (1963–
1994).
Инвентарни книги за отчетите по теми, разработени в Института (1968–
1991).
Регистрационни карти за регистриране и отчитане задачите по НТП
(1981–1983).
Кореспонденция с Министерството на леката промишленост, Държавния комитет за НТП, ДСО „Пирин“ и др. за: цялостната дейност, специализацията на научните специалисти, повишаване квалификацията на кадрите,
присъждане на научни степени и звания, НИРД, научно-техническото сът
рудничество, участието в международни изложби и национални прегледи на
ТНТМ, повишаване ефективността на научноизследователската работа и др.
(1963–1996).
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ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ПРОГРЕС“ – ГАБРОВО
Ф. 1447, 2 оп., 56 а.е., 0,50 л.м., 1982–1999 г.
Учредява се през 1982 г. като Стопанско дружество „Прогрес“ – Габрово
с предмет на дейност: научна, инженерно-внедрителска, производствено-стопанска и инженерингова. Членове на Дружеството са СК по телферостроене – Габрово, Комбинат „Мехатроника“ – Габрово, СК „Инструментална промишленост“ – Габрово, МК „Точно машиностроене“ – Габрово, НПК „Текстилмаш“ – Габрово и ВМЕИ – Габрово. В съответствие с Наредбата за стопанските
сдружения от 1988 г. Дружеството се преучредява в Сдружение за съвместна
дейност „Прогрес“ с предмет на дейност: научни и приложни изследвания, създаване, развитие, приложение и трансфер на нови технологии и технологични съоръжения за тях, инженерингова и инженерно-внедрителска дейност, производствено-стопанско обучение и квалификация на кадри. На основание чл. 11, ал. 2
от Указ № 56 за стопанската дейност през 1990 г. се преобразува в Дружествена
фирма с ограничена отговорност „Прогрес“ за научноизследователска, технологична, инженерно-внедрителска, производствено-стопанска и инженерингова
дейност. През 1991 г. се регистрира като ООД със същия предмет на дейност.
През 1998 г. Дружеството се обявява в ликвидация, която приключва през 1999 г.

Учредителен договор (устав) на Стопанско дружество „Прогрес“ (1982).
Функционален правилник за дейността (1987).
Протоколи от: събрания за учредяване и преучредяване (1982, 1989);
общо събрание (1998–1999); заседания на: УС (1982–1996), КС (1992–1993).
Технико-икономическа обосновка за създаване на Дружеството (1982).
Отчети: за цялостната дейност (1986–1996); годишни статистически за:
приходите и разходите, основните средства, персонала и ФРЗ, образователната и квалификационната структура на персонала (1991).
Годишни баланси (1988–1999).
Договори на Дружеството с възложители и изпълнители по задачите,
възложени му от стопанските организации и предприятия (1982–1990).
Кореспонденция с МИП, ЦИНТИ, ОбНС – Габрово, предприятия, организации и учреждения от окръга и страната за дейността на Дружеството
(1982–1998).
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РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ И
МЕТРОЛОГИЯ – ГАБРОВО
Ф. 1491, 2 оп., 178 а.е., 1,10 л.м., 1977–1998 г.
Създава се съгласно Разпореждане № 208 от 31 дек. 1976 г. на МС като
Окръжна дирекция на Държавен комитет по стандартизация на основата на
Окръжна инспекция по качеството, Окръжна инспекция за държавен технически
контрол в строителството и строителната промишленост и Дирекция „Мерки
и измервателни уреди“. От 1981 г. се преобразува в Районен център за стандартизация, метрология и контрол върху качеството, от 1985 г. – в Окръжен
център по качеството, а от 1988 г. – в Център по качеството. В съответствие с
ПМС № 49 от 27 март 1991 г. се образува Регионален център по стандартизация,
сертификация и метрология, а през 1992 г. се преобразува в Регионален център по
стандартизация и метрология. Във връзка с приетия Закон за измерванията от
1998 г. и Устройствения правилник на Държавната агенция по стандартизация
и метрология, приет с ПМС № 269 от 30 дек. 1999 г., регионалните структури в страната се преобразуват в отдели без юридическа самостоятелност към
главните дирекции на Агенцията. Предметът на дейност е ръководство, координация и контрол на стандартизационните дейности, методическо ръководство
и координация на дейността по управление на качеството, изпитването, атестирането и сертификация на продукцията, технически контрол и качество на
строителните материали.

Постановления, заповеди на МС, Комитета по стандартизация и метрология за: закриването на Комитета по стандартизация, сертификация и мет
рология, образуването и основните функции и задачи на Комитета по стандартизация и метрология и регионалните центрове и поделения (1992–1998).
Правилник за вътрешния трудов ред (1981).
Структурни схеми на управление (1987–1990).
Наредби за: организацията на вътрешния финансов контрол (1985), държавно приемане на продукцията (1988).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1978–1986).
Протоколи от: заседания на: Дирекционния съвет (1990–1991), Техническия съвет (1986–1990), профкомитета (1978–1989), Атестационната комисия (1985–1991); оперативни съвещания (1987–1992); извършени общи и
тематични проверки по качеството в предприятията на окръга (1977–1986);
за приемане и въвеждане в действие на готови строителни обекти (1978).
Планове: перспективен за социалното развитие на колектива до 1990 г.
(1984); годишни за социалното развитие на колектива (1983–1984); за метрологичната дейност (1979–1993); за контролната дейност по направления
(1978–1990); на звената за държавно приемане на продукцията (1985–1991);
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по труда (1978–1986); за дейността по изпитване, контрол и сертификация на
продукцията (1991–1992).
Доклади, информации, справки и др. за: работата по въвеждане в действие на лабораториите „Налягане и вакуум“ и за физико-химични и оптикофизични измервания (1979–1980); метрологичното осигуряване, провеждането месец на качеството, провеждането на обществени прегледи по метрология и др. (1981–1986); разработването и внедряването на комплексна система за управление на качеството (1977–1979); състоянието на качеството на
изделията, произведени на територията на окръга (1979–1985); получените
и одобрени рекламации в предприятията на окръга (1978–1987); състоянието на качеството на продукцията и въвеждането на държавното приемане
(1987–1990); работата на административно-стопанския и финансово-счетоводния отдел (1979–1985).
Справки за изпълнението на основните показатели, характеризиращи
дейността по качеството и контролната дейност (1987–1988).
Анализи на: ефективността на икономическите средства за въздействие
върху дейността на стопанските организации за осигуряване на качествена
продукция (1989–1990); състоянието и проблемите по качеството, въвеждането на държавното приемане и за рекламациите по качеството (1988–1991).
Отчети: за метрологичната дейност (1977–1995); за контролната дейност по направления (1978–1991); за изпълнението на плана по стандартизация (1979); за контролната дейност на звената за държавно приемане на
продукцията (1985–1991); за дейността по сертификация, изпитване и контрол (1992); годишни финансово-счетоводни (1977–1995); статистически за:
резултатите от контролната дейност, дейността на звената за държавно приемане на продукцията, персонала и ФРЗ, социалното развитие на трудовите
колективи, разпределението на персонала по категории, групи длъжности,
повишаване квалификацията на кадрите, трудовите злополуки и др. (1984–
1993).
Бюджети (1977–1995).
Книга за атестиране на продукцията (1977–1979).
Снимки из живота и дейността на центъра (1979).
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Х.6. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗИ
ОКРЪЖЕН СЪВЕТ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ –
ГАБРОВО
Ф. 865, 4 оп., 314 а.е., 2,11 л.м., 1925–1987 г.
Създава се през 1959 г. като Окръжно ръководство на НТС. От 1965 г. е
ОС на НТС с 11 отраслови окръжни ръководства на територията на Габровски
окръг. През 1988 г. се преименува на Дом на науката и техниката и се създават общински съвети на научно-техническите дружества в региона. Провежда
междуотраслови мероприятия, координира и ръководи съвместната дейност за
по-тесни връзки с обществено-политическите и държавните органи по места,
подпомага изобретателската и рационализаторската дейност, организацията
на труда.

Окръжни, решения, указания и др. на ЦС на НТС по дейността (1959–
1983).
Устав на НТС в България (1972).
Правилници за: вътрешния трудов ред (1969), стопанската дейност
(1970), награждаване на членове, организации и дружества на НТС (1972),
творческата дейност (1973), организацията и дейността на бюрата за научнотехническа информация на обществени начала (1977).
Заповеди на секретаря с разпоредителен характер (1959–1985).
Протоколи, доклади, решения и др. от: отчетно-изборни конференции
(1959–1985); пленарни заседания (1959–1985); заседания на ИБ (1959–1985);
научно-технически конференции и събрания (1959–1966).
Учредителни протоколи, планове, доклади, статистически отчети и др.
на НТД (1959–1965).
Годишни планове и отчети за: цялостната дейност (1959–1972), научнотехническата и организационната дейност (1965–1986).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1968–1985); статистически за:
персонала и ФРЗ, квалификацията на кадрите, разпределението на персонала
и др. (1973–1986).
Бюджети и щатни разписания (1965–1984).
Договори за проектиране, отчети, сведения за проектантската дейност
(1963–1967).
Бюлетини: технически новости, научно-технически преглед, информация за специалиста и др.; сборници: тематични планове, доклади, съобщения
от научно-технически конференции и др. печатни издания (1968–1987).
Покана, програма, дипляна по случай 75 години НТС в България (1968).
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Предложения, характеристики и др. за награждаване на активисти
(1951–1967).
Снимки: на група техници от Габрово, сред които са Никола Бонев,
Александър Римшев, Христо Пеев (1925); от строежа на Дома на техниката
(1974).
ГРАДСКИ РЪКОВОДСТВА НА
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ
4 фонда, 6 оп., 305 а.е., 1,18 л.м., 1949–1966 г.
ГРАДСКО РЪКОВОДСТВО НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ
СЪЮЗИ – ГАБРОВО
Ф. 866, 2 оп., 196 а.е., 0,63 л.м., 1949–1960 г.
ГРАДСКО РЪКОВОДСТВО НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ
СЪЮЗИ – ДРЯНОВО
Ф. 868, 1 оп., 12 а.е., 0,10 л.м., 1957–1964 г.
ГРАДСКО РЪКОВОДСТВО НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ
СЪЮЗИ – СЕВЛИЕВО
Ф. 867, 1 оп., 13 а.е., 0,10 л.м., 1954–1966 г.
ГРАДСКО РЪКОВОДСТВО НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ
СЪЮЗИ – ТРЯВНА
Ф. 869, 2 оп., 84 а.е., 0,35 л.м., 1953–1965 г.
Съществуващите отпреди 1944 г. инженерно-технически организации в
страната провеждат през март 1949 г. в София учредителен конгрес на НТС. В
изпълнение на конгресните решения в Габровско към по-големите предприятия се
изграждат НТД. След Втория конгрес на Съюза (1953 г.), в структурата на ОС
на НТС – Велико Търново се включват учредените от НТД градски ръководства
в Габрово, Дряново, Севлиево и Трявна. Предмет на дейност: организационно укрепване на дружествата, действена помощ за решаване производствено-технически задачи по места, професионална квалификация. През 1959 г. Габрово става
окръжен град и градските ръководства в Габровско преминават към учредения
ОС на НТС – Габрово. Градските ръководства действат до изграждане на окръжните отраслови структури (решение на Четвъртия конгрес на НТС, 1965 г.).

Окръжни, инструкции, решения и др. на ЦС на НТС, Окръжното ръководство на НТС по дейността (1949–1963).
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Учредителни протоколи на градските ръководства на НТС – Ф. 866
(1949), Ф. 868 (1961), Ф. 869 (1953).
Протоколи, доклади, решения от: годишни отчетно-изборни конференции (1949–1966); пленарни заседания – Ф. 866 (1953–1958), Ф. 868 (1961),
Ф. 869 (1953–1963); заседания на ИБ – Ф. 866 (1951–1959), Ф. 868 (1961–
1964), Ф. 869 (1953–1963); заседания на комисията по обществените прег
леди – Ф. 869 (1958–1961); научно-технически конференции, симпозиуми –
Ф. 866 (1953–1957), Ф. 869 (1955–1961).
Годишни и тримесечни планове, отчети, сведения за цялостната дейност
(1950–1964).
Учредителни протоколи, протоколи, доклади, решения от общи събрания; планове и отчети, статистически сведения за дейността на НТД на територията на градовете (1952–1965).
Доклади на комисиите по обществените прегледи – Ф. 867 (1959), Ф. 869
(1955–1961).
ОКРЪЖЕН СЪВЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
НА НАУЧНИ ЗНАНИЯ „ГЕОРГИ КИРКОВ“ – ГАБРОВО
Ф. 1181, 3 оп., 184 а.е., 1,45 л.м., 1966–1988 г.
Създава се през 1962 г. като Окръжна лекторска група към ОК на ОФ –
Габрово за разпространение на политически и научни знания. От 1968 г. се преименува на ОС за лекционна пропаганда – Габрово към Републиканския съвет за
лекционна пропаганда, а от 1972 г. – на ОС на Дружеството за разпространение
на научни знания „Георги Кирков“ – Габрово. Предмет на дейност: координира
и подпомага дейността на градските съвети чрез организиране на квалификационни форми с подготвени лектори и разработки и финансово обслужване при
осъществяване на основните задачи; разпространява научни знания във всички
области на обществено-икономическия живот, пропагандира марксистко-ленинската теория за развитие на обществото, съдейства за формиране на ценности,
адекватни на времето, в което развиват дейност. През 1988 г. Дружеството се
закрива.

Окръжни, указания, инструкции и писма на Републиканския съвет за
лекционна пропаганда, Републиканския съвет на Дружеството за разпространение на научни знания „Георги Кирков“ по дейността (1968–1986).
Устав на Дружеството (1972).
Заповеди на заместник-председателя с разпоредителен характер (1979–
1986).
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Протоколи, планове, доклади от: учредителна и отчетно-изборни конференции (1972–1986); пленуми (1970–1982); заседания на Бюрото (1971–
1987); съвещания на Съвета по лекционна пропаганда (1969); съвещания на
Научно-методическия съвет (1972–1974); научно-практически конференции
и национални съвещания (1978–1987).
Тематични планове за изнасяне на лекции, беседи и доклади (1968–1986).
Планове, доклади, информации, мероприятия, справки и др. за: дейността (1966–1987); работата на научно-методическите съвети и изнесените лекции (1981–1987).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1972–1988); статистически за:
разпределението на персонала, проведената лекционна дейност (1966–1988).
Сведения за изнесените лекции, беседи, доклади (1972–1976).
Заявки и искания: до Националния съвет на ОФ, Върховния читалищен
съвет, Републиканския съвет за лекционна пропаганда и др. за лекции и лектори (1966–1987); от учреждения, организации за изнасяне на лекции, беседи, доклади (1966–1976).
Лекции, беседи и доклади – разработки (1973–1975).
Бюджети и отчети за изпълнението им (1971–1987).
Албуми и афиши на Всесъюзното общество „Знание“ – Могильов
(1974–1976).
Снимки на група лектори от Всесъюзното общество „Знание“ – Могильов (1974).
ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАУЧНИ ЗНАНИЯ
„ГЕОРГИ КИРКОВ“
5 фонда, 5 оп., 55 а.е., 0,36 л.м., 1972–1984 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
НА НАУЧНИ ЗНАНИЯ „ГЕОРГИ КИРКОВ“ – ГАБРОВО
Ф. 1182, 1 оп., 14 а.е., 0,10 л.м., 1972–1984 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
НА НАУЧНИ ЗНАНИЯ „ГЕОРГИ КИРКОВ“ – ДРЯНОВО
Ф. 1186, 1 оп., 12 а.е., 0,06 л.м., 1972–1984 г.
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ГРАДСКИ СЪВЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
НА НАУЧНИ ЗНАНИЯ „ГЕОРГИ КИРКОВ“ – ПЛАЧКОВЦИ
Ф. 1187, 1 оп., 5 а.е., 0,05 л.м., 1972–1976 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
НА НАУЧНИ ЗНАНИЯ „ГЕОРГИ КИРКОВ“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 1183, 1 оп., 10 а.е., 0,05 л.м., 1972–1984 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
НА НАУЧНИ ЗНАНИЯ „ГЕОРГИ КИРКОВ“ – ТРЯВНА
Ф. 1185, 1 оп., 14 а.е., 0,10 л.м., 1972–1984 г.
Учредяват се през 1972 г. като Градски съвети на Дружеството за разпространение на научни знания „Георги Кирков“. Предмет на дейност: разпространяват научни знания във всички области на обществено-икономическия живот,
пропагандират марксистко-ленинската теория за развитие на обществото, съдействат за формиране на ценности, адекватни на времето, в което развиват
дейност. От 1979 г. се преименуват на Общински съвети на Дружеството за
разпространение на научни знания „Георги Кирков“.

Протокол, доклади, планове от: учредителни конференция и събрания
на дружествата (1972); годишни отчетно-изборни конференции (1972–1984);
пленарни заседания – Ф. 1182 (1976–1983), Ф. 1185 (1983); заседания на бюрата (1972–1984).
Планове, доклади, информации и др. за дейността (1972–1984).
Тематични планове за изнесени беседи, лекции, доклади – Ф. 1183 (1972),
Ф. 1185 (1976), Ф. 1186 (1972).
Заявки от учреждения, организации и предприятия за изнасяне на лекции, беседи и доклади – Ф. 1185 (1972–1976), Ф. 1186 (1973–1976).
Цифрови отчети за състава на лекторите, извършената методическа работа и проведената лекционна пропаганда (1972–1976).
Сведения за използваните форми за лекционна пропаганда, за изградената мрежа от форми и за числения състав на членовете на Дружеството –
Ф. 1183 (1973–1976), Ф. 1185 (1973–1976), Ф. 1186 (1973–1976), Ф. 1187
(1973–1976).
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ХІ. КУЛТУРА И ИЗКУСТВО
ХІ.1. КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ
ОКРЪЖЕН ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ГАБРОВО
Ф. 1000, 2 оп., 566 а.е., 3,85 л.м., 1951–2008 г.
Създава се през 1959 г. като ОДА – Габрово към Окръжно управление на
МВР – Габрово. От 1961 г. е самостоятелно мероприятие към ОНС – Габрово,
а от 1978 г. – Дирекция „ОДА“ – Габрово. Съгласно Правилника за прилагане на
Закона за ДАФ от 1989 г. се преобразува в Дирекция „ДА“ към ОбНС – Габрово.
С ПМС № 268 от 30 дек. 1992 г., през 1993 г. Дирекцията преминава на пряко
подчинение на ГУА при МС. Съгласно Устройствения правилник на ГУА при МС
от 2000 г. се преобразува в Териториална дирекция „ДА“ – Габрово. Предмет на
дейност: провежда държавната политика в областта на архивното дело по издирването, събирането, обработката, опазването, използването, публикуването
и управлението на ДАФ.

Укази: № 515 от 10 окт. 1951 г. на Президиума на НС за създаване на
ДАФ (1951); № 3236 от 1 окт. 1984 г. на ДС на НРБ за награждаване на
ОДА – Габрово с орден „Кирил и Методий“ – ІІІ степен (1984).
Постановления и разпореждания на МС за създаването и дейността на
държавните архиви (1952–1977, 1992). Заповеди, окръжни, указания, писма
от МПК, ОНС – Габрово, ГУА и др. за: създаването на нови окръжни държавни архиви, преминаването на окръжните архиви към ОНС и към МПК,
цялостната дейност на архива, комплектуването, научно-техническата обработка, съхраняването и използването на документите, издирването, регис
трирането и събирането на документи от личен произход и др. (1959–1996).
Правилници за: устройството, организацията и дейността (1975, 1993),
работата на ЕПК (1984).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1973–1990).
Протоколи от: производствени съвещания (1968–1985); съвещания с
доброволните сътрудници на Архива (1964–1985); общи събрания (1989–
1997); заседанията на: Дирекционния съвет (1980–1996), Координационно-методическия съвет (1980), Атестационната комисия (1982–1990), ЕПК
(1959–1996), Оценителната комисия (1971–1993); от събрания и съвещания
на Бюрото за обработка на архивни фондове към Архива (1989–1991), зак
лючителни протоколи, Акт № 1 за установени липси с приложения от паспортизациите (1994–2000).
Прогнози за развитието и дейността на ОДА – Габрово през VІІІ петилетка и до 1990 г. (1979–1980).
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Програми: комплексна за развитието на архивното дело в Габровски окръг за периода 1981–1985 г. и до 1990 г. (1981); дългосрочни за работата с
фондообразувателите (1983, 1988); дългосрочна за работата със средствата
за масова информация (1988).
Концепции за развитие на архивното дело за VІ петилетка (1971).
Насоки за развитие и преустройство на архивното дело (1985, 1990).
Планове: перспективни за VІІ и VІІІ петилетка (1976–1981); насрещни и
годишни за дейността (1960–1996).
Годишни отчети по дейността, доклади и сведения (1960–1997).
Информации на ГУА при МС за резултатите от проверки на дейността
на Архива (1977–1988).
Докладни записки, изложения, информации от директора на Архива до
ГУА и ИК на ОНС – Габрово за дейността (1959–1993).
Анализи, информации, докладни записки за извършени проверки във
фондообразувателите (1985–1987).
Каталози, брошури, бюлетини на документи от Архива, изготвени от
специалистите (1972–1996).
Анотирани списъци на радиоматериали и радиоматериали, изготвени по
документи, съхранявани в Архива (1975–2004).
Тематико-експозиционни планове за изложби и фотовитрини (1980–
1996). Статии на специалистите от Архива (1963–1996).
Научни съобщения на специалистите от Архива, изнесени на конференции (1979–1996).
В-к „Реликви“ – издание на Архива (1993–1996).
Бюджети с годишното разпределение на отпуснатите кредити по бюджета (1964–1997).
Годишни отчети: за усвоените средства по бюджета на Архива (1964–
1972); финансово-счетоводни (1993–1997); статистически – за персонала и
ФРЗ (1988–1997).
Кореспонденция с ЦУ на архивите, ГУА при МС, учреждения, редакции, частни лица и др. за: комплектуването на документи, публикуването на
статии, уреждането на изложби, предаването на документи в Архива, състоянието на материалната база и др. (1960–1996).
Кореспонденция, договори и др. по строителството на пристройката на
сградата на Архива (1965–1969).
Снимки и негативи: от чествания на годишнини, посещения на гости от
чужбина, годишни отчетни събрания, посрещане на празници, на служителите (1959–1996).
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Репортаж от тържеството за Александър Керков, организирано от ДА –
Габрово и представяне на книгата на Милка Берберова „Музикален етюд“
(по фонда в ДА – Габрово) (2008).
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„РАДИО ГАБРОВО“ – ГАБРОВО
Ф. 1539, 3 оп., 153 а.е., 0,85 л.м., 1971–2013 г.
Създава се през 1948 г. като Радиовъзел, мероприятие на ГОНС – Габрово.
От 1974 г. е Окръжен радиоцентър, а от 1987 г. – Радиоцентър. Има информационно-коментарен характер, обслужва всички населени места в региона. През
2000 г. се регистрира като ЕООД „Радио Габрово“ с общинско имущество и предмет на дейност: осъществяване на дейност като политематичен оператор, информационно осигуряване и консултантска дейност, рекламно-информационни
дейности и др. С решение на ОбС – Габрово от 2011 г. се открива производство
по несъстоятелност. С решение на ГОС от 2012 г. производството е прекратено
поради непоискано възобновяване. Дружеството е заличено от Търговския регистър на 15 ноем. 2013 г. Дейността му се поема от Общинско радио – Габрово,
което се развива като структура на Община Габрово на бюджетна издръжка.

Кореспонденция с ОбНС – Габрово, „Търговска банка“ АД – Габрово,
Съвета за електронни медии, Община Габрово и др. по дейността (1990–1994,
2002–2011).
Съдебни решения по създаването, промяна на обстоятелствата, увеличаване на капитала, прекратяване на дейността и фирмено досие на Дружес
твото (2000–2013). Решения на ОбС – Габрово по създаването, промяна на
капитала, дейността и обявяване в несъстоятелност (2000–2012).
Заповеди с разпоредителен характер (1979–1983, 2007–2008).
Правилник и статут за вътрешния ред и организация в Радиоцентъра
(1984, 1993).
Планове: перспективен за развитие (1988); тематични за работа (1973–
1988); програмен план, проект, програмна концепция и програмно разписание, изготвени за кандидатстване и защита на лицензия (1999, 2004).
Информации и отчети за: състоянието и дейността на Радиоцентъра
(1971–1987); персонала и квалификацията на програмните редактори (1980–
1981).
Бюджетни сметки за приходите и разходите и отчети за изпълнението
им (1990–1993).
Радиопредавания и сценарии, посветени на бележити дати, чествания
на празници, обичаи, юбилеи, известни личности, детски и др. (1974–1995).
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Юбилейни издания „Говори Габрово“, „50 години Радиоцентър Габрово“
(1988). Делнични програми, излъчени по Радио Габрово (1998–1999). Рубрики, интервюта с известни личности и др. (1977–1991). Списъци на радиоматериалите, излъчени по Радиото (2004). Радиоматериали за значими събития,
личности, етнография, археология и др. (1972–2008), за рубриките „Поглед
през рамо“, „След пладне“ и „Приятели на спорта“ (1999–2008). Сатиричен
информационен бюлетин (1990). Информации, подготвени от различни институции за информиране на обществеността в града (1999–2006). Предизборни и следизборни хроники и съобщения за проведени избори (2003–2011).
Оптични дискови носители DVD с фонозаписи на радиопредавания, радиосигнали и клипове и СD с текстове на новини и информации, репортажи,
съобщения и др. (2000–2010).
ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „РАЧО СТОЯНОВ“ – ГАБРОВО
Ф. 915, 3 оп., 623 а.е., 3,56 л.м., 1945–1995 г.
Открива се на 1 авг. 1945 г. като Общински народен театър. От 1950 г.
става Държавен народен театър, а от 1964 г. – Драматичен театър. С Указ
№ 1899 от 10 окт. 1975 г. се именува Драматичен театър „Рачо Стоянов“. През
1999 г. със съдействието на Министерството на културата, Община Габрово и
Фондация „Сорос“ става домакин на Първия фестивал на комедийния спектакъл,
който оттогава се провежда ежегодно.

Укази: № 834 от 23 май 1970 г. на Президиума на НС за награждаване
на театъра с орден „Кирил и Методий“ – II степен (1970); № 1899 от 10 окт.
1975 г. на ДС на НРБ за наименуването му (1975).
Правилници за: вътрешния трудов ред (1953–1968, 1993); устройството на службите при драматичните театри (1970); приемането на персонала в
държавните театри (1963).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1945–1978).
Протоколи от: оперативни съвещания (1960–1963); заседания на: Художествения съвет (1960–1990), Режисьорския съвет (1962–1970, 1981–1988),
Дирекционния съвет (1981–1989), Комисията за прослушване на кандидати
за стажант-актьори (1969–1976), Комисията по награждаване (1986–1987),
профкомитета (1958–1978).
Основни насоки за развитието и дейността на театъра (1973).
Планове: перспективен финансов за периода 1958–1962 г. (1957); производствено-финансови, по труда (1953–1978); репертоарни (1969–1990).
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Доклади и информации за: дейността на театъра (1953–1995); международните връзки на театъра с театри от Германия, Чехословакия, Полша,
Унгария, Белорусия (1983–1989).
Отчети: за играните пиеси, действащите лица, посещенията, приходите и разходите (1951–1966); годишни финансово-счетоводни (1953–1995);
статистически за: персонала и ФРЗ, остатъците, постъпленията и разхода на
суровини и материали, движението на персонала, дейността на театрите, оперите, оперетите и цирка, трудовите колективи и др. (1952–1995).
Встъпителен баланс (1953). Балансови карнетки (1951–1955).
Кореспонденция с Министерството на културата, КИК, ОНС – Габрово,
Община Габрово и др. за: дейността на театъра, състоянието на материалната
база, попълването на художествения състав, контактите на театъра с театри
от Германия, Чехословакия, Полша, Унгария, Белорусия и др. (1953–1995).
Грамоти, дипломи за участие на театралния колектив в национални прег
леди, конкурси, театрални празници и др. (1973–1981).
Програми, покани, афиши, отзиви в печата, снимки от: постановки, рецитали, спектакли (1945–1995); национални прегледи на българската драма
и театър (1979–1985); творчески вечери на актьори (1983–1989); театрален
преглед за актьорско майсторство (1986–1988); от гостувания на театъра в
чужбина (1977–1987); националния фестивал на малките театрални форми
(1994).
Служебни досиета на директори, режисьори, драматурзи, артисти и др.,
работили в театъра (1945–1977).
Творчески характеристики на актьори (1972–1978).
Списък на играните пиеси по сезони с данни за директорите, режисьори
те и постановчиците (1945–1976).
Летопис на театралните представления в Габрово за периода 1870–
1944 г. (1985).
Летописна книга на творческите сезони от 1975/1976 до 1993/1994 г.
(1975–1994).
Кратка историческа справка за развитието на театъра (1974).
Юбилейни сборници, посветени на 30, 40 и 50-годишнината от създаването на театъра (1975, 1985, 1995).
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ДЪРЖАВЕН ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН САТИРИЧЕН
ВАРИЕТЕТЕН ТЕАТЪР – ГАБРОВО
Ф. 1441, 2 оп., 111 а.е., 0,55 л.м., 1979–2000 г.
Създава се с Разпореждане № 57 от 19 окт. 1979 г. на МС като Експериментален сатиричен вариететен театър, художествено-творческа формация към
Дома на хумора и сатирата – Габрово. От 1979 г. до официалното откриване
през 1985 г. театърът няма дейност и не са създавани документи. От [1997 г.]
става Държавен експериментален сатиричен вариететен театър (липсва нормативен документ). Съгласно споразумителен протокол от 26 авг. 1994 г. между Дома на хумора и сатирата и Вариететния театър, последният използва и
стопанисва част от сградата, озвучителната и осветителната техника, оборудването на сцената и стопанския инвентар на предоставените помещения. С
решение на ОбС – Габрово от 25 март 1999 г., Община Габрово преустановява
финансирането на театъра. Със Заповед № РД–09–113 от 15 апр. 1999 г. на Министерство на културата, във връзка с решението на ОбС – Габрово и поради
липса на материална база, се прекратява дейността на Вариететния театър,
считано от 15 апр. 1999 г.

Разпореждане на БМС, заповеди, наредби и др. на Комитета за култура,
Съюза на артистите в България, ОбНС – Габрово и др. по създаването, дейността и закриването на Вариететния театър (1979–1999). Заповед на Министерството на културата за прекратяване дейността (1999).
Правилници за: организацията, дейността и вътрешния трудов ред
(1993), устройството на службите в театъра (1989).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1985–1999).
Протоколи от заседания на: Дирекционния съвет (1987–1999), Консултативния съвет (1992), Художествения съвет (1985–1992).
Планове: производствено-финансови, по труда (1984–1990), репертоарни (1988–1989).
Анализи на театралната дейност по сезони (1985–1988). Справки за гастролната дейност (1992).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1984–1999); статистически за:
дейността на театрите, оперите, оперетите и цирка, приходите и разходите на
предприятията, организациите и учрежденията на непроизводствената сфера,
персонала и ФРЗ, трудовите колективи, разпределението на персонала и др.
(1987–2000).
Бюджети и бюджетни сметки за приходите и разходите на театъра
(1995–1999).
Поздравителен адрес от Министерството на културата по случай 10-годишния юбилей на театъра (1995).
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Сценарии на постановките (1985–1997).
Програми, афиши, снимки, отзиви в печата за играни постановки (1985–
1999).
Списък на художествено-творческия състав на театъра за сезон
1994/1995 г. (1995).
ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – ГАБРОВО
Ф. 1293, 3 оп., 228 а.е., 1,06 л.м., 1967–2003 г.
Създава се с Решение № 404 от 30 дек. 1970 г. на КСК, считано от 1 ян.
1971 г. на основата на създадения през 1963 г. професионален Куклен театър
при Образцово народно читалище „Априлов–Палаузов“ – Габрово. Театърът е
на стопанска сметка към ОНС – Габрово, а методически се ръководи от КИК.
Първият директор е Иван Стойков Кискинов, режисьор – Николай Колев Николов. С куклените си постановки театърът гастролира на наши и международни
сцени – Полша, Чехословакия, Югославия, в съветски републики.

Правилници за вътрешния трудов ред (1971, 1976, 1999).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1968–1978).
Протоколи от: годишни събрания (1967–1979); заседания на: Дирекционния съвет (1972–1989), СС (1990–1993), Художествения съвет (1971–1989),
профкомитета (1971–1991).
Програми за дейността и развитието на театъра през 1973–1975 г. и през
VІ, VII, VІІІ и IX петилетка (1972–1975).
Планове: перспективни за VІ, VІІ и VІІІ петилетка (1971–1981); годишни за цялостната дейност на театъра (1971–1982); финансови (1971–1989);
репертоарни (1971–1991).
Отчетни доклади, информации, сведения за: дейността на театъра (1967–
1993); състоянието на материалната база, квалификацията на актьорския състав, международната дейност (1972–1987).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1971–2002); статистически за:
дейността на театрите, разпределението на персонала, труда и ФРЗ, трудовите колективи и др. (1967–2003).
Кореспонденция с КИК за гостуванията и творческото сътрудничество на театъра с куклени театри от Полша, Чехословакия, Югославия (1969–
1990).
Договори за: написването на пиеси и музика, поставянето на пиеси, изработването на кукли и декори (1967–1976); съвместна дейност с Куклен театър „Пинокио“ от Лодз, Полша (1969–1976).
564

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ГАБРОВО 1944–2014 г.

Списък на поставените пиеси с данни за брой зрители и приходи (1971–
1993).
Дипломи и грамоти на театъра за изяви на международни и национални
фестивали, прегледи, празници на куклената драматургия (1970–1979).
Програми, покани, афиши, отзиви в печата, снимки за постановките на
театъра (1970–1988, 2000); дните на кукления комедиен спектакъл (1985–
1987); гостувания на театъра в чужбина (1988).
Творческа характеристика на Николай Колев Николов – създател и дългогодишен режисьор на театъра (1988).
Книга за впечатления (1971–1981).
Исторически справки за създаването и дейността на театъра за периода
1956–1983 г. (1978, 1984).
Албум със снимки от дейността на театъра (1956–1970).
Програма за 25-годишния юбилей на Кукления театър (1988); юбилейни
и рекламни брошури, покани за честването и др. по случай 20, 25 и 30-годишнината на театъра (1983, 1988, 2001).
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „БЪЛГАРСКА МУЗИКА“ –
ОКРЪЖНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО – ГАБРОВО
Ф. 1021, 2 оп., 34 а.е., 0,17 л.м., 1964–1994 г.
Създава се през 1964 г. като Окръжно концертно бюро на основата на Българска концертна дирекция – Представителство Велико Търново, филиал Габрово. Предметът на дейност е да организира и провежда концерти и спектакли с
цел подпомагане музикалната култура на населението. През 1969 г. се преименува
на Главна дирекция „Българска музика“ – Окръжно представителство Габрово,
а през 1979 г. – на Окръжна дирекция „Музика“ – Габрово. От 1990 г. е филиал на
Агенция „Музика“ – Представителство „Музика“ – Велико Търново. Прекратява
дейността си през 1994 г.

Статут на Агенция „Музика“ (1991).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1991–1993). Колективен трудов договор (1991).
Планове: за производствено-финансовата дейност (1965–1969), репертоарни (1965–1970).
Отчети: за изнесени концерти и спектакли в Габрово и Габровски окръг
(1964–1970); годишни финансово-счетоводни (1990–1994); статистически
за: персонала и ФРЗ, трудовите колективи, повишаване квалификацията на
кадрите, разпределението на длъжностите (1988–1993).
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Кореспонденция с Българска концертна дирекция, КИК, Главна дирекция „Българска музика“ и др. за концертната дейност (1965–1993).
Афиши и програми за изнесени концерти (1964–1966).
ГАБРОВСКИ КАМЕРЕН ОРКЕСТЪР
Ф. 1481, 1 оп., 96 а.е., 0,70 л.м., 1970–1992 г.
Основава се на 1 септ. 1969 г. по инициатива на Христо Питев – композитор, музиковед, диригент, със съдействието на ОС и ГС за култура в Габрово.
За 40 години творческа дейност оркестърът представя над 500 пиеси от всички
стилове и епохи на видни български и чуждестранни композитори. Много от музикалните пиеси имат своите световни премиери в Габрово.

Заповеди на КИК за организирането на турнета (1985–1988).
Правилник за вътрешния трудов ред (1989).
Протоколи от заседания на Вътрешната експертна комисия при оркестъра (1990).
Планове: за концертната дейност (1974–1988); организационно-творчес
ки за провеждане Дни на камерната музика (1977–1979); за провеждане тържествения концерт по случай 10-годишния му юбилей (1979).
Списъци на артист-оркестрантите (1985–1990).
Поздравителни адреси от Съюза на музикалните дейци в България, ОбС
за духовно развитие – Габрово, Народно читалище „Априлов – Палаузов“ –
Габрово по случай 10 и 15-годишнината на оркестъра (1979, 1984).
Поздравителни писма, дипломи и грамоти за концертни изяви (1970–
1989).
Афиши, програми, покани за концерти и турнета на оркестъра (1972–
1992).
Отзиви и статии във вестници за концертната дейност (1970–1989).
Брошура „Габровски камерен оркестър – 10 години Дни на камерната
музика“ (1984).
Юбилейно издание за 10-годишнината на Габровски камерен оркестър
(1979).
Фотовитрина „Дни на камерната музика – Габрово 76“ (1976).
Снимки на: първия концерт с диригент Христо Питев и солисти Гинка Гичкова и Христофор Папанчев (1970); солисти (1970–1992); диригента
Милко Коларов (1980); от концерти и турнета в чужбина (1971–1989).
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ГРУПОВ ФОНД „КООРДИНАЦИОННИ КОМИСИИ
„1300 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ“ – ГАБРОВСКИ ОКРЪГ“
Ф. 1375, 3 оп., 230 а.е., 0,80 л.м., 1977–1982 г.
Създава се през 1977 г. за ръководство, организация, координация и изпълнение на националната програма „1300 години България“ на територията на
Габровски окръг за всенародното честване на юбилейната годишнина от създаването на българската държава. На териториален принцип се изграждат окръжен и общински координационни комитети, които прекратяват дейността си
след заключителните чествания на 13-вековния юбилей на България. Груповият
фонд включва документи на: Окръжна координационна комисия „1300 години
България“ – Габрово, Общинска координационна комисия „1300 години България“ – Габрово, Общинска координационна комисия „1300 години България“ – с.
Градница, Общинска координационна комисия „1300 години България“ – Дряново,
Общинска координационна комисия „1300 години България“ – Севлиево, Общинска координационна комисия „1300 години България“ – с. Стоките, Общинска
координационна комисия „1300 години България“ – Трявна.

Указания и инструкция на Националната координационна комисия „1300
години България“ за дейността на окръжната и общинските координационни
комисии (1979–1980).
Планове: за работата на информационното звено към Окръжната координационна комисия (1979); календарни за мероприятията, организирани от
Окръжната координационна комисия (1979–1981); за работата на Окръжната
координационна комисия (1980–1981); на Окръжната координационна комисия за подготовката и провеждането на дните на дружбата в Габровски окръг
(1980).
Информации, информационни карти, справки, сведение, отчети и др. на
Окръжната и общинските координационни комисии за хода и изпълнението
на набелязаните мероприятия (1978–1982).
Оперативни информации, сведения на културни институти, стопански и
обществени организации за подготовката и провеждането на мероприятията
за юбилейното честване (1977–1982).
Списъци на състава на Окръжната координационна комисия „1300 години България“ и на Оперативното бюро (1979).
Програми, покани, плакати, афиши на културни институти, стопански и
обществени организации за честване на юбилея (1979–1981).
Статии във вестници, посветени на „1300 години България“ (1981).
Юбилейни издания за „1300 години България“ (1979–1981).
Дипляни: „Габровски окръг – земя на древна култура“ (1979), „Революционното движение в Габровски окръг“ (1980), „Дряново“ (1980), „Уста
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Генчо Кънчев“ (1979), „Трявна“ (1980), „Икони в Трявна“ (1980), Къща-музей „Петко и Пенчо Славейкови“ (1980), „Ангел Кънчев 1850–1872“ (1980),
„Даскаловата къща“ (1980), „Резбата в Трявна“ (1980).
Албуми: „90 години Дряновска партийна организация“ (1981), „Трев
ненска живописна школа“ (1980).
Снимки: на самодейни художествени колективи от Дряново и Севлиево,
участвали в юбилейните чествания (1978–1981); на първенци в съревнование
по професии в Дряново, посветено на юбилея (1981); от тържествени събрания в Севлиево и Трявна (1981); от теоретичната конференция „Преклонение
пред миналото вдъхновение и призив“ в Трявна (1981).
Мероприятия на ОбК на ОФ – Севлиево за подготовката и честването на
1300-годишнината от създаването на българската държава (1977).
ПРОФСЪЮЗЕН ДОМ НА КУЛТУРАТА
„ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ“ – ГАБРОВО
Ф. 1081, 4 оп., 293 а.е., 3,55 л.м., 1963–1996 г.
Създава се през 1963 г. за културно-просветна дейност. От 1972 г. Профсъюзният дом на културата носи името на бележития български композитор
Емануил Манолов. През 1991 г. се преименува на Център за културна и стопанска
дейност – клон на Акционерна фирма „Софис“ – София. От 1 февр. 1996 г. става
Дом на културата „Емануил Манолов“, мероприятие на ОбС – Габрово за културно-стопанска дейност.

Решения на ОбС – Габрово за създаване на Дом на културата „Емануил
Манолов“ като мероприятие към Община Габрово и за приемане на неговия
статут (1996).
Правилници за: вътрешния трудов ред (1967), използване на зрителната
зала (1970), устройството и дейността на Университета за научно-техничес
ки и културни знания към Дома (1963), организацията и дейността на Любителския кино-фотоклуб (1963).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1965–1991).
Протоколи от: отчетно-изборна конференция на Дома (1981); годишни
отчетни събрания (1965–1971); отчетно-изборно събрание на Естрадно-сатиричния състав при Дома (1968); събрания на Любителския кино-фотоклуб
(1963–1970); заседания на УС (1965–1984), профкомитета (1964–1984).
Планове: за дейността на: Дома (1966–1983), Методическия кабинет
(1964–1971), сектор „Извънучилищна работа с децата“ (1964–1984), Любителския кино-фотоклуб (1963–1970); за културно-масовата дейност (1966–
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1971); репертоарни на самодейните състави (1964–1971). Програми, учебни
планове и покани за откритите курсове, школи и лектории (1963–1971).
Доклади, информации, сведения за: дейността на Дома (1964–1983),
културно-масовата дейност (1967–1984), учебно-възпитателната работа и
откриването на учебните години (1964–1984), работата на народните университети, школи и др. към Дома (1963–1970), състоянието на художествената
самодейност при Дома (1964–1983), дейността на сектор „Извънучилищна
работа с децата“ (1964–1984), организацията, състоянието и дейността на
Любителския кино-фотоклуб (1964–1972).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1963–1991); статистически за:
дейността на Дома, персонала и ФРЗ, разпределението на персонала, художествената самодейност, библиотеката (1964–1991).
Договори, протоколи, хонорарни сметки за изплатени хонорари на
композитори, художници, писатели, артисти, хореографи, музиканти и др.
(1963–1973).
Бюджети (1964–1990).
Дневници за: проведените културно-масови мероприятия (1965–1973),
проведените мероприятия от сектор „Извънучилищна работа с децата“
(1964–1966).
Писма, програми, информация, отзиви в пресата за концертната дейност
в страната и чужбина на Ансамбъла за народни песни и танци (1965–1976).
Писма, програми, афиши на организираните фотоизложби в Габрово
и за участие в ІV Международна изложба на художествената фотография в
Пловдив (1964–1969).
Афиши, програми, покани за уредени спектакли, концерти, изложби,
творчески срещи (1964–1990).
Грамоти и дипломи за награждаване на Профсъюзен дом на културата
„Еманул Манолов“ – Габрово, съставите и клубовете към него (1964–1983).
Кратка историческа справка за дейността и развитието на Ансамбъла за
народни песни и танци при Дома (1971).
Характеристика на Представителния състав за сценични танци при Дома
(1975).
Кинофилми, снимани от кино-фотоклуба (1964–1996).
Албуми със снимки от концертни турнета на Ансамбъла за народни песни и танци (1971, 1976).
Снимки на: самодейците – основатели на Танцовия състав при Дома
(1963), Представителния танцов състав от турнето им в Индия (1976).
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ОБЩИНСКИ СИНДИКАЛЕН ДОМ – СЕВЛИЕВО
Ф. 1493, 3 оп., 98 а.е., 0,80 л.м., 1970–1996 г.
Открива се през 1973 г. като Профсъюзен дом на културата към ГС на
БПС – Севлиево за културно-просветна дейност. В съответствие с документите на Учредителния конгрес на КНСБ, профсъюзните домове се преименуват на
синдикални. С Протокол № 6 от 4 септ. 1990 г. Координационният съвет на независимите синдикати – Севлиево учредява Общински синдикален дом, правоприемник на Профсъюзния дом на културата в града за културно-стопанска дейност.
През 1993 г., след обнародване Закона за имуществата на обществените и политическите организации, сградата на Дома е откупена от Община Севлиево. От
1996 г. се учредява право за безвъзмездно ползване от „Видима“ АД за обособяване център за изучаване на чужди езици.

Наредби, инструкции, указания, решения на ЦС на БПС и ОС на БПС –
Габрово по основната дейност (1970).
Правилник за устройството и дейността (1989).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1974–1989).
Протоколи от: отчетно-изборни конференции (1979–1987); заседания
на: УС (1981–1989), Комисията по художествено-творческа дейност за прос
лушване на съставите (1977–1989); на Координационния съвет на независимите синдикати – Севлиево с приложени документи за имуществото на Дома
(1990–1996).
Планове: перспективни за цялостната дейност на Дома (1974–1989); годишни за дейността на Дома (1973–1980); за идейно-възпитателната дейност
(1980–1988); репертоарни на самодейните художествени състави (1986–
1989); за дейността на: самодейните художествени състави и клубове (1980–
1988), Клуба на рационализаторите и изобретателите (1989–1990), кино-фотоклуба (1980–1988), клуб „Българо-съветска дружба“ (1982–1989).
Доклади, информации, справки за: цялостната дейност (1973–1990),
идейно-възпитателната дейност (1981–1987), художествено-творческата
дейност (1981–1989), дейността на клуба „Девета петилетка“ (1986–1989), за
дейността на клуб „Българо-съветска дружба“ (1982–1989).
Справки и сведения за: любителското творчество (1974–1989), ръководителите на съставите (1980); политическите мероприятия (1986–1988).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1974–1996); статистически за:
дейността на Дома, разпределението на персонала, броя на специалистите,
художествената самодейност, повишаване квалификацията на кадрите, трудовите колективи (1980–1990).
Годишни бюджети (1973–1996).
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Благодарствени писма от редакции на вестници, предприятия, обществени организации и др. за изнесени програми от самодейните колективи при
Дома (1981–1989).
Грамоти за награждаване на Дома и съставите към него (1974–1989).
Дневници за вписване на дейностите и изявите на Дома (1973–1990).
Списъци на: участниците в учебно-възпитателната дейност (1982–1987),
утвърдени самодейни състави и художествени ръководители (1982–1986),
засниманите филми от кино-фотоклуба (1973–1988).
Снимки от изяви, организирани и проведени в Дома: „Ден на здравния
работник“, „Вечер на наставниците“, срещи с творци, челници в труда и др.
(1978–1989).
ПРОФСЪЮЗЕН ДОМ НА КУЛТУРАТА НА ЗДРАВНИТЕ
РАБОТНИЦИ – ГАБРОВО
Ф. 1390, 1 оп., 55 а.е., 0,35 л.м., 1983–1991 г.
Открива се през 1984 г. за обществена изява на здравните работници в областта на професионалното творчество, художествената самодейност; за
пропагандиране на научни и професионални знания, за идейно-възпитателна и
културно-масова дейност.

Методически указания и кореспонденция с Централния дом на културата на здравните работници и др. по дейността (1983–1990).
Правилник за устройството и дейността (1984).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1984–1990).
Протоколи от: отчетно-изборна конференция (1987); заседания на УС
(1990).
Планове за дейността на Дома (1984–1987). Планове, протоколи, отчети
и др. за дейността на клубовете към Дома (1984–1990).
Доклади, отчети, информации за дейността (1984–1990).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1985–1987); статистически за:
дейността на домовете на културата, художествената самодейност (1985–
1990).
Бюджети (1984–1990).
Покани, сценарии, план-сценарии за културно-масови прояви (1984–
1991).
Сценарии и ритуали за изпращане на ветерани и посрещане на новопостъпили медицински кадри (1984).
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Спомени на здравни работници – ветерани от Великата отечествена война (1984–1985).
Списък и картони на самодейните групи към Дома (1984–1989).
Книги: летописна (1984–1991), почетна (1984–1989).
Албуми със снимки: за дейността на Дома (1984–1991), на здравните
работници от Габровски окръг, участвали във Великата отечествена война
(1985).
ДОМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО-ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА
УЧИТЕЛЯ – ГАБРОВО
Ф. 1552, 1 оп., 56 а.е., 0,33 л.м., 1978–2000 г.
Създава се през 1979 г. като Окръжен дом на учителя – ІІ категория, специализирано звено на МНП. Той е многофункционално, профсъюзно ведомствено учреждение, творческо средище за обществена изява в областта на професионалното творчество, пропагандиране на научно-педагогически знания сред учителите, училищните настоятелства, развитие на педагогическото майсторство и
творческото начало в работата на младите учители, художествена самодейност. През 1990 г. се преобразува в Дом за професионално-творческо развитие на
учителите – Габрово. Прекратява дейността си през 2000 г.

Правилник за организацията, дейността и вътрешния трудов ред (1991).
Статути на: Ателието на художниците – учители (1991), клубовете на
учители-литературни творци, на учителите за научно-техническо творчество,
на учителите-челници в педагогическия труд (1989).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1987–1999).
Протоколи от: заседания на: УС (1980–1990), Консултативно-педагогическия съвет (1991), Комисията за културно-масова дейност (1982–1985),
ръководството на Клуба на учителите за научно-техническо творчество
(1989–1990); общи събрания (1994–1997); събрания на Ателието на художниците – учители (1989–1991); за безвъзмездно предаване на основни средства (1990–2000).
Планове: годишни за дейността на Дома (1994–1998); за работата на
Клуба на младия учител (1982–1988); за организиране и провеждане ден на
младия учител (1980–1991); на Ателието на художниците – учители (1989–
1990); на Клуба на учители-литературни творци (1981–1988).
Годишни отчетни доклади и информации за дейността на: Дома (1996–
1998); Клуба на младия учител (1984); Ателието на художниците – учители
(1981–1982).
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Справки за: дейността на Дома, имуществения фонд, художествените
състави при Дома (1987).
Бюджети и отчети за изпълнение на бюджета (1980–2000).
Статии, очерци, дописки и др. в печата за чествания на бележити събития
и годишнини, за изявени учители и ученици от Габровски окръг (1979–1986).
Списъци на: учителите, членове на Ателието на художниците – учители
(1988–1990), членовете на Клуба на учители-литературни творци (1989).
Сценарии за отбелязване на значими събития (1986–1991).
Паметни листове, поздравителни картички до младите учители (1979–
1989).
Летописни книги със снимки на: Дома (1979–2000), Клуба на младия
учител (1978–1983).
Албум със снимки из живота на Клуба на младия учител (1980–1989).
КЛУБ НА ДЕЙЦИТЕ НА КУЛТУРАТА – ГАБРОВО
Ф. 1395, 1 оп., 310 а.е., 1,25 л.м., 1963–1992 г.
Създава се през 1963 г. като Клуб на културните дейци – обществена организация, която обединява художествено-творческата и научно-техническата интелигенция, дейците на културата и образованието в града и окръга. От
1970 г. става Клуб на дейците на културата – Габрово. Прекратява дейността
си през 1992 г.

Устав на Клуба на културните дейци (1963).
Статут на Клуба на дейците на културата (1989).
Структурна схема на управление (1992).
Заповеди на председателя с разпоредителен характер (1971–1991).
Протоколи от: учредително събрание (1963), отчетно-изборни събрания
(1965–1989), заседания на Клубния съвет (1964–1992).
Предложения от ръководството на Клуба до КИК, ЦС на БПС, ОНС –
Габрово, ОбНС – Габрово и др. за: дейността, разширяването на материалната база, присъждането на почетни звания и награждаването с ордени и медали
на изтъкнати дейци на културата и др. (1963–1977).
Планове: перспективен за развитие през VІ и VІІ петилетка (1971–1976);
годишни за работата на Клуба (1963–1990); за провеждане на творчески срещи (1969–1986); за организиране на изложби (1965–1978) и юбилейни чествания на видни личности и събития (1971–1988); за съвместна културно-масова работа с промишлените предприятия (1974–1977).
Информации, сведения, справки за дейността на Клуба (1969–1987).
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Статистически отчети за дейността на клубовете на дейците на културата (1970–1990).
Документално-художествени повести, разкази, лекции, сценарии за литературни рецитал-спектакли и творчески портрети (1969–1989).
Покани, афиши, снимки за културно-масови прояви (1963–1990).
Летописна книга (1974–1991).
КУЛТУРЕН КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА – СЕВЛИЕВО
Ф. 1268, 1 оп., 26 а.е., 0,12 л.м., 1968–1979 г.
Учредява се през 1968 г. за културно-просветна, екскурзионно-туристичес
ка, здравно-профилактична и трудова дейност, художествена самодейност.

Правилник за дейността и организацията на Клуба (1968).
Протоколи от: учредително събрание (1968); общи събрания на Клуба
(1968–1979); заседания на УС (1968–1978).
Доклади на: УС пред общите събрания (1968–1973); Ревизионната комисия (1969–1979).
Статистически отчети за: стокооборота в общественото хранене, постъп
ленията, продажбите и остатъците на по-важни хранителни и нехранителни
стоки в заведенията за обществено хранене, постоянно действащите магазини и др. (1971–1978).
Бюджети и отчети за изпълнението им (1969–1978).
НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ГАБРОВО
Ф. 1498, 1 оп., 198 а.е., 1,25 л.м., 1974–1993 г.
Създава се през 1974 г. с Решение № 401 от 1 ян. 1974 г. на Бюрото на МС с
предмет на дейност: да издирва, събира, проучва и опазва писмени и веществени
паметници на българското образование, да показва развитието му в миналото и
днес. Помещава се в обявената за паметник на културата историческа сграда на
Априловската гимназия. Със Заповед на МОН № РД–14–54 от 18 авг. 1992 г. (ДВ,
бр. 72 от 1992 г.) НМО – Габрово се закрива като самостоятелно бюджетно
мероприятие към Министерството и преминава към СОУ „Васил Априлов“, като
училището става държавно и се преименува на Национална Априловска гимназия
с музей на образованието – Габрово. Със Заповед на МОНТ № 14–103 от 2 септ.
1996 г. (ДВ, бр. 77 от 1996 г.) двете институции се разделят, като Национална
Априловска гимназия остава самостоятелно учебно заведение, а НМО – Габрово
се слива с Института по образование и наука – София, считано от 1 септ. с.г.
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Със Заповед на МОНТ РД–14–14 от 2 апр. 1997 г. (ДВ, бр. 33 от 1997 г.) се преобразува Институтът по образование и наука на Научноизследователски институт по образованието – София, като НМО – Габрово се отделя като самостоятелна структура, считано от 1 апр. 1997 г.

Заповеди на Просветното министерство, ИК на ОНС – Габрово, Комитета за култура и др. за уреждане на материалната база, приемане на експозицията на Музея, предаване паспортите на училищата, съставени през 50-те
години, на Музея и др. (1975–1991).
Правилник за задачите, устройството и дейността (1975).
Статут за устройството на Научния съвет при Музея (1982).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1976–1992).
Протоколи от заседания на: Дирекционния съвет (1975–1992), Музейния съвет (1975–1982), Оценителната комисия (1976–1990), профкомитета
(1975–1992).
Планове: за социалното развитие на колектива през ІХ петилетка (1986);
годишни за дейността на Музея (1975–1992); по труда (1976–1990); годишни
за цялостната дейност на отделите (1975–1990); за дейността на библиотеката (1979–1993).
Отчетни доклади, докладни записки, информации, справки за: цялостната дейност на Музея (1975–1989) и отделите (1979–1991); от задгранични
командировки и проведени срещи с представители на чуждестранни музеи
(1975–1990); за дейността на библиотеката (1979–1993).
Дневник-книга за научния архив на Музея (1982–1993).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1976–1992); статистически за:
дейността на Музея, персонала и ФРЗ, повишаване квалификацията на кадрите, разпределението на персонала, дейността на библиотеката (1986–1993).
Кореспонденция с: МНП, Комитета за култура, ОК на БКП, ОбК на БКП,
ОНС, ОбНС в Габрово, Комитета за телевизия и радио и др. за: проектиране
преустройството на сградата и организиране дейността на Музея, предоставяне на информация за учебното дело, определяне на началната година на
откриване на училищата, предоставяне на филми за историята на българското образование, за изработване на възпоменателен медал „Васил Априлов“,
повишаване квалификацията на кадрите и др.; с обществени организации,
частни лица, библиотеки в страната и чужбина за: книгообмен по образователни теми, реставрация на книгите от библиотеката на Васил Априлов,
организирани експедиции от НМО за проучване и събиране на информация
за историята на образованието в страната, дарения на предмети, документи и
книжни издания за историята на образованието и др. (1975–1987); сродни музеи и институции в страната и чужбина за сътрудничество, участие в научни
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форуми, подготовка на експозиции на изложби, проучване на педагогическия
опит и др. (1974–1992); с училища за събиране на информация за тяхната
история (1975–1992); с учебни заведения, предприятия и др. за дейността на
компютърния кабинет (1978–1989).
Дългосрочни програми, договори и съглашения за международно сът
рудничество (1975–1990).
Програми и графици за провеждане уроци, изпити и ритуали с учащи в
музейните зали (1981–1990).
Писма, планове, програми за събиране и популяризиране на челния педагогически опит (1974–1987).
Покани, плакати, съобщения за участие в изложби, научни сесии и конференции, организирани от Музея (1975–1992).
Статии за научнопопулярни издания (1977–1984).
Характеристика на фонда на библиотеката при Музея (1987).
План и информация за библиографската дейност на библиотеката при
Музея, препоръчителни библиографии за вътрешномузейни семинари по музейно дело (1982–1988).
Списъци, описи, актове, разписки за направени дарения на книги и др.
(1976–1989).
Снимки на корици на реставрирани книги (1988).
ДИРЕКЦИЯ „КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО“ –
ГАБРОВО
Ф. 1331, 1 оп., 84 а.е., 0,37 л.м., 1967–1983 г.
Създава се през 1978 г. като специализиран орган на територията на Габ
ровски окръг за ръководство на музейното дело и галериите, отговаря за недвижимите паметници на културата, грижи се за съхраняването и продължаване
традициите на народните художествени занаяти. Прекратява дейността си
през 1987 г.

Структурна схема на управление (1979).
Наредба за опазване и отчитане на недвижимите паметници на културата (1978).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1978–1982).
Протоколи от заседания на: Дирекционния съвет (1979–1982), Окръжната оценителна комисия (1976–1982), Редакционната колегия на Годишника
на музеите от Северна България (1980–1981), профкомитета (1978–1981).
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Модел за развитието на музейното дело в Габровски окръг до 1990 г.
(1980).
Планове: перспективен за развитие на музейното дело и паметниците на
културата в Габровски окръг до 1980 г. (1978); перспективен за проучване,
проектиране и реставрация на паметниците на културата в окръга до 1985 г.
(1980); работен за археологическите проучвания и разкопки (1980–1982); за
изработване на предмети и демонстриране производството пред посетители
(1978–1982); по стокооборота, такси, услуги, посетители и производство в
АЕК „Етър“ – Габрово (1979–1982).
Статистически отчети за: персонала и ФРЗ, разпределението на персонала, трудовите колективи, помощните промишлени дейности, стокооборота,
постъпленията, продажбите и наличните стоки в търговията на дребно и общественото хранене и оборудването им (1978–1981).
Бюджетни сметки на Дирекцията и мероприятията ѝ (1978–1982).
Баланси: встъпителен (1978) и годишни (1978–1983) на Дирекцията.
Задания и договори за разработване на потребителски луксозни опаковки за битови сувенири за АЕК „Етър“ – Габрово (1979).
Планове, договори, писма, сценарии и др. за провеждане на изложби,
конференции, честване годишнини и др. (1978–1982).
Предложения за обявяване на: жилищни и други сгради, съоръжения в
архитектурни ансамбли от епохата на Възраждането за паметници на културата (1967–1973); църковни стенописи, иконостаси и др. за паметници на
приложното изкуство от национално и местно значение (1979–1980); исторически паметници, свързани с работническото революционно движение в
Габровски окръг (1981).
Историко-географски справки за: по-големите селища, икономиката,
строителството, културата в Габровски окръг; забележителни архитектурни,
исторически и туристически паметници и обекти (1978).
Екскурзоводни беседи за експозициите на ОИМ – Габрово, къщата музей „Митко Палаузов“ и Паметника-костница Габрово, музей „Колю Фичето“ – Дряново, Архитектурно-исторически музей – с. Боженци, забележителните архитектурни паметници в Трявна (1978–1979).
Списъци на паметници и паметни плочи в Габрово и окръга, издигнати
преди и след 9 септ. 1944 г. (1979).
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ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГАБРОВО
Ф. 1495, 1 оп., 13 а.е., 0,07 л.м., 1950–1994 г.
Продължава дейността на създаденото през 1920 г. Историографско дружество „Габрово“. През 1949 г. е обявен за държавен с наименование Градски
народен музей – Габрово. През 1951 г. се открива експозиция с материали от Възраждането и етнографията, а през 1953 г. се открива втора експозиция „Борбите на габровската работническа класа срещу капитализма и фашизма“. От
1960 г. преминава към ОИМ – Габрово, а през 1988 г. се възстановява като Исторически музей – Габрово.

Протоколи от: годишни отчетни събрания (1989–1994); заседания на:
Музейния съвет (1952), Оценителната комисия (1951–1960).
Годишни планове за дейността на Музея (1955–1960, 1988–1989).
Годишни отчети за: цялостната дейност на Музея (1953–1956, 1989–
1994); статистически за дейността на музеите (1952–1970).
Кореспонденция с Министерството на културата, Етнографски музей –
София, Народен музей – Търново, граждани и др. по дейността (1950–1963).
Списъци на историческите паметници на културата в Габровски окръг
(1960).
Книга за впечатленията и препоръките от посещенията в Музея (1951–
1959).
ОКРЪЖЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГАБРОВО
Ф. 1494, 1 оп., 93 а.е., 0,56 л.м., 1959–1988 г.
Създава се през 1960 г. като Окръжен народен музей на основата на Градския народен музей – Габрово. Към Музея се разкриват отделите „Археология“,
„Социалистическо строителство“, Етнографски парк-музей „Етър“, къща музей „Митко Палаузов“. Отдел „Народно образование“ съществува до 1975 г., когато се открива Националният музей на народното образование в Габрово. От
1967 г. се преименува на ОИМ – Габрово. През 1978–1988 г. работи като звено в
структурата на Окръжна дирекция „Културно-историческо наследство“. От
1988 г. дейността му се приема от Исторически музей – Габрово.

Правилник за вътрешния ред (1962).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1966–1975).
Протоколи от: годишни отчетни събрания (1981–1988); заседания на:
Музейния съвет (1961–1980), Оценителната комисия (1961–1965).
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Планове: перспективни за: развитието на музейното дело и паметниците
на културата през V и VІ петилетка (1966–1971), построяването на паметници
на културата в окръга (1967); годишни за дейността на Музея (1961–1986); за
организиране на чествания и изложби (1963–1979); за научноизследователската дейност на Музея (1965–1967).
Отчети: годишни за цялостната дейност на Музея (1961–1985); за научноизследователската дейност на Музея (1975–1980); статистически за: книжния фонд на библиотеката (1964–1970).
Информации за: музейното дело в Габровско (1961–1969), състоянието
на музейното дело в Габровски окръг (1963–1980).
Справка за музейните сбирки в Габровски окръг (1969).
Бюджети за приходите и разходите (1964–1969).
Кореспонденция с БАН, Института за паметниците на културата, ОНС –
Габрово, учреждения, организации, граждани и др. за цялостната дейност на
Музея (1960–1981).
Предложения и докладни записки за: материалната база на Музея, статута на Парк-музей „Шипка“, паметници на културата, обособяване на музейни
сбирки (1963–1970).
Научни съобщения, статии и др., свързани с научноизследователската
дейност на Музея (1976–1977).
Брошури, дипляни, възпоменателни листове, издания на Музея (1964–
1978).
Афиши, покани за чествания, лектории, организирани от Музея (1964–
1974).
Описи на местата в Габровски окръг: свързани с действията на Българското опълчение (1970); на които са поставени обозначителни камъни на четата на Цанко Дюстабанов (1971).
Календар за отбелязване на важни исторически събития (1970).
Книги за впечатления от посещения в: Музея, къщата музей „Митко Палаузов“, къщата музей „Баба Зара“ и др. (1959–1988).
Летописна книга (1960–1964).
Пощенски картички с изгледи от крепостта „Градище“, къщата музей
„Митко Палаузов“, портрет на Митко Палаузов (1971).
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СПЕЦИАЛИЗИРАН МУЗЕЙ ЗА РЕЗБАРСКО И ЗОГРАФСКО
ИЗКУСТВО – ТРЯВНА
Ф. 1619, 1 оп., 27 а.е., 0,20 л.м., 1958–1996 г.
Създава се с Решение № 62 от 25 март 1959 г. на Временния изпълнителен
комитет на ОНС – Габрово като Специален музей за резбарско и зографско изкуство. През 1960 г. за експозициите му са откупени Райковата и Даскаловата
къщи. През 1962 г. Даскаловата къща е открита за посещения, а през 1963 г. в
пристройката към нея е открита експозицията за резбарство и зографство. С
решение на Комитета за култура и изкуство от 27 дек. 1966 г. Музеят е определен като Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство. Музейната
база се разширява с откриване на музейни експозиции в Славейковата къща през
1964 г., в Райковата къща – през 1967 г. и Ангел Кънчевата къща – през 1970 г.
С решение на КИК през 1975 г. се открива отдел „Съвременно изкуство“ и от
следваща година към Музея се присъединяват Поп Йовчовата и Калинчевата
къщи и Музей „Тревненска иконописна школа“. Музеят организира събирането,
обработката, консервацията и експонирането на веществени и документални
материали с музейна стойност, художествени произведения, книги и др., характерни за района. Извършва научноизследователска работа, културно-просветна,
археологическа и контролна дейност по опазване на паметниците на културата.

Решения на Временния ИК на ОНС – Габрово за създаване на специален
музей и протоколи на ИК на ОбНС – Трявна за закупуване на къщи в Трявна
за музейни (1959–1964); указания, предложения и др. на КИК, ОНС – Габрово, Окръжна дирекция „Културно-историческо наследство“ – Габрово и др.
за дейността на Музея, за обявяването му за национален и др. (1967–1985).
Програми на Комитета за култура, ОбНС – Трявна и др. за оформяне,
опазване и устройство на Музея (1984–1987).
Правилник за вътрешния ред (1989).
Заповед на завеждащ Музея за ежедневното приемане – предаване на
музейните обекти (1984).
Протоколи от: годишни отчетни събрания (1986–1987); извършени проверки на Окръжна дирекция „Културно-историческо наследство“ – Габрово
(1981–1984).
Планове за работата на Музея (1966–1986); планове, програми, концепция, предложения, докладни записки и др. за развитието на музейното дело
и Музея в Трявна, отбелязване на годишнини и др. (1971–1989); план-сценарии, статути и др. за провеждане на пленери по дървопластика (1981–1987);
планове, договори, информации за съвместна работа с училища, обществени организации, предприятия и др. (1978–1985); програми, планове, статут,
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цели и задачи на движението „Народната памет разказва“ с информации и
справки за извършената работа (1983–1987).
Доклади, отчети, информации и справки за цялостната дейност на Музея
(1958–1990).
Информации и справки по опазване на паметниците на културата, честване на юбилеи, популяризаторска работа и др. (1969–1988).
Кореспонденция с Комитета за култура, Окръжна дирекция „Културноисторическо наследство“ – Габрово, ОбНС – Трявна, издателства, печатници, рекламни агенции и др. по дейността на Музея, опазване паметниците на
културата, провеждане на археологически разкопки, по отпечатване на сборници, справочници и юбилейни издания, рекламни дипляни, филми, значки и
др. (1960–1989).
Докладни записки, протоколи и др. с информация за техническото оборудване, поддръжката и реставрационната дейност на Музея (1974–1989).
Предложение от Музейния съвет – Трявна и решение на ДС на НРБ за
награждаване на музейни работници (1974–1988).
Колективни трудови договори (1982–1987).
АРХИТЕКТУРНО-ЕТНОГРАФСКИ КОМПЛЕКС
„ETЪР“ – ГАБРОВО
Ф. 1330, 2 оп., 137 а.е., 0,60 л.м., 1966–1998 г.
Създава се през 1963 г. като парк-музей на открито, филиал към ОИМ –
Габрово. От 1966 г. се обособява като самостоятелен Етнографски парк-музей
„Етър“ – Габрово. През 1971 г. става АЕК „Етър“ и е включен в списъка на паметници на културата и изобразителното изкуство, а от 1997 г. – Етнографски
музей на открито „Етър“. Предметът на дейност е да съхрани и популяризира
стопанското минало, бита, архитектурата и културата на Габрово и Габровския край.

Наредба за определяне възнагражденията за предадени движими вещи,
паметници на културата, архивни материали, антикварни книги и др. (1975).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1967–1978).
Протоколи от: общи събрания (1979–1994); заседания на: Дирекционния
съвет (1983), СС (1983–1989), Музейния съвет (1968–1989), Оценителната
комисия (1969–1981), Атестационната комисия (1984–1985), профкомитета
(1968–1989); проведени търгове и конкурси за отдаване под наем на работилници, механа и др. oбекти при комплекса (1992–1998).
Програми за: развитието на АЕК „Етър“ за периода 1992–1993 г. (1992),
отбелязване 15 и 30-годишния юбилей на комплекса (1979, 1994).
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Планове: перспективни за развитие през V и VІ петилетка (1966–1971);
производствени (1970–1981); за стокооборота на дребно в търговските обекти и заведенията за обществено хранене на Музея (1971–1978).
Доклади и справки за цялостната дейност на Музея (1979–1994).
Статистически отчети за: персонала и ФРЗ, помощните промишлени
дейности, стокооборота на дребно, постъпленията и продажбите на стоки в
търговията на дребно и общественото хранене и др. (1968–1991).
Бюджети и бюджетни сметки за приходите и разходите и отчети за изпълнението им (1967–1994).
План-сценарий, договори, писма и др. за изработване на рекламни материали за комплекса (1970–1981).
Списък на стоките, които се произвеждат в комплекса (1975).
Рекламни дипляни на комплекса на немски и английски език (1989–1995).
АРХИТЕКТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ РЕЗЕРВАТ – с. БОЖЕНЦИТЕ
Ф. 1434, 1 оп., 32 а.е., 0,10 л.м., 1962–1993 г.
През 1962 г. комисия експерти от НИПК, БАН, Комитета по архитектура и благоустройство и ОНС – Габрово предлага целият селищен ансамбъл на
с. Боженци да се обяви за архитектурно-исторически резерват. Същата година
започва реставрирането на стари къщи в селото. През 1964 г. селото е обявено
за Архитектурно-исторически резерват. От 1969 г. става самостоятелен музей
и към него се включват селата Скорци и Трапесковци, а от 1978 г. е звено към
Дирекция „Културно-историческо наследство“ – Габрово. След 1988 г. е мероп
риятие към Община Габрово.

Указ № 2491 от 10 ноем. 1989 г. на ДС на НРБ за награждаването му с
орден „Кирил и Методий“ – ІІ степен (1989).
Протокол на комисия от представители на НИПК, БАН, Комитета по
архитектура и благоустройство и др. с приложено предложение и решение за
обявяване на с. Боженци за архитектурно-исторически резерват и списък на
обекти – паметници на културата (1962–1964).
Заповеди, протоколи и решения на НИПК, ОНС – Габрово, ДЗС – с.
Донино и др. за: развитието на резервата (1969–1972); определяне границите
на защитена природна зона около резервата (1973); обособяването му за база
на творческите съюзи и културните институти (1973).
Наредба за застрояването, благоустрояването и опазването на резервата
и правилник за приложението ѝ (1977).
Протоколи от годишни събрания с приложения (1969–1984).
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Програми за: ускоряване реставрацията и благоустрояването на резервата през VІ петилетка (1971), развитието на резервата през ІХ петилетка
(1986).
Годишни планове за дейността (1969–1992).
Отчети: за дейността (1985–1992); статистически за: дейността на музеите, персонала и ФРЗ, разпределението на персонала и др. (1969–1992).
Доклади от: теоретичната конференция „Боженци – настояще и бъдеще“
(1977), кръглата маса по случай 25-годишния юбилей (1989).
Списък на обектите паметници на културата (1964).
Екскурзоводна беседа за историята на архитектурно-историческия резерват (1989).
Рекламни картички, дипляни (1978–1993).
Снимки: от честване 25-годишния му юбилей (1989); на възстановки на
народни обичаи (1979–1980); на улици и къщи в с. Боженци (1969).
ДОМ НА ХУМОРА И САТИРАТА – ГАБРОВО
Ф. 1534, 1 оп., 56 а.е., 0,26 л.м., 1970–2002 г.
През 1965 г. се провежда Първата седмица на хумора и сатирата в Габрово,
организирана от ГОНС – Габрово, а през 1970 г. – Първият фестивал на хумора и
сатирата. С Решение № 217 от 29 окт. 1970 г. на ИК на ГОНС – Габрово се слага
началото на мероприятие „Дом на хумора и сатирата“ към ГОНС – Габрово.
Под мотото „Светът е оцелял, защото се е смял“ Домът на хумора и сатирата
си поставя задача да се събират, съхранят, проучат, покажат и популяризират
представителни образци от хумора на народите. С Разпореждане № 57 от 19
ноем. 1979 г. на БМС Домът на хумора и сатирата се утвърждава като уникален
културен комплекс с галерийна, музейна, библиотечна, театрална, издателска,
научна и др. дейности с национално значение и международен отзвук, с широко
международно сътрудничество и изяви. През 1992 г. получава статут на организация с идеална цел, а от 1994 г. – културен институт към Община Габрово с национално и международно значение, самостоятелен бюджет, подпомаган целево
от Министерството на културата.

Предложение и решение на ИК на ГОНС – Габрово за създаване Дом на
хумора и сатирата (1970).
Статут на Дома на хумора и сатирата (1994).
Протоколи от заседания на Дирекционния съвет (1994–1996).
Комплексна програма за развитие на Дома на хумора и сатирата като
уникален национален културен институт за 1989–2005 г. (1988).
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План за честване 20-годишния юбилей на Дома (1992). План-график за
обществените изяви на Дома (1994).
Доклади за 10 и 15-годишнината от създаването на Дома на хумора и
сатирата (1982, 1987).
Отчети: за дейността и изявите на Дома (1992–1994); финансови (1987–
1996); статистически за: персонала и ФРЗ, трудовите колективи, разпределението на персонала, капиталните вложения и въведените в действие основни
фондове (1990–1997).
Баланси с приложени към тях отчети и справки (1991–1997).
Колективни трудови договори (1991, 1993).
Опис на архивните фондове и дела в специализирания архив на Дома
(1972–1996).
Статия от Стефан Фъртунов за габровския хумор като самобитно национално богатство (1971).
Фотоалбуми от експонирани изложби, алманаси на български, руски и
английски език, издания на Дома (1983–1994).
Юбилейни издания по повод 30-годишнината на Дома на хумора и сатирата (2002).
Мултимедиен продукт (на оптичен носител) за дейността на Дома по
повод 25-годишнината му (1997).
ОКРЪЖНА БИБЛИОТЕКА „АПРИЛОВ – ПАЛАУЗОВ“ – ГАБРОВО
Ф. 1072, 3 оп., 614 а.е., 4,00 л.м., 1959–1994 г.
Създава се през 1959 г. на основата на Градската библиотека към Народно
читалище „Априлов – Палаузов“ – Габрово. Предметът на дейност е да издирва,
набавя, съхранява и разпространява печатни произведения, като се предоставя
възможност за научноизследователска дейност. От 1988 г. е Библиотека „Априлов – Палаузов“ – Габрово.

Окръжни, решения, указания, кореспонденция на МПК, Народна библиотека „Кирил и Методий“, КИК, ОНС – Габрово и др. за: цялостната дейност,
набавянето на печатни произведения (1959–1970).
Правилници за: устройството, задачите и дейността (1959), вътрешния
ред (1971).
Структурна схема на управление (1979).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1967–1970).
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Протоколи от: производствени съвещания (1959–1965); заседания на:
Дирекционния съвет (1978–1988), Окръжния библиотечен съвет (1980–
1987), профкомитета (1969–1989).
Прогноза за развитие на библиотечното дело в Габровски окръг за периода 1970–1980 г. (1971).
Модел за организиране на библиотечното обслужване в Габровски окръг за периода 1970–1990 г. (1973).
Програми: перспективни за развитието на общообразователните библиотеки в Габровски окръг през VІ, VІІ и VІІІ петилетка (1971–1981); за развитието на библиотечното дело в: Габровски окръг през VІ, VІІ, VІІІ и ІХ
петилетка (1971–1986), Габрово през VІІІ и ІХ петилетка (1981–1986); комплексна за развитието на библиотечното дело в Габровски окръг за периода
1978–2000 г. (1978).
Планове: перспективни и тематични за развитието на библиотечната
дейност (1961–1969); за дейността на библиотеката (1959–1989); държавни
за дейността на общообразователните библиотеки в Габровски окръг (1976–
1988).
Отчети за: дейността на библиотеката (1959–1990); дейността на отделите към библиотеката (1970–1990); филиалите (1983–1990); статистически
за дейността на библиотеките (1962–1971).
Доклади, информации, сведения и др. за: състоянието и дейността на
библиотеките (1959–1988); проблемите на библиотечното дело (1959–1970);
състоянието на материалната база на общообразователните библиотеки
(1972–1988); дейността на общообразователните библиотеки в Габровски
окръг (1970–1989); квалификационни мероприятия (1970–1989).
Планове, отчети, справки и др. за дейността на: библиотеките в Габровски окръг (1959–1971); училищните библиотеки (1959–1971); заводските
библиотеки (1959–1971).
Статистически бюлетини за състоянието на библиотеките от: Габровски
окръг (1971–1987); общините Габрово, Дряново, Севлиево и Трявна (1988);
териториалната библиотечна система в Габрово (1989–1990).
Справка за териториалната библиотечна мрежа и структурата на Единната библиотечна мрежа в Габровски окръг (1979).
Стопанска и културна характеристика на селища в окръга, имащи читалища (1960).
Окръжно на МПК, указания, планове, отчети и др. за проведени национални и окръжни прегледи на библиотечната дейност (1959–1970).
Планове, покани, афиши, сценарии за организирани седмици на детската
книга, десетдневки на книгата, читателски конференции, срещи с писатели,
обсъждания на книги (1959–1988).
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Методически сборници, библиографски указатели, бюлетини и др., издания на Окръжна библиотека – Габрово (1961–1988).
Исторически данни за развитие на библиотеката (1969, 1976).
Списък на наградените с държавни отличия библиотекари от Окръжна
библиотека „Априлов – Палаузов“ (1994).
Албуми със снимки от: организирани творчески срещи с писатели, изложби и чествания (1954–1987); дейността на Методичния отдел и библиотеките в окръга (1960–1969); честване на 10-годишнината на Библиотеката
(1969).
ОКОЛИЙСКИ ЧИТАЛИЩНИ СЪВЕТИ
3 фонда, 3 оп., 167 а.е., 3,91 л.м., 1926–1956 г.
ОКОЛИЙСКИ ЧИТАЛИЩЕН СЪВЕТ – ГАБРОВО
Ф. 52, 1 оп., 91 а.е., 1,75 л.м., 1926–1956 г.
ОКОЛИЙСКИ ЧИТАЛИЩЕН СЪВЕТ – ДРЯНОВО
Ф. 99, 1 оп., 27 а.е., 0,64 л.м., 1942–1956 г.
ОКОЛИЙСКИ ЧИТАЛИЩЕН СЪВЕТ – СЕВЛИЕВО
Ф. 78, 1 оп., 49 а.е., 1,52 л.м., 1942–1956 г.
Продължават дейността на създадените преди 1944 г. околийски читалищни съвети. През периода 1944–1950 г. се наричат „съюзи“. През 1950 г. се преименуват на „съвети“. Ръководят дейността на читалищата в околиите и организират художествената самодейност. Прекратяват дейността си през 1956 г.

Устав на Съюза на народните читалища – Ф. 52 (1926).
Заповедна книга – Ф. 99 (1953–1956).
Протоколи от: заседания на бюрата и управителните съвети, конференции, годишни отчетни събрания (1926–1955).
Планове за дейността на: читалищата и читалищните съвети (1947–1956),
околийските лекторски групи – Ф. 52 (1951), Ф. 78 (1950–1954), читалищните
организатори – Ф. 52 (1953–1954).
Доклади за дейността на читалищата и читалищните съвети (1947–1956).
Информации за състоянието и дейността на читалищните библиотеки
и художествените самодейни колективи – Ф. 52 (1952–1955), Ф. 99 (1952–
1954).
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Цифрови сведения за: дейността и членския състав на читалищата
(1947–1956).
Сведения за дейността на околийските лекторски групи (1948–1954).
Кореспонденция с Върховния читалищен съюз, ЦС на Съюза на народните читалища и читалищата в околиите за дейността на читалищните съвети
и читалищата (1945–1955).
НАРОДНИ ЧИТАЛИЩА
118 фонда, 148 оп., 2242 а.е., 16,04 л.м., 1902–2006 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ОБРАЗОВАНИЕ“ – с. АГАТОВО
Ф. 849, 2 оп., 27 а.е., 0,20 л.м., 1951–1989 г.
Вж. и фондове 430К, 78, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПОСТОЯНСТВО“ – с. АРМЕНИТЕ
Ф. 1044, 1 оп., 9 а.е., 0,05 л.м., 1944–1971 г.
Вж. и фондове 290К, 52, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ – с. БАНКОВЦИ
Ф. 992, 1 оп., 10 а.е., 0,05 л.м., 1945–1971 г.
Вж. и фондове 808К, 52, 185, оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПОМОЩ“ – с. БАТОШЕВО
Ф. 762, 1 оп., 19 а.е., 0,10 л.м., 1932–1973 г.
Вж. и фондове 394К, 78, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ – с. БАХРЕЦИ
Ф. 1026, 1 оп., 3 а.е., 0,01 л.м., 1965–1971 г.
Вж. и Ф. 99
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с. БЕЛИЦА
Ф. 850, 1 оп., 12 а.е., 0,10 л.м., 1947–1968 г.
Вж. и фондове 794К, 99, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – с. БЕЛОМЪЖИТЕ
Ф. 877, 1 оп., 10 а.е., 0,10 л.м., 1945–1971 г.
Вж. и фондове 388К, 52, 185, оп. 25 и оп. 41
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВОБОДНА МИСЪЛ“ – с. БЕРИЕВО
Ф. 851, 1 оп., 9 а.е., 0,08 л.м., 1955–1971 г.
Вж. и фондове 78, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – с. БОГАТОВО
Ф. 847, 1 оп., 4 а.е., 0,03 л.м., 1954–1971 г.
Вж. и Ф. 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАУКА“ – с. БОЖЕНЦИТЕ
Ф. 975, 1 оп., 10 а.е., 0,08 л.м., 1945–1971 г.
Вж. и фондове 428К, 52, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПЕЙО ЯВОРОВ“ – с. БОРИКИ
Ф. 1051, 1 оп., 7 а.е., 0,03 л.м., 1947–1971 г.
Вж. и фондове 533К, 52, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА“ – с. БУРЯ
Ф. 717, 2 оп., 21 а.е., 0,15 л.м., 1951–1993 г.
Вж. и Ф. 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЪГЛАСИЕ“ – с. ВЕЛКОВЦИ
Ф. 843, 1 оп., 16 а.е., 0,10 л.м., 1947–1970 г.
Вж. и фондове 792К, 52, 185, оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с. ВЕТРОВО
Ф. 1022, 1 оп., 6 а.е., 0,03 л.м., 1945–1971 г.
Вж. и фондове 809К, 52, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАУКА“ – с. ВРАНИЛОВЦИ
Ф. 852, 2 оп., 41 а.е., 0,31 л.м., 1902–1990 г.
Вж. и фондове 52, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Д-Р ВЪРБАН ГЕНЧЕВ“ – с. ВЪРБАНОВО
Ф. 738, 2 оп., 46 а.е., 0,35 л.м., 1945–2006 г.
Вж. и фондове 373К, 99, 185, оп. 25 и оп. 41
ОБРАЗЦОВО НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „АПРИЛОВ – ПАЛАУЗОВ“ –
ГАБРОВО
Ф. 200, 7 оп., 350 а.е., 3,08 л.м., 1933–2003 г.
Вж. и фондове 523К, 185, оп. 25 и оп. 41
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРА“ – кв. АПРИЛОВ – ГАБРОВО
Ф. 842, 2 оп., 22 а.е., 0,11 л.м., 1945–2005 г.
Вж. и фондове 439К, 52, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ – кв. БАКОЙЦИ –
ГАБРОВО
Ф. 1050, 1 оп., 7 а.е., 0,03 л.м., 1947–1971 г.
Вж. и фондове 52, 185, оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА“ –
кв. ВЕЛЧОВЦИ – ГАБРОВО
Ф. 1049, 1 оп., 6 а.е., 0,03 л.м., 1958–1970 г.
Вж. и фондове 52, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА“ – кв. ВОЙНО – ГАБРОВО
Ф. 1055, 1 оп., 11 а.е., 0,06 л.м., 1950–1971 г.
Вж. и фондове 52, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА“ – кв. ГАЧОВЦИ – ГАБРОВО
Ф. 1057, 1 оп., 9 а.е., 0,04 л.м., 1951–1970 г.
Вж. и фондове 52, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ“ –
кв. ДЯДО ДЯНКО – ГАБРОВО
Ф. 747, 1 оп., 13 а.е., 0,10 л.м., 1946–1970 г.
Вж. и фондове 52, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА“ – кв. ЕТЪРЪТ – ГАБРОВО
Ф. 844, 1 оп., 9 а.е., 0,10 л.м., 1947–1971 г.
Вж. и фондове 376К, 52, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
кв. ЗЛАТАРИТЕ – ГАБРОВО
Ф. 750, 1 оп., 13 а.е., 0,15 л.м., 1945–1971 г.
Вж. и фондове 310К, 52, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ГЕОРГИ ГЕНЕВ“ –
кв. ЛЮБОВО – ГАБРОВО
Ф. 743, 1 оп., 12 а.е.. 0,12 л.м., 1945–1971 г.
Вж. и фондове 784К, 52, 185, оп. 25 и оп. 41
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „БАЛКАНСКА ЗВЕЗДА“ –
кв. НЕДЕВЦИ – ГАБРОВО
Ф. 845, 1 оп., 6 а.е., 0,04 л.м., 1949–1971 г.
Вж. и фондове 408К, 52, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
кв. ПАЛАУЗОВО – ГАБРОВО
Ф. 846, 1 оп., 14 а.е., 0,10 л.м., 1945–1971 г.
Вж. и фондове 595К, 52, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ –
кв. РУСЕВЦИ – ГАБРОВО
Ф. 1053, 1 оп., 8 а.е., 0,04 л.м., 1950–1970 г.
Вж. и фондове 52, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ –
кв. СМИРНЕНСКИ – ГАБРОВО
Ф. 749, 1 оп., 16 а.е., 0,17 л.м., 1939–1971 г.
Вж. и фондове 591К, 52, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА“ – кв. ШУМЕЛИ – ГАБРОВО
Ф. 1042, 1 оп., 11 а.е., 0,10 л.м., 1945–1970 г.
Вж. и фондове 52, 185, оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЪЗНАНИЕ“ – кв. ЯБЪЛКА – ГАБРОВО
Ф. 1027, 1 оп., 3 а.е., 0,02 л.м., 1967–1970 г.
Вж. и фондове 52, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА“ – с. ГАНЧОВЕЦ
Ф. 1058, 1 оп., 13 а.е., 0,08 л.м., 1952–1971 г.
Вж. и фондове 99, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. ГВОЗДЕЙКА
Ф. 981, 1 оп., 5 а.е., 0,05 л.м., 1954–1971 г.
Вж. и Ф. 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „КОСТА СТОЕВ“ – с. ГЕРГИНИ
Ф. 1059, 1 оп., 10 а.е., 0,05 л.м., 1958–1971 г.
Вж. и фондове 52, 185, оп. 25 и оп. 41
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА“ – с. ГЛУТНИЦИ
Ф. 1023, 1 оп., 6 а.е., 0,03 л.м., 1944–1968 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – с. ГОРНА РОСИЦА
Ф. 853, 3 оп., 34 а.е., 0,21 а.е., 1940–1987 г.
Вж. и фондове 397К, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с. ГОСТИЛИЦА
Ф. 854, 2 оп., 40 а.е., 0,55 л.м., 1951–2001 г.
Вж. и фондове 474К, 99, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА“ – с. ГРАДИЩЕ
Ф. 855, 1 оп., 14 а.е., 0,10 л.м., 1946–1969 г.
Вж. и фондове 534К, 78, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ –
с. ГРАДНИЦА
Ф. 856, 2 оп., 37 а.е., 0,28 л.м., 1949–1980 г.
Вж. и фондове 78, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИЗГРЕВ“ – с. ГРЪБЛЕВЦИ
Ф. 1040, 1 оп., 7 а.е., 0,05 л.м., 1947–1971 г.
Вж. и фондове 52, 185, оп. 25
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ – с. ГЪБЕНЕ
Ф. 742, 1 оп., 14 а.е., 0,10 л.м., 1933–1968 г.
Вж. и фондове 374К, 78, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ –
с. ДАМЯНОВО
Ф. 986, 1 оп., 17 а.е., 0,10 л.м., 1943–1978 г.
Вж. и фондове 392К, 78, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА“ – с. ДЕБЕЛ ДЯЛ
Ф. 1017, 1 оп., 6 а.е., 0,05 л.м., 1946–1971 г.
Вж. и фондове 78, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с. ДЕНЧЕВЦИ
Ф. 1029, 1 оп., 4 а.е., 0,04 л.м., 1955–1971 г.
Вж. и фондове 99, 185, оп. 25 и оп. 41
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „БОТЬО ПЕНЕВ“ – с. ДЛЪГНЯ
Ф. 1028, 1 оп., 5 а.е., 0,03 л.м., 1955–1971 г.
Вж. и фондове 99, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА“ – с. ДОБРОМИРКА
Ф. 857, 2 оп., 37 а.е., 0,20 л.м., 1944–2005 г.
Вж. и фондове 795К, 78, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПОДЕМ“ – с. ДОБРЕВЦИ
Ф. 733, 1 оп., 5 а.е., 0,03 л.м., 1959–1971 г.
Вж. и фондове 99, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с. ДОНИНО
Ф. 874, 1 оп., 5 а.е., 0,05 л.м., 1953–1971 г.
Вж. и фондове 52, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с. ДРАГАНОВЦИ
Ф. 978, 1 оп., 11 а.е., 0,07 л.м., 1946–1971 г.
Вж. и фондове 78, 185, оп. 25 и оп. 41
ОБРАЗЦОВО НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИВАН ВЛАДКОВ“ –
ДРЯНОВО
Ф. 1190, 2 оп., 113 а.е., 0,58 л.м., 1950–2000 г.
Вж. и фондове 372К, 99, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ –
кв. МАРЧА – ДРЯНОВО
Ф. 1037, 1 оп., 3 а.е., 0,02 л.м., 1962–1971 г.
Вж. и фондове 99, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „БАЧО КИРО“ – кв. ЦИНГА – ДРЯНОВО
Ф. 1036, 1 оп., 8 а.е., 0,04 л.м., 1948–1971 г.
Вж. и Ф. 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – с. ДУМНИЦИ
Ф. 1052, 1 оп., 8 а.е., 0,05 л.м., 1928–1971 г.
Вж. и фондове 52, 185, оп. 25 и оп. 41
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СПОЛУКА“ – с. ДУШЕВО
Ф. 858, 1 оп., 28 а.е., 0,16 л.м., 1945–1983 г.
Вж. и фондове 409К, 78, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА“ – с. ЖЪЛТЕШ
Ф. 1054, 1 оп., 7 а.е., 0,05 л.м., 1956–1971 г.
Вж. и фондове 510К, 52, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАУКА“ – с. ЗАЯ
Ф. 983, 1 оп., 4 а.е., 0,04 л.м., 1957–1971 г.
Вж. и фондове 99, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с. ЗДРАВКОВЕЦ
Ф. 1039, 1 оп., 14 а.е., 0,07 л.м., 1947–1971 г.
Вж. и фондове 52, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА“ – с. ЗЛАТЕВЦИ
Ф. 1061, 1 оп., 4 а.е., 0,02 л.м., 1947–1970 г.
Вж. и фондове 819К, 52, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЕЛЯНИ“ – с. ИГНАТОВЦИ
Ф. 1038, 1 оп., 4 а.е., 0,04 л.м., 1966–1971 г.
Вж. и фондове 99, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА“ – с. ИДИЛЕВО
Ф. 1048, 1 оп., 2 а.е., 0,02 л.м., 1963–1970 г.
Вж. и фондове 78, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с. ИЗТОЧНИК
Ф. 1025, 1 оп., 3 а.е., 0,02 л.м., 1954–1970 г.
Вж. и фондове 52, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДРУЖБА“ – с. КАРАИВАНЦА
Ф. 989, 1 оп., 9 а.е., 0,04 л.м., 1940–1971 г.
Вж. и фондове 99, 185, оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ – с. КИСИЙЦИТЕ
Ф. 734, 1 оп., 4 а.е., 0,02 л.м., 1959–1970 г.
Вж. и фондове 99, 185, оп. 25 и оп. 41
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НОВ ЖИВОТ“ – с. КМЕТОВЦИ
Ф. 860, 1 оп., 12 а.е., 0,08 л.м., 1943–1971 г.
Вж. и фондове 381К, 52, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК“ – с. КЕРЕКА
Ф. 980, 1 оп., 15 а.е., 0,07 л.м., 1949–1973 г.
Вж. и фондове 533К, 99, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА“ – с. КОЗИ РОГ
Ф. 993, 1 оп., 10 а.е., 0,08 л.м., 1945–1971 г.
Вж. и фондове 52, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ“ – с. КОРМЯНСКО
Ф. 859, 1 оп., 24 а.е., 0,14 л.м., 1945–1980 г.
Вж. и фондове 436К, 78, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ“ – с. КОПЧЕЛИИТЕ
Ф. 875, 1 оп., 13 а.е., 0,10 л.м., 1944–1971 г.
Вж. и фондове 382К, 52, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЪЗНАНИЕ“ – с. КОСАРКА
Ф. 991, 1 оп., 11 а.е., 0,08 л.м., 1930–1971 г.
Вж. и фондове 99, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – с. КОСТЕНКОВЦИ
Ф. 884, 1 оп., 5 а.е., 0,03 л.м., 1950–1971 г.
Вж. и фондове 52, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК“ – с. КРАМОЛИН
Ф. 863, 2 оп., 24 а.е., 0,16 л.м., 1944–1978 г.
Вж. и фондове 445К, 78, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ВЯТКО ИВАНОВ“ – с. КРУШЕВО
Ф. 172, 2 оп., 45 а.е., 0,54 л.м., 1945–1979 г.
Вж. и фондове 78, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА“ – с. КРЪВЕНИК
Ф. 861, 2 оп., 39 а.е., 0,22 л.м., 1953–2005 г.
Вж. и фондове 533К, 78, 185, оп. 25 и оп. 41
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА“ – с. КУПЕН
Ф. 976, 1 оп., 6 а.е., 0,05 л.м., 1952–1971 г.
Вж. и фондове 78, 185, оп. 25
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „БУРЯ“ – с. ЛЕСИЧАРКА
Ф. 864, 2 оп., 47 а.е., 0,20 л.м., 1948–2005 г.
Вж. и фондове 52, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРА“ – с. ЛОВНИДОЛ
Ф. 740, 2 оп., 21 а.е., 0,17 л.м., 1948–1979 г.
Вж. и фондове 78, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИСКРА“ – с. ЛОЗА
Ф. 1046, 1 оп., 12 а.е., 0,08 л.м., 1945–1971 г.
Вж. и фондове 380К, 52, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ГЕОРГИ ХРИСТОВ“ –
с. МАЛКИ ВЪРШЕЦ
Ф. 879, 2 оп., 36 а.е., 0,21 л.м., 1919–2005 г.
Вж. и фондове 399К, 78, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИСКРА“ – с. МАНЕВЦИ
Ф. 1047, 1 оп., 7 а.е., 0,03 л.м., 1946–1967 г.
Вж. и фондове 99, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА“ – с. МАНОЯ
Ф. 990, 1 оп., 7 а.е., 0,03 л.м., 1955–1971 г.
Вж. и фондове 99, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА“ – с. МЛАДЕН
Ф. 848, 1 оп., 11 а.е., 0,10 л.м., 1944–1970 г.
Вж. и фондове 793К, 185, оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА“ – с. МЕЖДЕНИ
Ф. 1063, 1 оп., 11 а.е., 0,05 л.м., 1945–1971 г.
Вж. и фондове 357К, 52, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА“ – с. МИЧКОВЦИ
Ф. 1062, 1 оп., 9 а.е., 0,05 л.м., 1926–1971 г.
Вж. и фондове 52, 185, оп. 25 и оп. 41
595

АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ“ – с. МЛЕЧЕВО
Ф. 882, 2 оп., 20 а.е., 0,15 л.м., 1945–1979 г.
Вж. и фондове 78, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА“ – с. ОРЛОВЦИ
Ф. 885, 1 оп., 7 а.е., 0,05 л.м., 1941–1970 г.
Вж. и Ф. 52
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ВЪЗРАЖДАНЕ“ –
с. ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ
Ф. 977, 1 оп., 24 а.е., 0,16 л.м., 1944–1980 г.
Вж. и фондове 379К, 185, оп. 25 и оп. 41
ОБРАЗЦОВО НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „КЪНЧО ДРАГИНОВ“ –
ПЛАЧКОВЦИ
Ф. 730, 2 оп., 74 а.е., 0,46 л.м., 1933–2001 г.
Вж. и фондове 533К, 99, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДЯДО СТОЙНО“ – с. ПОПОВЦИ
Ф. 876, 1 оп., 10 а.е., 0,10 л.м., 1947–1971 г.
Вж. и фондове 407К, 52, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ – с. ПОТОКА
Ф. 1041, 1 оп., 8 а.е., 0,05 л.м., 1945–1970 г.
Вж. и фондове 533К, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИ БЪДНИНИ“ – с. РАЙНОВЦИ
Ф. 1043, 1 оп., 5 а.е., 0,03 л.м., 1947–1970 г.
Вж. и фондове 52, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ“ – с. РАХОВЦИ
Ф. 878, 1 оп., 6 а.е., 0,04 л.м., 1951–1971 г.
Вж. и фондове 495К, 52, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЕЛЯНИН“ – с. РУНЯ
Ф. 982, 1 оп., 7 а.е., 0,05 л.м., 1940–1971 г.
Вж. и фондове 99, 185, оп. 25 и оп. 41
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ГАНКА СТЕФАНОВА“ – с. РЯХОВЦИТЕ
Ф. 883, 1 оп., 32 а.е., 0,25 л.м., 1946–1988 г.
Вж. и фондове 78, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИЗВОР“ – с. СЪБОТКОВЦИ
Ф. 871, 1 оп., 16 а.е., 0,07 л.м., 1907–1971 г.
Вж. и фондове 427К, 52, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 1071, 2 оп., 106 а.е., 0,85 л.м., 1945–2003 г.
Вж. и фондове 496К, 78, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – с. СЕННИК
Ф. 881, 2 оп., 45 а.е., 0,21 л.м., 1949–2001 г.
Вж. и фондове 533К, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА“ – с. СКАЛСКО
Ф. 988, 1 оп., 5 а.е., 0,05 л.м., 1927–1970 г.
Вж. и фондове 99, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „БЪДЕЩЕ“ – с. СЛАВЕЙКОВО
Ф. 985, 1 оп., 10 а.е., 0,05 л.м., 1942–1971 г.
Вж. и фондове 807К, 99, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „БЕЛНОВРЪХ“ – с. СТАНЧОВ ХАН
Ф. 763, 1 оп., 15 а.е., 0,10 л.м., 1946–1969 г.
Вж. и фондове 99, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО ФИЛЕВ“ –
махала СТАР КРЪВЕНИК
Ф. 862, 1 оп., 11 а.е., 0,07 л.м., 1949–1970 г.
Вж. и фондове 78, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – с. СТОЕВЦИ
Ф. 1060, 1 оп., 11 а.е., 0,10 л.м., 1945–1971 г.
Вж. и фондове 816К, 52, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. СТОКИТЕ
Ф. 873, 2 оп., 27 а.е., 0,20 л.м., 1949–2003 г.
Вж. и фондове 375К, 78, 185, оп. 25 и оп. 41
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „МЛАДЕЖКИ ТРУД“ – с. СТОЛЪТ
Ф. 761, 2 оп., 19 а.е., 0,14 л.м., 1945–1979 г.
Вж. и фондове 431К, 78, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИСКРА“ – махала ТАБАШКА
Ф. 872, 1 оп., 7 а.е., 0,05 л.м., 1949–1971 г.
Вж. и фондове 78, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – с. ТРЪНИТО
Ф. 1056, 1 оп., 6 а.е., 0,02 л.м., 1945–1971 г.
Вж. и фондове 817К, 52, 185, оп. 41
ОБРАЗЦОВО НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ“ –
ТРЯВНА
Ф. 727, 2 оп., 74 а.е., 0,46 л.м., 1942–1997 г.
Вж. и фондове 781К, 99, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАДЕЖДА“ – с. ТУРКИНЧА
Ф. 984, 1 оп., 6 а.е., 0,03 л.м., 1951–1971 г.
Вж. и фондове 99, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА“ – с. ТЪРХОВО
Ф. 994, 1 оп., 6 а.е., 0,03 л.м., 1963–1971 г.
Вж. и фондове 78, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРА“ – с. ХАРАЧЕРИТЕ
Ф. 979, 1 оп., 10 а.е., 0,08 л.м., 1945–1970 г.
Вж. и фондове 387К, 52
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА“ – с. ХИРЕВО
Ф. 880, 1 оп., 16 а.е., 0,10 л.м., 1944–1971 г.
Вж. и фондове 251К, 78, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОГРЕС“ – с. ЦВЯТКОВЦИ
Ф. 1180, 1 оп., 8 а.е., 0,05 л.м., 1947–1970 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ – с. ЧЕРНЕВЦИ
Ф. 886, 1 оп., 6 а.е., 0,05 л.м., 1946–1970 г.
Вж. и Ф. 52
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с. ЧЕРНОВРЪХ
Ф. 732, 1 оп., 7 а.е., 0,04 л.м., 1933–1970 г.
Вж. и фондове 99, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК“ – с. ШУМАТА
Ф. 1024, 1 оп., 2 а.е., 0,02 л.м., 1970–1971 г.
Вж. и фондове 533К, 78, 185, оп. 25
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – с. ЯВОРЕЦ
Ф. 870, 1 оп., 12 а.е., 0,10 л.м., 1948–1971 г.
Вж. и фондове 78, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА“ – с. ЯНКОВЦИ
Ф. 1045, 1 оп., 8 а.е., 0,03 л.м., 1949–1971 г.
Вж. и фондове 52, 185, оп. 25 и оп. 41
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА“ – с. ЯНТРА
Ф. 987, 1 оп., 5 а.е., 0,03 л.м., 1927–1971 г.
Вж. и Ф. 185, оп. 25 и оп. 41
С основаването на габровското читалище „Априлов – Палаузов“ през 1861 г.
се полага началото на читалищното дело в Габровски окръг. Културно-просветната дейност е насочена към развиване на форми, еднакво привлекателни за
малки и големи – художествена самодейност, библиотечно дело, литературни
четения, предметни кръжоци, школи. От 1939 до 1956 г. читалищата се ръководят от читалищните съвети, които прекратяват дейността си през 1956 г. с
решение на ХХV конгрес на народните читалища. Ръководството им се поема от
народните съвети и комитетите на ОФ. С обнародване на Закона за народните
читалища през 1997 г. те се регистрират като юридически лица с нестопанска
цел.

Окръжни, указания, наредби, заповеди и др. от ЦС на Съюза на народните читалища, Върховния читалищен съвет, Комитета за култура и изкуство,
ОНС – Габрово и др. за дейността на читалищата (1944–1989).
Решения на ГОС за вписване на читалищата в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и удостоверения на Министерството на културата
за вписване в Регистъра на народните читалища – Ф. 730 (1997–2001), Ф. 738
(1997–2001), Ф. 842 (1997–2005), Ф. 854 (1997), Ф. 864 (1997, 2005), Ф. 879
(1997), Ф. 881 (1997–2001), Ф. 1071 (1997–2001).
Устави на читалищата – Ф. 200 (1990, 1997), Ф. 730 (1993), Ф. 732 (1940),
Ф. 738 (1947), Ф. 750 (1946, 1955), Ф. 763 (1948), Ф. 855 (1957), Ф. 864 (1954),
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Ф. 871 (1907, 1928, 1945), Ф. 879 (1950, 1954, 1997), Ф. 881 (1997), Ф. 883
(1946, 1957), Ф. 885 (1941, 1949), Ф. 886 (1946, 1957), Ф. 975 (1945, 1950),
Ф. 979 (1946, 1955), Ф. 989 (1943), Ф. 1047 (1946), Ф. 1055 (1955), Ф. 1071
(1997), Ф. 1190 (1997).
Правилници за вътрешния трудов ред – Ф. 730 (1951), Ф. 852 (1983),
Ф. 857 (1969), Ф. 1071 (1997), Ф. 1190 (1987, 1995).
Заповеди на председателите с разпоредителен характер – Ф. 730 (1955–
1970), Ф. 1190 (1968–1975).
Протоколи от годишни отчетно-изборни събрания, заседания на УС и
читалищните настоятелства (1902–2006).
Планове за дейността на читалищата, културно-масовата работа, лекционната пропаганда, художествената самодейност, дейността на читалищната библиотека (1944–2002).
Годишни отчетни доклади, информации, сведения и др. за дейността на
читалищата, културно-масовата работа, лекционната пропаганда, дейността
на читалищната библиотека (1944–2003).
Статистически отчети за дейността на читалищата и читалищните библиотеки, художествената самодейност (1945–2003).
Бюджети за приходите и разходите на читалищата (1944–2000).
Кореспонденция с ЦС на Съюза на народните читалища, Върховния читалищен съюз, Околийските читалищни съвети, ОНС – Габрово, учреждения,
организации и др. за дейността на читалищата, строителството на читалищни
сгради и др. – Ф. 172 (1945–1978), Ф. 200 (1947–1996), Ф. 738 (1945–1962),
Ф. 743 (1946–1965), Ф. 750 (1946–1959), Ф. 761 (1971–1976), Ф. 842 (1971–
2000), Ф. 852 (1979–1983), Ф. 853 (1940–1965), Ф. 856 (1969–1978), Ф. 858
(1951–1961), Ф. 863 (1961–1973), Ф. 864 (1966–1992), Ф. 870 (1952–1953),
Ф. 871 (1949), Ф. 880 (1953–1965), Ф. 881 (1962–1966), Ф. 882 (1954–1972),
Ф. 985 (1951–1957), Ф. 991 (1951), Ф. 992 (1947–1949), Ф. 1036 (1951–1956),
Ф. 1038 (1951–1954), Ф. 1042 (1949–1955), Ф. 1063 (1947–1954), Ф. 1071
(1945–1948), Ф. 1190 (1961–1975).
Книги: инвентарна – Ф. 879 (1919–1967); копирна за кореспонденцията
на читалището – Ф. 200 (1941–1945); за посетителите на читалнята – Ф. 200
(1954–1955); летописна – Ф. 762 (1932–1967).
Дневник на художествената самодейност – Ф. 738 (1953–1981), Ф. 856
(1953–1977), Ф. 1071 (1981–1990).
Списъци: на членовете на читалищата – Ф. 200 (1953–1958), Ф. 873
(1971–1987); на дарителите, внесли парични помощи за построяване на читалища – Ф. 743 (1946–1951), Ф. 750 (1947–1950), Ф. 1046 (1945–1952); на
наградени читалищни дейци – Ф. 854 (1974–1983).
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Възпоменателни листове за чествания на бележити дати и годишнини –
Ф. 172 (1963), Ф. 738 (1950, 1959, 1968).
Афиши, обяви, покани, програми, отзиви за уреждане на беседи, литературни четения, изнесени концерти на самодейните състави в страната и
чужбина – Ф. 200 (1957–1997), Ф. 727 (1948–1966), Ф. 747 (1964), Ф. 842
(1994–2000), Ф. 1071 (1964, 1995–1999).
Паспорти на читалищата – Ф. 842 (1980), Ф. 852 (1976), Ф. 857 (1976,
1989), Ф. 1071 (1985).
Родословни дървета – Ф. 854 (1973).
Исторически справки за дейността на читалищата – Ф. 762 (1973), Ф. 852
(1956–1957), Ф. 1071 (1970).
Юбилейни сборници, брошури, вестници по повод годишнини на читалищата – Ф. 200 (1962–1963), Ф. 727 (1967, 1971), Ф. 738 (1968, 1978), Ф. 843
(1961), Ф. 857 (1977), Ф. 861 (1972), Ф. 873 (2003), Ф. 879 (1995), Ф. 881
(1970), Ф. 1071 (1970).
Снимки: от юбилейни чествания, на читалищни дейци, от изяви на самодейните състави при читалищата, концерти и турнета в страната и чужбина – Ф. 200 (1953–2003), Ф. 730 (1972–1987), Ф. 738 (1951–1959), Ф. 862
(1969–1970), Ф. 1071 (1947–1970), Ф. 1190 (1964–1976).
ХІ.2. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА И СЪЮЗИ
ОКРЪЖЕН КОМИТЕТ ЗА БЪЛГАРО-СЪВЕТСКА ДРУЖБА –
ГАБРОВО
Ф. 1016, 3 оп., 284 а.е., 1,81 л.м., 1959–1988 г.
Учредява се на 10 март 1959 г. със задача да популяризира, разширява и укрепва българо-съветската дружба в Габровски окръг чрез агитационна и културно-просветна дейност, да организира и ръководи извънучилищното изучаване на
руски език и дейността на комитетите за българо-съветска дружба на територията на окръга. С административно-териториалното деление на страната и с
решение на ИБ на Общонародния комитет за българо-съветска дружба – София
от 30 дек. 1987 г., считано от 1 ян. 1988 г. се прекратява дейността на окръжните комитети за българо-съветска дружба. В съответствие с решенията на VI
Национална конференция на движението за българо-съветска дружба продължава да съществува Дом за българо-съветска дружба като идеологически и културен институт със специфични функции за региона.

Окръжни, указания, инструкции и др. на Общонародния комитет за българо-съветска дружба за организационната и културно-просветната дейност
(1959–1987).
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Протоколи и доклади от: учредителна конференция (1959), годишни отчетно-изборни конференции (1964–1988), пленуми (1959–1987), заседания
на Бюрото (1959–1987).
Планове за: дейността на ОК (1960–1987), честване на годишнини, уреждане на изложби, обсъждания на книги, посрещане на съветски делегации по
случай дни на съветската култура, филми, книги и др. поводи, на щафетата
„Освободител“, провеждана в Габровски окръг и др. (1959–1982).
Годишни доклади за дейността на ОК (1960–1987).
Планове и информации за: провеждане месеца на българо-съветската
дружба, дни на съветската литература, култура, наука и техника (1962–1987),
работата по изучаване на руски език (1959–1988).
Протоколи, доклади и планове за дейността на градските и селските общински комитети (1959–1987).
Планове, информации, отчети на: Дома на българо-съветската дружба
(1975–1987), клубовете за българо-съветска дружба при учрежденията, организациите и предприятията в окръга (1972–1988).
Статут, протоколи, планове, списъци и др. на Клуба на говорещите
руски език (1976–1987).
Бюджети и отчети за изпълнението им (1959–1987).
Летописи на българо-руската и българо-съветската дружба в Габрово
(1975, 1977).
Летописна книга (1978).
Албуми със снимки из дейността на ОК (1966–1984).
ОКОЛИЙСКИ СЪВЕТИ НА БЪЛГАРОСЪВЕТСКИТЕ ДРУЖЕСТВА
3 фонда, 4 оп., 313 а.е., 2,43 л.м., 1940–1960 г.
ОКОЛИЙСКИ СЪВЕТ НА БЪЛГАРО-СЪВЕТСКИТЕ
ДРУЖЕСТВА – ГАБРОВО
Ф. 1, 1 оп., 230 а.е., 1,45 л.м., 1940–1960 г.
ОКОЛИЙСКИ СЪВЕТ НА БЪЛГАРО-СЪВЕТСКИТЕ
ДРУЖЕСТВА – ДРЯНОВО
Ф. 100, 1 оп., 29 а.е., 0,40 л.м., 1944–1956 г.
ОКОЛИЙСКИ СЪВЕТ НА БЪЛГАРО-СЪВЕТСКИТЕ
ДРУЖЕСТВА – СЕВЛИЕВО
Ф. 171, 2 оп., 54 а.е., 0,58 л.м., 1944–1958 г.
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Създават се преди 1944 г., но официално са регистрирани след 9 септ. 1944 г.
Организират и ръководят БСД в околиите, популяризират и укрепват българосъветската дружба чрез културно-просветна дейност. През 1956 г. преустановяват самостоятелната си дейност, като се присъединяват към околийските
комитети на ОФ.

Указания, наредби, инструкции и др. на ЦС на БСД, ОС на БСД – Велико
Търново за организационната и културно-просветната дейност (1946–1958).
Устав на БСД – Ф. 1 (1945).
Протоколи: учредителни на БСД в Габрово и селата от околиите – Ф. 1
(1940–1953), Ф. 171 (1950–1951); от отчетно-изборни конференции на околийските съвети – Ф. 1 (1953), Ф. 171 (1949–1952); от заседания на бюрата
(1944–1955); от пленарни заседания – Ф. 1 (1953–1956), Ф. 171 (1949–1953);
на контролните комисии – Ф. 1 (1946–1951), Ф. 171 (1948–1952).
Планове за дейността на: околийските съветите (1948–1955), БСД в градовете и селата – Ф. 1 (1948–1955), Ф. 100 (1951–1955).
Годишни отчетни доклади за дейността на: околийските съвети – Ф. 1
(1949–1955), Ф. 100 (1953–1955), Ф. 171 (1948–1955); БСД в градовете и
селата – Ф. 1 (1948–1955), Ф. 100 (1953–1956).
Доклади, информации, сведения и др. за: организационната и културно-просветната дейност на БСД – Ф. 1 (1948–1956), Ф. 171 (1948–1955);
чествания на годишнини, организиране на изложби, вечеринки, месец на българо-съветската дружба и др. – Ф. 1 (1948–1955); масовизацията на БСД,
подготовката и провеждането на събрания по секции – Ф. 1 (1951–1954); работата по изучаване на руски език – Ф. 1 (1952–1956), Ф. 171 (1952–1955);
дейността на околийските организатори-пропагандисти – Ф. 1 (1949–1955),
Ф. 171 (1952–1954).
Протоколи, доклади, планове, сведения и др. от годишни събрания и заседания на БСД – секции при учреждения, организации и предприятия (1946–
1956).
Доклади, протоколи, планове, списъци на членовете на Клуба на говорещите руски език – Ф. 1 (1956–1958).
Бюджети и отчети на БСД – Ф. 1 (1952–1955).
Снимки на част от учредителите на БСД в Габрово през 1939 г. – Ф. 1
(1959, 1960).
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МАКЕДОНСКО КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНО ДРУЖЕСТВО
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ГАБРОВО
Ф. 1260, 1 оп., 26 а.е., 0,10 л.м., 1951–1977 г.
Учредява се през 1946 г. по инициатива на Арсен Велянов, Борис Лазаров и
Милети Попов със задача да обедини изселниците-македонци, живеещи в Габрово
и околията, да работи за приобщаването им към политиката на ОФ, да развива
културно-просветна дейност. С решение на Националния съвет на ОФ от 1 юли
1977 г. Дружеството преустановява дейността си.

Устав на Съюза на македонските културно-просветни дружества в България (1965).
Протоколи от: общи годишно-отчетни събрания (1952–1972); събрания
на Дружеството (1951–1968); заседания на: ръководството (1951–1977), комисиите към Дружеството (1952).
Планове: за дейността на Дружеството (1953–1977), за чествания на годишнини и други тържества (1951–1969), по труда (1971–1977).
Доклади и информации за дейността на Дружеството (1951–1977).
Статистически отчети за: изпълнението на плана по стокооборота на
бюфета, персонала и ФРЗ, временната нетрудоспособност на работниците и
служителите (1965–1976).
Бюджети и отчети за изпълнението им (1952–1977).
Кореспонденция със Съюза на македонските културно-просветни дружества в България, македонските културно-просветни дружества в градовете Плевен, Варна, Русе и други организации за: воденето на отчетността на Дружеството, обществено-политическата и организационната работа,
провеждането на тържествени събрания и чествания на годишнини, срещи
между членовете на дружествата, гостуване на художествени колективи, организирането и извършването на стопанска дейност и др. (1952–1977).
Покани за събрания на Дружеството и заседания на ръководството
(1952–1974).
Беседи, изнасяни пред членовете на Дружеството на просветни и тържествени събрания (1952–1975).
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ОКРЪЖНО РЪКОВОДСТВО НА БЪЛГАРСКИЯ ЕСПЕРАНТСКИ
СЪЮЗ – ГАБРОВО
Ф. 1364, 1 оп., 28 а.е., 0,16 л.м., 1966–1987 г.
Учредява се на 15 май 1966 г. като ОК на БЕС – Габрово. Извършва учебна,
агитационно-пропагандна и културно-просветна дейност. През 1976 г. се преименува на Окръжно ръководство на БЕС. Прекратява дейността си от 1 ян. 1988 г.

Окръжни, указания, решения, насоки на ЦК и на Централното ръководство на БЕС за дейността (1967–1987).
Наредба за управление на стопанската дейност (1984).
Протоколи от: конференции, пленуми, заседания (1967–1987), участъкови събрания на членовете на Българската есперантска кооперация в Габров
ски окръг (1967–1981).
Комплексни програми за дейността (1982–1985).
Планове за организационната дейност на Окръжното ръководство
(1966–1986).
Доклади и лекции по повод юбилейни чествания на бележити историчес
ки събития и личности (1967–1985).
Информации за учебната дейност (1977–1979).
Покана, програма, доклад от тържественото събрание по повод 100 години есперанто (1987).
Бюджети (1985–1987).
Кореспонденция с Централното ръководство на БЕС, Международната
есперантска школа, окръжните ръководства на БЕС в София, Враца, Ловеч,
есперантските дружества в Дряново, Севлиево, Трявна, Варна и др. по организационни въпроси, юбилейни чествания на бележити дати и личности,
културно-масовата, просветната и стопанската дейност (1966–1987).
Списъци на членове на ОК, есперантисти-ветерани, есперантските дружества и ръководствата им (1978–1983).
Албум със снимки от юбилейното честване 100 години есперанто (1987).
ЕСПЕРАНТСКИ ДРУЖЕСТВА
4 фонда, 4 оп., 96 а.е., 0,43 л.м., 1922–1987 г.
ЕСПЕРАНТСКО ДРУЖЕСТВО
„ВЕРДА ТОРЧО – ЗЕЛЕН ФАКЕЛ“ – ГАБРОВО
Ф. 1365, 1 оп., 26 а.е., 0,13 л.м., 1922–1987 г.
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ЕСПЕРАНТСКО ДРУЖЕСТВО „ИВАН ВЛАДКОВ“ – ДРЯНОВО
Ф. 1363, 1 оп., 37 а.е., 0,17 л.м., 1960–1987 г.
ЕСПЕРАНТСКО ДРУЖЕСТВО „ФРАТИГА СТЕЛО –
ПОБРАТИМЯВАЩА ЗВЕЗДА“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 1366, 1 оп., 19 а.е., 0,08 л.м., 1938–1987 г.
ЕСПЕРАНТСКО ДРУЖЕСТВО „ВЕРДА СТАНДАРДС –
ЗЕЛЕНО ЗНАМЕ“ – ТРЯВНА
Ф. 1367, 1 оп., 14 а.е., 0,05 л.м., 1938–1987 г.
Есперантските дружества в Габровския регион се учредяват през първата
половина на ХХ в. – в Габрово през 1919 г., в Дряново – 1925 г. Активна дейност
развива есперантското дружество в Севлиево, което се учредява през 1921 г. От
1927 г. започва печатането на есперантска литература, учебници и вестник. В
Севлиево се провежда юбилейният ХХV конгрес на БЕС (1938 г.). Същата година
се учредява есперантското дружество в Трявна. В годините на Втората световна война есперантското движение замира. Дружествата се възстановяват
през 1945 г. Извършват учебна, агитационно-пропагандна и културно-просветна
дейност.

Окръжни от висшестоящи организации за дейността на Дружеството –
Ф. 1367 (1940–1949).
Устав на Дружеството – Ф. 1367 (1940).
Протоколи от: учредителни събрания – Ф. 1363 (1960), Ф. 1367 (1938);
годишни отчетно-изборни конференции (1960–1987); общи събрания –
Ф. 1363 (1962–1985), Ф. 1365 (1964–1981); заседания на ръководствата –
Ф. 1363 (1960–1978), Ф. 1365 (1958–1983), Ф. 1366 (1959–1973); просветни
събрания – Ф. 1365 (1973).
Планове за дейността на дружествата (1964–1987).
Отчети, информации, сведения за: организационната, учебната и културно-масовата дейност на дружествата (1956–1986).
Указания и отчети за дейности по повод 100-годишния юбилей на Есперанто – Ф. 1366 (1985–1987) и предложение за награждаване на изявени
есперантисти – Ф. 1367 (1987).
Доклади за есперантското движение в Дряново и за срещата между есперантските дружества в страната – Ф. 1363 (1981–1982).
Бюджети на дружествата – Ф. 1363 (1981–1986), Ф. 1366 (1985), Ф. 1367
(1985).
Кореспонденция с Централното ръководство на БЕС, Окръжното ръководство на БЕС – Габрово, есперантските дружества в страната и чужбина,
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Международния есперантски съюз и др. за организационната, културно-масовата и просветната дейност (1938–1987).
Писма върху картички от чуждестранни есперантисти до членове на
Габровското дружество – Ф. 1365 (1922–1926).
Поздравителни адреси от чуждестранни есперантски организации –
Ф. 1365 (1979–1980).
Дневник на Дружеството – Ф. 1366 (1959–1973).
Списъци на членовете на дружествата (1945–1986).
Обяви, афиши, покани, сценарии, съобщения за организирани курсове
по есперанто, културно-масови мероприятия и др. – Ф. 1365 (1948–1980),
Ф. 1366 (1984–1987), Ф. 1367 (1938–1939).
Юбилейна дипляна по случай ХХV конгрес на БЕС, състоял се в Севлиево – Ф. 1366 (1938).
Албуми със снимки от живота на Дружеството – Ф. 1363 (1965–1982).
ХІ.3. РЕДАКЦИИ
РЕДАКЦИЯ НА ВЕСТНИК „БАЛКАНСКО ЗНАМЕ“ – ГАБРОВО
Ф. 1266, 1 оп., 213 а.е., 1,08 л.м., 1953–1991 г.
След 1944 г. в Габрово продължава да се издава в-к „Борба“ – печатен орган
на ОК на ОФ. През 1950 г. става окръжен вестник и редакцията му се премества
в Горна Оряховица. На 1 май 1952 г. в Габрово се издава нов в-к „Стахановски
глас“ – орган на градските ръководства на политическите партии и ГНС, вестник на работниците. През 1955 г. се преименува на в-к „Балканско знаме“. С обявяването на Габрово за окръжен град през 1959 г. в-к „Балканско знаме“ става
печатен орган на ОK на БКП, ОНС – Габрово и ОК на ОФ. По предложение на
Редакцията и с Решение на Временния ИК на ОбНС – Габрово от 1990 г. вестникът се преобразува в общински с името „Габрово днес“.

Правилници за работата и вътрешния ред в Редакцията (1961, 1966).
Заповеди на главния редактор с разпоредителен характер (1954–1979).
Протоколи от: проведени летучки (1957–1959), заседания на редакционната колегия (1960–1965), заседания на профкомитета (1972–1987), окръжни
съвещания с дописниците (1974–1975).
Инициативи и задачи на в-к „Балканско знаме“ (1985–1987).
Доклади, информации, планове, оценки и предложения за работата на
Редакцията (1953–1979).
Статистически отчети за: разпределението на персонала, персонала и
ФРЗ, издателската дейност, наличните и употребените материали, изделия
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и услуги в предприятията, учрежденията и организациите извън сферата на
материалното производство (1955–1991).
Бюджети (1953–1979, 1985–1991).
Кореспонденция с ОНС – Габрово, Комитета по печата, сродни институции в Белорусия, Украйна, Полша, Германия за съвместна дейност (1954–
1970).
Протоколи и отчети на Акционния комитет, дописки, обяснителни записки за извършената работа за построяване телевизионен ретранслатор в
Габрово (1962–1971).
Критични бележки, дописки за културните изяви, честване годишнини
на общественици, културно-просветни дружества и съюзи, за дейността на
институциите в областта на културата и др. на територията на окръга (1956–
1979).
История на картината „Старо село“ (1966–1977).
Юбилеен лист „100 години Априловска гимназия“ (1972).
Статии, очерци, кореспонденция по темите: Почетна книга на трудовата
слава (1980–1987), Краеведение (1969–1987), Опазване на околната среда
(1976–1987), Билково богатство и народна медицина (1980–1986).
Предложения и характеристики на журналисти и служители за награждаване с почетни звания (1977).
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕН АЛМАНАХ
„ЗОРНИЦА“ – ГАБРОВО
Ф. 1531, 1 оп., 18 а.е., 0,12 л.м., 1973–1991 г.
Литературно-художествен алманах „Зорница“ – Габрово действа от
1972 г. като правоприемник на мероприятие „Издание Мизия“ към ГС за изкуст
во и култура – Габрово. Алманах „Зорница“ е трибуна и школа за професионално
израстване на младите таланти от Габрово и Габровския край, Шумен, Бургас,
Пловдив, Стара Загора, Казанлък, Варна. За периода 1972–1977 г. издава по две
книги годишно. След 1977 г. Алманахът се отклонява от основната концепция –
да бъде национално издание на младите творци и издателската му дейност се
свежда до една книга годишно. Закрива се през 1991 г.

Статут на Литературно-художествен алманах „Зорница“ (1976).
Заповеди на председателя с разпоредителен характер (1973–1991).
Протоколи: от заседания на Редакцията (1981–1990); за награди за участие в литературен конкурс „40 години социалистическа революция“ (1981–
1985).
План-програма за съвместна работа с млади творци (1981).
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Бюджети и отчети към тях (1975–1989).
Опис на имуществото на алманах „Зорница“ (1982).
Кореспонденция, информации и др. за дейността на алманаха (1976–
1988).
Писма: до творци за публикуване на творбите им (1978–1985); от поетесата Искра Папазова за организиране на художествено-литературен кръжок
(1978).
Работно съдържание на алманах „Зорница“ (1986–1989).
Снимки от творчески срещи, дискусии и др. (б.д.).
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ХІІ. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ,
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ
ХІІ.1. ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
РАЙОНЕН ЦЕНТЪР ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – ГАБРОВО
Ф. 1476, 1 оп., 98 а.е., 0,88 л.м., 1978–2011 г.
Създава се през 1988 г. като Център за информационни и здравно-организационни технологии – Габрово за събиране, обработване и съхраняване на медико-статистическа информация; организиране и поддържане на информационни
масиви за здравно-демографското състояние на населението, ресурсите и дейностите на здравеопазването. През 1992 г. се преименува на Районен център по
здравна информация. От 1995 г. се преобразува в Районен център по здравеопазване с предмет на дейност: провеждане на държавната здравна политика в
района и информационно осигуряване на управлението на здравеопазването.

Заповеди от Министерство на здравеопазването, НЗОК, областен управител – Габрово, РД за социално подпомагане – Габрово по дейността
(1994–2010).
Стратегия за управление на риска в РЦЗ с приложения (2009); доклади
за изпълнение на управлението на риска (2010–2011).
Правилник за вътрешния трудов ред (1988, 2008–2010).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1995–2011).
Протоколи от: общи събрания (1990–1993, 1999–2009) и заседания на:
Дирекционния и Директорския съвети (1996–2010); Районния съвет и РС по
здравеопазване (1996–2007); Съвета за медицинско осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи (2005–2010); профкомитета (1988–1990).
Планове за дейността на РЦЗ с приложения (2003–2010).
Регионални и областни програми за профилактика, ранна диагностика и
лечение на захарния диабет, туберкулозата, болести на кръвообращението,
превенция, лечение и рехабилитация на наркоманите, намаляване на пътнотранспортния травматизъм, детската и от злокачествени новообразувания
смъртност с приложени споразумения за съвместна дейност между институциите (1998–2009).
Обосновка за изграждане на диабетен център в Габрово, анализ за упот
ребата на наркотични вещества в областта, отчет за работата по програмата „Профилактика на самоубийствата в областта за периода 2000–2006 г.“,
превенция и контрол на туберкулозата през 2008 г. и общ доклад към всички
програми за периода 2006–2010 г. (2000–2011).
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Информации за: изпълнение на комплексно-целеви програми за борба
със социално значими заболявания (1989); за изпълнението на плана за оказана организационно-методическа помощ (1988–1990).
Отчети: за дейността на Центъра (1992, 2001–2011); годишни статисти
чески за здравната мрежа, социални заведения, медицински кадри и др.
(1989–1994).
Анализи: обобщени цифрови за заболяванията по групи, смъртността,
раждаемостта, абортите, легловия фонд и неговото използване, разкрити
места в детските ясли, работещи лекарски и среден медицински персонал
и др. в Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна (1988–1994, 2006–2011); за
изпълнението на плана на оказаната организационно-методическа помощ от
републикански и местни специалисти (1989–1990).
Кореспонденция с Министерство на здравеопазването, Община Габрово, лечебни заведения и др. по дейността на РЦЗ (1996–2010).
Статистически сборници „Здравеопазване“ с данни за развитието на
здравеопазването и здравното състояние на населението в регион Габрово и
област Габрово (1998–2001).
ОКРЪЖНА ОБЕДИНЕНА БОЛНИЦА – ГАБРОВО
Ф. 353, 5 оп., 607 а.е., 4,92 л.м., 1958–1993 г.
Вж. и Ф. 352
Създава се през 1959 г. с обявяване на Габрово за окръжен град. Продължава
дейността на Обединената градска болница. В края на 1967 г. към болницата
се присъединява Обединената медико-санитарна част с цел концентриране на
специалистите и уеднаквяване на медицинското обслужване. От 1971 г. носи
името на д-р Тота Венкова. Предмет на дейност: оказва лечебно-диагностична,
консултативна, профилактична, акушеро-гинекологична помощ на населението
от окръга. От 1988 г. се преименува на Първостепенна обединена болница „Д-р
Тота Венкова“, а от 1989 г. – на Обединена районна болница „Д-р Тота Венкова“.

Окръжни, наредби, инструкции, заповеди и др. на МНЗСГ, Медицинска
академия – София, ОНС – Габрово и др. за дейността (1959–1979).
Правилници за вътрешния трудов ред в: отделенията (1970), болницата
(1988).
Заповеди на главния лекар с разпоредителен характер (1958–1988).
Протоколи от: заседания на: Лекарския колегиум при Вътрешното отделение (1959–1962), Колегиума на физиотерапевтичните лаборанти (1962–1964), Лечебно-контролната комисия (1963–1985), Медицинския
съвет (1973–1989), Административния съвет (1973–1978), профкомитета
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(1958–1989); за извършени проверки на участъковите амбулатории, здравните пунктове в селата, здравните служби в района на болницата и окръга,
специализирани кабинети, консултации и др. (1959–1976); републиканските лекари-специалисти за подобряване работата в отделенията на болницата
(1960–1961).
Модел за образцово здравеопазване в Габровски окръг (1972–1984).
Комплексна целева програма за борба с масово разпространените и проб
лемни заболявания в Габровски окръг (1976–1977).
Планове: перспективни за развитие през V, VІ, VІІ и VІІІ петилетка
(1966–1986); насрещни на болницата и отделенията (1976–1977); за дейността на: болницата (1959–1989), отделенията, кабинетите, лабораториите,
службите и поликлиниките при болницата (1959–1978), лекарските колегиуми (1970–1977); за заседанията на Медицинския и Административния съвети (1974–1978).
Отчети: за дейността на: болницата (1959–1988), отделенията, кабинетите, лабораториите, службите, поликлиниките при болницата (1959–1978),
Окръжната станция по кръвопреливане (1962–1966); за качествените показатели на болницата и поликлиниката (1961–1975); статистически за: изпълнението на плановете, противоепидемичните мероприятия, цялостната дейност
на болницата, дейността на отделенията, кабинетите, лабораториите и службите при болницата, разпределението на персонала, персонала и ФРЗ и др.
(1959–1979); годишни финансово-счетоводни (1961–1993).
Доклади, информации, мероприятия и др. за: здравеопазването на трудещите се в Габровски окръг (1959–1968); състоянието на училищното здравеопазване, клиничната лаборатория, лекарствоснабдяването и др. (1963–1973);
работата на младшите медицински работници в болницата (1959–1963); състоянието и организацията на поликлиничното обслужване на населението
(1971–1973); изпълнението на модела за образцово здравеопазване в Габровски окръг (1976–1985).
Рапорти до главния лекар за здравната, стопанската, финансово-счетоводната и др. дейност (1959–1978).
Анализи на: заболяемостта на здравните работници (1961–1978); профилактичните прегледи на работниците, работещи в предприятия при вредни
за здравето условия (1964–1966); икономически за дейността на болницата
(1971–1976).
Сведения за диспансеризираните болни и извършените консултации в
домовете на болните (1966–1968).
Демографска характеристика на Габровски окръг (1975).
Бюджетни сметки (1961–1978).
Регистрационни листове на лекарите (1963–1966).
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Списък на служители, наградени с почетни звания, ордени и медали
(1966–1987).
ОБЕДИНЕНА ГРАДСКА БОЛНИЦА – ГАБРОВО
Ф. 352, 3 оп., 97 а.е., 0,80 л.м., 1951–1960 г.
Създава се през 1951 г. като Градска болница – Габрово чрез обединяването
на Околийската и Работническата болница. От 1952 г. се преименува на Обединена градска болница. Оказва медицинска помощ на населението в района. Закрива се през 1959 г. като дейността ѝ се приема от Окръжна обединена болница –
Габрово.

Окръжни, инструкции, указания, заповеди и др. на МНЗ, ОНС – Велико
Търново, ГНС – Габрово и др. за дейността на болницата (1952–1958).
Правилник за работа на болницата (1952).
Заповедна книга (1953–1958).
Протоколи от: заседания на: Лекарския колегиум на Вътрешното отделение (1952–1956), Лечебно-контролната комисия (1952–1958), профкомитета (1951–1958); извършени проверки и обследвания от болничните лекари
за състоянието на родилни домове, участъкови здравни служби, лекарски
здравни пунктове в района (1952–1958); на лекари-специалисти за оказване
методическа помощ и ръководство на селските лечебно-профилактични заведения и здравни пунктове (1956–1959).
Планове за: дейността на болницата (1951–1959), работата на отделенията (1955–1958), борба с грипа и детския паралич (1956).
Планове, доклади, информации за: медико-санитарната работа на лекарите, обслужващи детските градини, отделенията, домовете и училищата
(1952–1954); работата с донаборниците (1954); работата на Вътрешното отделение на болницата (1954–1958).
Доклади за: дейността на болницата (1951–1959), прилагане диспансеризационния метод, организацията на работата и подобряване дейността на
болницата (1952–1960), резултатите от комплексните профилактични прег
леди на работниците от предприятията (1952–1958).
Анализи на качествените показатели в работата на болницата и поликлиниката (1952–1958).
Отчети: годишни медицински (1951–1959); за работата на: болницата
(1955–1958), кабинетите, лабораториите, службите и поликлиниката на болницата (1955–1958); статистически за: изпълнението на плановете на болницата, противоепидемичните мероприятия, посещенията в кабинетите и кон613
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султацията, направените посещения от лекарите и сестрите по домовете и др.
(1951–1959).
Бюджетни сметки (1954–1960). Годишни баланси (1955–1960).
Санитарен паспорт на болницата (1955–1959).
РАЙОННИ БОЛНИЦИ
3 фонда, 13 оп., 753 а.е., 4,70 л.м., 1950–2013 г.
Оказват медицинска помощ на населението от съответните региони.

РАЙОННА БОЛНИЦА „Д-Р ВЪРБАН ГЕНЧЕВ“ – ДРЯНОВО
Ф. 1239, 5 оп., 326 а.е., 1,80 л.м., 1952–2013 г.
Вж. и Ф. 603К
Съществува от 1891 г. От 1965 г. става Районна болница.

РАЙОННА ОБЕДИНЕНА БОЛНИЦА – СЕВЛИЕВО
Ф. 927, 4 оп., 282 а.е., 2,00 л.м., 1950–1994 г.

Съществува от 1879 г. От 1968 г. става Районна болница.

РАЙОННА БОЛНИЦА – ТРЯВНА
Ф. 1241, 4 оп., 145 а.е., 0,90 л.м., 1954–1995 г.

Съществува от 1912 г. От 1965 г. става Районна болница.

Окръжни, инструкции, указания, заповеди и др. на МНЗ, ОНС – Габрово
и др. за дейността на болниците (1950–1994).
Предложение от РЦЗ – Габрово за преструктуриране и оптимизиране на
болничната помощ в Област Габрово и за работна среща между представители на общинските администрации и управителите на лечебните заведения за
болнична помощ в областта – Ф. 1239 (2004).
Препис-извлечения от протоколи на ОбС – Дряново и учредителни актове за преобразуване на болницата и промяна на наименованието – Ф. 1239
(2000–2011).
Съдебни решения и удостоверения за преструктуриране, преобразуване
и актуално състояние на болницата – Ф. 1239 (2000–2013).
Правилници за вътрешния трудов ред – Ф. 927 (1986), Ф. 1239 (1979–
2010), Ф. 1241 (1989, 1994).
Наредби за организация на работната заплата – Ф. 927 (1976–1977).
Заповеди на главните лекари с разпоредителен характер (1954–2012).
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Протоколи: от заседания на: Лекарския колегиум – Ф. 1239 (1980–1988);
Медицинския съвет – Ф. 1239 (1990–2005), Ф. 1241 (1991–1993); профкомитета (1950–1990); на болничните лекари за обследване и методическо ръководство на селските здравни служби (1952–1991).
Програми за управление и устойчиво развитие на Болницата – Ф. 1239
(2009 – 2011).
Планове: перспективен за развитие през VІ, VІІ и VІІІ петилетка – Ф. 927
(1971–1981); за дейността на болниците (1955–2002).
Отчети: за дейността на: болниците (1954–2012), отделенията, кабинетите, селските здравни участъци и др. – Ф. 927 (1962–1969), Ф. 1239
(1975–1991, 1998–1999); за качествените показатели за работата на болниците (1954–1990); статистически за: дейността на болниците, отделенията,
кабинетите, трудово-експертните лекарски комисии, противоепидемичните
мероприятия, персонала и ФРЗ, разпределението на персонала, временната
нетрудоспособност на медицинския персонал и др. (1952–2012); годишни финансово-счетоводни – Ф. 927 (1956–1993), Ф. 1239 (1953–1997, 2002–2013).
Доклади и информации за медицинското обслужване и състоянието на
здравеопазването в регионите (1956–1996).
Анализи на заболяемостта (1955–1997).
Бюджетни сметки, бюджети и отчети за изпълнението им (1953–2000).
Щатни разписания – Ф. 927 (1954–1993), Ф. 1239 (1969–2011), Ф. 1241
(1965–1994).
Списък на служителите на болницата – Ф. 927 (1977).
Демографски характеристики – Ф. 1239 (1978–1983), Ф. 1241 (1970–
1979).
Покани, афиши, програми за юбилейни чествания – Ф. 927 (1979),
Ф. 1239 (1994).
Албуми със снимки из живота на колективите – Ф. 927 (1979), Ф. 1239
(1981–2004), Ф. 1241 (1977–1989).
ОКРЪЖНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА – СЕВЛИЕВО
Ф. 1005, 3 оп., 132 а.е., 1,00 л.м., 1941–1994 г.
Вж. и Ф. 798К
Продължава дейността на създадения през 1941 г. Държавен приют за епилeптици. От 1950 г. става Държавна болница за епилептици, от 1951 г. – Психоневрологична болница, а от 1956 г. – Окръжна психоневрологична болница за
обслужване на душевно болни от Габровски и Великотърновски окръзи. През
1969 г. се преименува на Окръжна психиатрична болница – Севлиево за лечение и
диспансерно наблюдение на психично болни, снижаване остатъчната психична и
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телесна инвалидност, профилактика на населението от Северна България. През
1988 г. се преобразува в Психиатрична болница, а от 1994 г. – в Държавна психиатрична болница – Севлиево.

Окръжни, инструкции, указания и др. на МНЗ, ОНС – Велико Търново,
ОНС – Габрово и др. за дейността на болницата (1945–1960).
Правилници за вътрешния ред на болницата и Трудово-лечебното стопанство (1983–1987).
Заповеди на главния лекар с разпоредителен характер (1946–1989).
Протоколи: от административни съвещания (1960–1969); от заседания
на: СС на Трудово-лечебното стопанство (1990–1993), профкомитета (1954–
1987).
Планове: насрещен (1985), за дейността на болницата (1955–1988), за
здравна просвета на медицинския персонал (1960–1968).
Отчети: за дейността на болницата (1945–1969); за качествените показатели на работата в болницата (1954–1994); статистически за: дейността на
болницата, персонала и ФРЗ, разпределението на персонала, временната нетрудоспособност на работници и служители, разкритите легла и персонала
в здравните заведения и др. (1953–1994); годишни финансово-счетоводни
(1949–1994).
Ревизионна книга за обследване дейността на болницата (1941–1954).
Протоколи, доклади на научни сътрудници и лекари при МНЗ за обследване лечебната дейност на болницата (1955–1957, 1992).
Бюджетни сметки (1951–1976).
Албум със снимки из дейността на болницата (1960).
ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНА БОЛНИЦА
„Д-Р РАЧО АНГЕЛОВ“ – ГАБРОВО
Ф. 1145, 3 оп., 179 а.е., 1,90 л.м., 1948–1999 г.
Създава се през 1948 г. като Държавен санаториум – болница за лечение на
туберкулозно болни. От 1951 г. е Окръжна туберкулозна болница, а от 1959 г. –
Окръжна туберкулозна болница „Д-р Рачо Ангелов“. През 1973 г. става Пневмофтизиатрична болница „Д-р Рачо Ангелов“, а през 1988 г. – Специализирана
болница за белодробни болести „Д-р Рачо Ангелов“ – Габрово. От 1994 г. се преобразува в Държавна белодробна болница с предмет на дейност: диагностика,
лечение, профилактика и рехабилитация на белодробни заболявания.

Окръжни, инструкции, наредби, заповеди и др. на МНЗ, МФ, ОНС – Велико Търново, ОНС – Габрово и др. за дейността на болницата (1948–1970).
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Правилник за вътрешния ред (1992).
Заповеди на главния лекар с разпоредителен характер (1961–1970).
Протоколи: от съвещания на ръководството (1961–1971); от заседания
на Административния и Медицинския съвети, общо болнични събрания, съвещания на Болничния съвет (1982–1995); от заседания на: Лечебно-контролната комисия (1983–1985), профкомитета (1952–1988); от извършени проверки и оказана методическа помощ на градските болници, селските
здравни участъци и предприятията (1959–1966, 1983–1985); от обследвания
на детските заведения (1964–1967); на комисията при туберкулозно-диспансерното отделение за приети ученици в Горското климатично училище „Д-р
Тота Венкова“ – Габрово (1965–1971); от извършени проверки на главния
лекар (1984–1987); от проведени лекарски колегиуми (1981–1989).
Планове: перспективни за развитие на пневмофтизиатричната помощ в
Габровски окръг (1969, 1974); комплексни за борба с туберкулозата и неспецифичните белодробни заболявания (1951–1986); за лечебно-профилактичната дейност (1979–1989); за социално-икономическото развитие на колектива (1973–1987).
Отчетни доклади за лечебно-профилактичната дейност (1951–1989).
Доклади, протоколи, справки за оказана методическа помощ на болницата от МНЗ (1983–1989).
Анализи на: временната нетрудоспособност и заболяемостта сред здравните работници (1954–1988), лечебната и стопанската дейност (1993–1994).
Сведения и списъци на регистрирани болни (1960–1965).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1960–1970, 1992–1994); статистически за: дейността на болницата, отделенията, кабинетите, диспансера,
заболелите от активна туберкулоза, регистрираните болни, персонала и ФРЗ,
разпределението на персонала, трудовите злополуки и др. (1954–1995).
Бюджетни сметки, бюджети и отчети за изпълнението им (1959–1970,
1992–1995).
Книга за впечатления (1983–1994).
Рекламна брошура и снимки на болницата (1999).
Албуми със снимки из живота на болницата (1957–1975).
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКА ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНА БОЛНИЦА –
ТРЯВНА
Ф. 841, 2 оп., 161 а.е., 0,91 л.м., 1943–1994 г.
Продължава дейността на открития в Трявна през 1943 г. Царски детски
санаториум „Цар Борис ІІІ“ за лечение на деца с туберкулоза. От 1950 г. се про-
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меня профилът, като се преименува на Държавен детско-юношески санаториум за болни с активна туберкулоза на белите дробове и хирургически център за
белодробни операции за деца от 5 до 18 години от цялата страна. През 1965 г.
се преобразува в Детско-юношеска болница, а през 1973 г. – в Детско-юношеска
пневмофтизиатрична болница за лечение на туберкулоза, хронични пневмопатии
и алергични заболявания на дихателната система с оперативен център за гръдна
хирургия. От 1983 г. става Детска пневмофтизиатрична болница. През 1991 г.
се преименува на Детска болница за белодробни заболявания „Царица Йоана“,
а през 1994 г. – Детска болница за белодробни заболявания „Цар Борис ІІІ“. От
1995 г. е Държавна белодробна болница – Трявна.

Указания, правилници, заповеди, наредби и др. на МНЗ, Центъра по
пневмология и фтизиатрия, ОНС – Габрово и др. за: дейността на болницата,
лечението на някои неспецифични белодробни болести, използваемостта на
леглата, промяната на профила на лечебното заведение и др. (1973–1982).
Правилници за вътрешния ред (1975–1992).
Заповеди на главния лекар с разпоредителен характер (1943–1992).
Протоколи от: общи събрания (1978–1979); заседания на: Съвета за управление при болницата (1990–1991), Медицинския съвет (1992), профкомитета (1955–1992).
Планове: перспективен за изпълнение на основните задачи (1978); нас
рещни за периода 1972–1973 г., VІ петилетка и 1982 г. (1971, 1974, 1981); за
дейността на болницата (1951–1990).
Доклади на специалистите от Научния институт по педиатрия за оказана
методическа помощ (1977–1979).
Информации, анализи, доклади за: изпълнението на производствените
планове, състоянието и проблемите на стационарната помощ, оказаната методическа и лечебно-консултативна помощ от републиканските специалисти
по проблемите в стационарната помощ (1971–1982); заболеваемостта на
здравните работници (1969–1980).
Отчети: за дейността на болницата и изпълнението на работните планове (1951–1989); за работата на тубкабинета при болницата (1969–1983);
статистически за: дейността на болницата, разкритите легла и персонала в
здравното заведение, разпределението на персонала, персонала и ФРЗ и др.
(1969–1993); годишни финансово-счетоводни (1954–1969).
Бюджетни сметки и отчети за изпълнението им (1953–1982).
Списък на служителите, наградени с правителствени награди (1988).
Исторически справки за създаването и развитието на болницата (1973–
1980).
Снимки на първите постъпили болни с медицинския персонал (1944).
Албум със снимки по случай 25-годишнината на болницата (1969).
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ОКРЪЖНА СТОМАТОЛОГИЧНА ПОЛИКЛИНИКА – ГАБРОВО
Ф. 1264, 5 оп., 260 а.е., 1,44 л.м., 1962–2007 г.
Създава се през 1962 г. за стоматологично обслужване на населението в
Габровски окръг. От 1988 г. става Първостепенна стоматологична поликлиника – Габрово, а от 1989 г. – Районна стоматологична поликлиника – Габрово.
Предмет на дейност: методически организира и ръководи стоматологичната
помощ на деца и учащи, в предприятията и населените места в региона. През
2000 г. се преобразува в ЕООД „Стоматологичен център 1 – Габрово“ за осъществяване на първична и специализирана извънболнична стоматологична помощ
и всяка друга, незабранена със закон. Закрива се през 2007 г.

Окръжни, заповеди, указания, писма и др. на МНЗ, МНЗСГ, ОНС –
Габрово и др. за дейността на поликлиниката (1962–1987).
Устав на „Стоматологичен център 1 – Габрово“ ЕООД (2003).
Правилници за: вътрешния трудов ред (1992, 2000), устройството и дейността (1988).
Заповеди на главния лекар с разпоредителен характер (1962–1988).
Протоколи: от административни съвещания (1983–1984); от годишни
отчетни събрания (1982–1988); от заседания на: Стоматологичния съвет
(1990–1993), Медицинския съвет (1997–2000), профкомитета (1962–1990),
Атестационната комисия (1981–1993); на лекари-стоматолози от Окръжна
стоматологична поликлиника – Габрово за извършени обследвания на стоматологичните отделения и кабинети при здравните заведения в окръга и оказана методическа помощ (1962–1990).
Протоколи и доклади на стоматолози-специалисти, представители на
Медицинска академия – София за оказана методическа помощ на стоматолозите от поликлиниката (1973–1991).
Програми: за развитие и усъвършенстване на стоматологичната помощ
в Габровски окръг (1974, 1988, 1992); целева за развитие на стоматологичната помощ в Габровски окръг за периода 1987–1990 г. (1986); комплексноцелеви за борба със стоматологичните заболявания в окръга (1982–1985).
Планове: перспективен за развитие на стоматологичните звена в Габ
ровски окръг до 1990 г. (1975); насрещни (1981–1988); за работата на поликлиниката (1962–1980); за изпълнение на основните задачи и мероприятия
по осигуряване на стоматологична помощ на населението (1976–1979); за
социално-икономическо развитие на колектива (1976–1978); по труда (1984–
1988).
Отчети: за дейността на поликлиниката (1962–1991); статистически за:
дейността на поликлиниката, броя на персонала и ФРЗ, разпределението на
персонала, извънредния труд, платените дежурства, свободния прием и при619
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ема по желание на здравното заведение, санитарния транспорт на здравното
заведение, дейността на стоматолозите в окръга и др. (1963–2006); годишни
финансово-счетоводни (1963–2007).
Доклади, информации, анализи и др. за: състоянието и дейността на стоматологичното здравеопазване в Габровски окръг (1962–1985); детско-училищното здравеопазване в окръга и по общини (1962–1968); дейността на
стоматологичните кабинети в Габровски окръг (1985–1986); състоянието на
стоматологичната помощ в Габрово (1980–1988); стопанската и финансовата
дейност на поликлиниката (1994–2005).
Сведения за качествените и количествените показатели за: стоматологичното здравеопазване в Габровски, Севлиевски, Дряновски и Тревненски
райони; детско-училищното стоматологично здравеопазване в Габровски
окръг; стоматологичното здравеопазване в здравните пунктове и селските
здравни служби в Габровски окръг (1962–1980).
Справки за: извършените амбулаторни и профилактични прегледи от
стоматолозите и брой на санитарните контингенти (1977–1979), дейността
на стоматологичните звена в окръга (1971–1979).
Бюджети и отчети за изпълнението им (1962–2000).
Колективни трудови договори (1977–1988).
Характеристика на стоматологичната мрежа в Габровски окръг (1977–
1979).
ОКРЪЖНА ЗЪБОТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ – ГАБРОВО
Ф. 1019, 3 оп., 66 а.е., 0,35 л.м., 1954–2007 г.
Вж. и фондове 353, 1264
Създава се през 1953 г. като СП „Зъботехническа лаборатория“ към ГНС –
Габрово с предмет на дейност: изработване на всички видове зъбни протези. От
1957 г. преминава към Окръжна зъботехническа лаборатория – Велико Търново,
а от 1960 г. се обособява като самостоятелно предприятие с наименование Окръжна зъботехническа лаборатория – Габрово с клонове в Севлиево и Дряново.
През 1961 г. лабораторията преминава административно и финансово към Окръжна обединена болница – Габрово, а през 1962 г. – към Окръжна стоматологична поликлиника – Габрово. Като самостоятелно здравно заведение се обособява през 1991 г. с наименование Зъботехническа лаборатория. През 2000 г. се
регистрира като „Медико-техническа лаборатория 1 – Габрово“ ЕООД. Закрива
се през 2007 г.

Окръжни, заповеди, писма, указания на МНЗ, ОНС – Велико Търново,
ОНС – Габрово и др. за дейността (1954–1961).
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Решения на ГОС за регистрацията, промени в обстоятелствата и ликвидацията на Дружеството (2000–2007).
Правилник за устройството, задачите, ръководството и организацията
на работа (1961).
Протоколи от: общи събрания и заседания на Зъботехническия съвет
(1997–2000), заседания на профкомитета (1960–1961).
Програма за развитие за периода 2003–2005 г. (2002).
Планове: производствени, по труда, финансови (1954–1961); бизнес
план (2001).
Доклади, сведения, обзори за дейността на лабораторията (1956–1961).
Анализи, отчети, становища за дейността на Дружеството (1992–2005).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1955–1961, 1993–2007); статистически за: изпълнението на плановете за промишлената продукция, по
труда, броя на персонала и ФРЗ, разпределението на персонала, лечебно-профилактичните заведения от общ тип (1954–1960, 1993–2003).
Бюджети и отчети за изпълнението им (1992–2000).
Кореспонденция с Министерството на здравеопазването, РЦЗ – Габрово, Община Габрово и др. за дейността и материалната база (1992–1997).
СЕЛСКИ ЗДРАВНИ СЛУЖБИ
18 фонда, 20 оп., 360 а.е., 1,84 л.м., 1935–1986 г.
Продължават дейността на създадените здравни служби в Габровски окръг
преди 1944 г. Предмет на дейност: грижи за подобряване здравеопазването в
населените места, оказване на бърза и специализирана медицинска помощ. С административно-териториални промени и съпътстващи нормативни документи
здравните участъци се преобразуват в общински здравни служби, селски здравни
участъци, фелдшерски здравни пунктове, които методически се ръководят от
изпълнителните органи на местна власт и районните поликлиники.

ФЕЛДШЕРСКИ ЗДРАВЕН ПУНКТ – с. АГАТОВО
Ф. 1216, 2 оп., 27 а.е., 0,14 л.м., 1956–1986 г.
СЕЛСКИ ЗДРАВЕН УЧАСТЪК – с. ГОРНА РОСИЦА
Ф. 1217, 1 оп., 12 а.е., 0,06 л.м., 1947–1970 г.
Вж. и Ф. 564К

Създава се през 1921 г. като Участъкова здравна служба.
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СЕЛСКИ ЗДРАВЕН УЧАСТЪК – с. ГРАДНИЦА
Ф. 1577, 1 оп., 38 а.е., 0,20 л.м., 1946–1978 г.

Създава се през 1914 г. като Участъкова здравна служба.

СЕЛСКИ ЗДРАВЕН УЧАСТЪК – с. ДОБРОМИРКА
Ф. 1592, 1 оп., 12 а.е., 0,05 л.м., 1935–1973 г.

Създава се през 1929 г. като Участъков здравен пункт.

СЕЛСКИ ЗДРАВЕН УЧАСТЪК – с. ДУШЕВО
Ф. 1572, 1 оп., 15 а.е., 0,10 л.м., 1969–1978 г.
Вж. и Ф. 289К

Създава се през 1938 г. като Участъкова здравна служба.

ОБЩИНСКА ЗДРАВНА СЛУЖБА – с. КМЕТОВЦИ
Ф. 836, 1 оп., 17 а.е., 0,10 л.м., 1944–1964 г.
Вж. и Ф. 790К

Създава се през 1923 г. като Участъков фелдшер.

СЕЛСКИ ЗДРАВЕН УЧАСТЪК – с. КОРМЯНСКО
Ф. 1541, 1 оп., 11 а.е., 0,05 л.м., 1963–1980 г.
СЕЛСКИ ЗДРАВЕН УЧАСТЪК – с. КРАМОЛИН
Ф. 1609, 1 оп., 39 а.е., 0,20 л.м., 1942–1979 г.
Вж. и Ф. 386К

Създава се през 1922 г. като Участъкова здравна служба.

ФЕЛДШЕРСКИ ЗДРАВЕН ПУНКТ – с. КРУШЕВО
Ф. 1608, 1 оп., 24 а.е., 0,10 л.м., 1944–1979 г.

Създава се през 1930 г. като Участъкова здравна служба.

СЕЛСКИ ЗДРАВЕН УЧАСТЪК – с. КРЪВЕНИК
Ф. 504, 1 оп., 13 а.е., 0,05 л.м., 1948–1980 г.
СЕЛСКИ ЗДРАВЕН УЧАСТЪК – с. ЛЕСИЧАРКА
Ф. 1069, 1 оп., 15 а.е., 0,10 л.м., 1951–1970 г.
Вж. и Ф. 564К

Създава се през 1923 г. като Участъкова здравна служба.
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ФЕЛДШЕРСКИ ЗДРАВЕН ПУНКТ – с. ЛОВНИДОЛ
Ф. 1235, 2 оп., 43 а.е., 0,23 л.м., 1944–1979 г.
Вж. и Ф. 799К

Създава се през 1922 г. като Ловнидолски санитарен участък.

СЕЛСКИ ЗДРАВЕН УЧАСТЪК – с. ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ
Ф. 1392, 1 оп., 15 а.е., 0,10 л.м., 1962–1980 г.

Създава се през 1928 г. като Фелдшерски здравен пункт.

СЕЛСКИ ЗДРАВЕН УЧАСТЪК – с. ПОПОВЦИ
Ф. 1068, 1 оп., 8 а.е., 0,05 л.м., 1961–1971 г.

Създава се през 1925 г. като Фелдшерски здравен пункт.

СЕЛСКИ ЗДРАВЕН УЧАСТЪК – с. СЕННИК
Ф. 1595, 1 оп., 22 а.е., 0,10 л.м., 1962–1985 г.
Вж. и Ф. 564К

Създава се през 1928 г. като Участъкова здравна служба.

СЕЛСКИ ЗДРАВЕН УЧАСТЪК – с. СТОКИТЕ
Ф. 1449, 1 оп., 26 а.е., 0,10 л.м., 1953–1979 г.
ОБЩИНСКА ЗДРАВНА СЛУЖБА – с. СТОЛЪТ
Ф. 1215, 1 оп., 11 а.е., 0,06 л.м., 1954–1971 г.

Създава се през 1924 г. като Селски здравен участък.

СЕЛСКИ ЗДРАВЕН УЧАСТЪК – с. ШУМАТА
Ф. 1468, 1 оп., 12 а.е., 0,05 л.м., 1965–1980 г.
Окръжни, инструкции, заповеди на МНЗ, ОНС – Велико Търново,
ОНС – Габрово и др. за дейността – Ф. 1069 (1968–1970), Ф. 1215 (1955–
1970), Ф. 1216 (1959–1969), Ф. 1217 (1953–1970), Ф. 1235 (1945–1969),
Ф. 1577 (1957–1976).
Правилници за работа на селските здравни заведения – Ф. 1235 (1969),
Ф. 1572 (1971).
Заповеди на завеждащите здравните служби с разпоредителен характер – Ф. 1235 (1959–1969), Ф. 1572 (1970–1978), Ф. 1577 (1947–1978),
Ф. 1595 (1971–1980), Ф. 1609 (1942–1978).
Протоколи от извършени ревизии, обследване и оказана методическа
помощ от висшестоящи здравни органи (1945–1983).
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Протоколна книга от заседанията на ръководството на Дружеството на
БЧК – Ф. 1252 (1935–1956), Ф. 595 (1972–1985).
Планове и отчети за дейността на здравните служби (1942–1985).
Отчети: статистически за: дейността на здравните служби, противоепидемичните мероприятия и заболяванията, които не се съобщават с бързи известия (1946–1986); годишни финансово-счетоводни – Ф. 836 (1946–1951).
Бюджетни сметки – Ф. 836 (1955).
Инвентарни книги за имуществата – Ф. 1215 (1966–1968), Ф. 1216
(1966–1972), Ф. 1217 (1947–1955).
Кореспонденция с МНЗ, ОНС – Габрово, районните болници и др. за
здравното обслужване на населението (1944–1982).
ХИГИЕННО-ЕПИДЕМИОЛОГИЧЕН ИНСТИТУТ –
КЛОН ГАБРОВО
Ф. 508, 5 оп., 1002 а.е., 5,20 л.м., 1950–1994 г.
През 1951 г. в Габрово се създава Противоепидемична станция. От 1966 г.
се преименува на Хигиенно-епидемиологичен институт – клон Габрово, на подчинение на Хигиенно-епидемиологичен институт – Велико Търново. През 1972 г. се
преобразува в Хигиенно-епидемиологична инспекция. Предмет на дейност: провежда цялата хигиенно-епидемиологична дейност в Габровски окръг.

Постановления, инструкции, указания, наредби, заповеди на МНЗСГ,
Републиканския научноизследователски санитарно-хигиенен институт,
ОНС – Велико Търново, ОНС – Габрово и др. по дейността (1951–1981).
Правилници за вътрешния ред (1964, 1967).
Структурна схема на управление (1960).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1952–1987).
Протоколи от: заседания на: Дирекционния съвет (1973–1993), профкомитета (1963–1989); общи събрания (1989–1993); обследване на здравни
заведения (1953–1992); разделителен с Дезинфекционна станция – Габрово
(1991).
Програми за: комплексна за експериментална зона за образцово здравеопазване в Габровски окръг за оптимизиране параметрите на жизнената среда (1976, 1981) и за повишаване здравната култура на населението от окръга
(1977); здравната просвета в експеримента за образцово здравеопазване и
създаване на образцови здравни служби в окръга (1972, 1983); повишаване
ефективността на борбата с ограничаване на заразните заболявания за периода 1984–1990 г. (1983); профилактична – за намаляване замърсяването на
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атмосферния въздух в окръга (1974); оздравяване поречието на р. Янтра за
периода 1974–1996 г. (1974); хигиенизиране на млекодобива и млекопреработването в окръга за 1968–1970 г. (1968) и др.
Планове: перспективни за работата на отделите (1966–1968); комплексен насрещен за дейността през VІ петилетка (1971); годишни за цялостната
дейност (1951–1980); по труда (1978–1979); по хигиенно-епидемиологичното осигуряване (1981–1987); за ликвидиране и снижение на инфекциозните
и инвазионните болести в окръга (1956–1966); с отчети, протоколи, сравнителни таблици и сведения на отделите: „Лаборатория“, „Епидемиология“,
„Медицинска паразитология“, „Хигиена на бита“, „Хигиена на труда“, „Хигиена на храненето“, „Дезинфекция, дезинсекция и дератизация“, „Здравна
просвета“, „Комунална хигиена“, „Здравна просвета“, „Охрана на труда“
(1951–1993).
Отчети: с доклади, информации, анализи за цялостната дейност (1951–
1994); годишни финансово-счетоводни (1965–1993); статистически за: цялостната дейност, противоепидемичните мероприятия, движението на заразните заболявания, разпределението на персонала, капиталните вложения
и въведените в действие основни фондове, броя на персонала и ФРЗ и др.
(1953–1993).
Бюджети (1960–1993).
Актове, протоколи, информации, становища от извършени комплексни
проверки (1953–1992); сигнални записки за санитарни нарушения (1976–
1980).
Таблици за състоянието и дейността на здравните служби от бившите
Габровска, Севлиевска и Дряновска околии (1950–1951).
Примерен правилник за вътрешен ред в жилищните сгради, листовки и
афиши за видове заболявания и поддържане дворовете чисти (1981).
Брошури и дипляни за здравна просвета (1987–1991).
ХІІ.2. САНИТАРНО-КУРОРТНИ ЗАВЕДЕНИЯ
РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ „ПОЧИВНО ДЕЛО И КУРОРТНО
ЛЕЧЕНИЕ“ – ГАБРОВО
Ф. 1074, 3 оп., 177 а.е., 1,42 л.м., 1967–1998 г.
Създава се през 1968 г. като Районно управление на почивните домове и санаториуми с предмет на дейност: развитие на почивното, санаториалното и
курортното дело (социален и стопански туризъм) в Габровски окръг. От 1973 г.
преминава към Държавен стопански комплекс „Отдих и туризъм“ – клон Габро-

625

АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ
во. През 1977 г. се обособява в самостоятелно предприятие с наименование Районно управление „Почивно дело и курортно лечение“, а през 1980 г. се преобразува в Курортен комплекс „Почивно дело и курортно лечение“ за стопанисване и
управление на всички почивни домове и хижи на територията на Община Габрово. През 1991 г. става Курортен комплекс – Габрово, поделение на ДФ „Социален
отдих“ – София, а през 1998 г. – клон на ЕАД „Профилактика, рехабилитация и
отдих“ – София с предмет на дейност: туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, информационни, резервационни и импресарски услуги; профилактика, рехабилитация и балнеолечение, продажба на стоки и др.

Окръжни, заповеди, писма, наредби на ЦС на БПС, ОС на БПС – Габрово, ОНС – Габрово и др. за дейността (1968–1973, 1977–1985) и за регистрация и пререгистрация на Дружеството (1996–1998).
Правилник за вътрешния ред (1979).
Наредби за организация на вътрешния финансов контрол (1980–1984).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1968–1973).
Протоколи от: заседания на: Дирекционния съвет (1970–1973, 1977–
1978), Административния съвет (1979–1981), Консултативния съвет (1982–
1987), СС (1987–1992), профкомитета (1977–1989); годишни отчетни събрания (1986–1991); разделителен за предаване почивните станции от Държавен
стопански комплекс „Отдих и туризъм“ – Габрово на Районно управление
„Почивно дело и курортно лечение“ – Габрово (1977–1980).
Планове: перспективни за развитие на дълготрайния отдих на трудещите се в Габровски окръг през ІХ петилетка (1986); за социалното развитие
на колектива (1978–1985); за почивката и курортното лечение (1971–1972);
по труда (1970–1972, 1977–1985); за издръжката и бюджетните средства на
управлението, почивните домове и хижите (1968–1973); за дейността (1977–
1989); за есенно-зимната подготовка на обектите към комплекса (1977–1985).
Информации за: дейността на почивните домове (1972); подготовката и
готовността на почивните домове и хижи за активните сезони (1977–1989);
подготовката и провеждането на екскурзионни почивки (1978–1985); състоянието на културно-масовата работа, културата на обслужване, физкултурата
и библиотечната дейност при комплекса (1980–1986); изпълнението на строителната програма и усвояване на предоставените средства за реконструкция
и модернизация на базата (1979–1983).
Отчети: за дейността (1977–1986); за изпълнение на количествени показатели (1994); статистически за: изпълнението на плановете за почивката
и курортното лечение, разпределението на персонала, персонала и ФРЗ, капиталните вложения и въведените в действие основни фондове, повишаване
квалификацията на кадрите, средствата за подслон и др. (1970–1973, 1977–
1990); годишни финансово-счетоводни (1968–1973, 1977–1994).
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Бюджети на управлението, почивните домове и хижите (1968–1973,
1977–1986).
Кореспонденция с ЦС на БПС, Държавен стопански комплекс „Отдих
и туризъм“, ОНС – Габрово и др. за: дейността, установяване собствеността
на почивните станции и хижи, реконструкцията и модернизацията на базата
(1968–1973, 1977–1994).
Актове за собственост на държавни недвижими имоти за Почивен дом –
Вонеща вода, Складова база – кв. „Бойката“ – Габрово, „Парлапановата
къща“ – с. Боженци, почивни домове „Люляците“ и „Хаджи Димитър“ – м.
Соколски манастир (1967–1996).
КУРОРТЕН КОМПЛЕКС – ТРЯВНА
Ф. 1485, 2 оп., 93 а.е., 0,60 л.м., 1968–1998 г.
Създава се през 1977 г. като Курортен комплекс „Почивно дело и курортно лечение“ – Трявна, обединяващ почивните домове: „Панорама“ и „Малина“
в Трявна, „Незабравка“ и „Здравец“ в с. Вонеща вода, „Здраве“ – Плачковци и
Санаториум за специална курортна помощ – Трявна. От 1991 г. е Курортен комплекс – Трявна, поделение на ДФ „Социален отдих“ – София. През 1998 г. се ликвидира, като дейността му се поема от ЕАД „Профилактика, рехабилитация и
отдих“ – клон Габрово.

Указания, заповеди, писма, наредби и др. на ЦС на БПС, Управление
„Почивно дело и курортно лечение“, Районно управление „Почивно дело и
курортно лечение“ – Габрово и др. за дейността на комплекса (1977–1985).
Правилник за вътрешния трудов ред (1979–1985).
Структурна схема на управление (1997).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1980–1985).
Протоколи от: заседания на: Консултативния съвет (1984–1986), СС
(1986–1996), профкомитета (1977–1989), Атестационната комисия (1990–
1991); от извършени проверки за състоянието на почивните домове (1988–
1993).
Планове за: работата на Консултативния съвет (1977–1985), дейността и
развитието на комплекса (1988–1990).
Отчетни доклади за дейността на комплекса (1978–1990).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1977–1998); статистически
за: изпълнението на плановете по труда, разпределението на персонала, повишаване квалификацията на кадрите, дейността на комплекса, персонала и
ФРЗ, социалното развитие на колектива, капиталните вложения и въведените
в действие основни фондове (1977–1998).
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Бюджети на комплекса (1986–1990).
Планове, протоколи, отчети, доклади на профкомитета (1968–1993).
ПОЧИВЕН ДОМ (САНАТОРИУМ) ЗА СПЕЦИАЛНА КУРОРТНА
ПОМОЩ – ТРЯВНА
Ф. 1077, 1 оп., 34 а.е., 0,30 л.м., 1962–1973 г.
Построен е през 1952 г. за почивка на транспортните работници от БДЖ.
От 1963 г. преминава към ЦС на БПС, Управление „Почивни домове и санаториуми“ за специална курортна помощ на почиващи, преболедували предимно от
туберкулоза. През 1973 г. санаториумът влиза в състава на Държавен стопански
комплекс „Отдих и туризъм“ – клон Габрово.

Окръжни, наредби, указания и др. на ЦС на БПС по дейността (1963–
1973).
Заповеди на управителя с разпоредителен характер (1968–1970).
Протоколи от заседания на административното ръководство (1966–
1971).
Планове за: почивките, специална курортна помощ, екскурзионни групи
и др. (1962–1972); труда (1963–1973); издръжката на почивката и за бюджетните средства (1963–1967).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1965–1973); статистически за:
изпълнението на плана за почивките и курортното лечение, нетуберкулозния
санаториум, курортната поликлиника, балнеофизиолечебницата и профилакториума, броя на персонала и ФРЗ, разпределението на персонала и др.
(1963–1973).
Бюджети (1963–1968).
ПОЧИВЕН ДОМ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ СЕЛЯНИ – ТРЯВНА
Ф. 1079, 1 оп., 33 а.е., 0,30 л.м., 1961–1973 г.
Съществува от 1952 г. като Почивен дом (Балнеосанаториум) – Трявна към
Министерството на земеделието, ДП „Почивни домове на трудещите се селяни“. От 1963 г. се преименува на Почивен дом на трудещите се селяни – Трявна.
От 1968 г. е на подчинение на ЦКС, Дирекция „Почивни домове и балнеосанаториуми на трудещите се селяни“. През 1973 г. Почивен дом на трудещите се
селяни – Трявна влиза в състава на Държавен стопански комплекс „Отдих и туризъм“ – клон Габрово.
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Окръжни, наредби, решения, заповеди и др. на Министерството на земеделието, ДП „Почивни домове на трудещите се селяни“, ЦКС, ОНС – Габрово и др. по дейността (1962–1973).
Правилници за организация и вътрешен ред (1970–1972).
Заповеди на управителя с разпоредителен характер (1965–1973).
Протоколи от заседания на Административния съвет (1969–1973).
Планове: финансови, по труда и ФРЗ, за натуралните и стойностните
показатели, за разхода за издръжка (1965–1973).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1962–1973); статистически за:
изпълнението на плана за натуралните и стойностните показатели, по труда,
броя на почиващите, персонала и ФРЗ, разпределението на персонала и др.
(1961–1973).
ХІІ.3. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ
РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ“ –
ГАБРОВО
Ф. 1472, 2 оп., 62 а.е., 0,42 л.м., 1949–1999 г.
Създава се през 1977 г. като Окръжна дирекция „Пенсионно осигуряване“ на
основата на отделите „Пенсии“ и „Обществено осигуряване“ към ОНС – Габрово. През 1989 г. се преобразува в Районно управление „Социално осигуряване“.
Предмет на дейност: отпускане и изплащане на пенсии, регистрация и осъществяване дейност по ДОО, парични обезщетения при безработица.

Наредби, решения, указания, инструкции, заповеди и др. на МТСГ, Комитета по труда, ГУ „Социално осигуряване“, Национален осигурителен институт и др. по дейността (1977–1999).
Правилник за организацията и дейността (1996).
Пенсионни преписки на габровци – политици, общественици и др.
(1949–1958).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1991, 1994–1998); за изпълнението на бюджета (1989–1991); статистически за: персонала и ФРЗ, изпълнението на бюджета на Управлението и др. (1993–1999).
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ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА – ГАБРОВО
Ф. 22, 1 оп., 248 а.е., 3,32 л.м., 1942–1950 г.
Вж. и Ф. 4К
Продължава дейността на създадената преди 1944 г. Инспекция по труда – Габрово. Предмет на дейност: контрол на трудово-правните отношения и
безработицата, браншова хигиена, условия на труд, професионални заболявания.
Прекратява дейността си през 1950 г.

Окръжни, наредби, писма на Главна дирекция по труда за дейността на
Инспекцията (1944–1948).
Доклади за: дейността на Инспекцията (1945–1947), настаняване на работа пострадали от войната (1946), работата по спазване безопасността на
труда (1948–1950).
Рапорти и ревизионни листове за извършени проверки по предприятия
(1944–1948).
Сведения за: извършените проверки на предприятията (1944–1947), извършени медицински прегледи (1944–1948), броя на работниците, работещи
в предприятията (1945–1947), за разкрити работнически столове, детски градини, стачки, работно време, трудови злополуки и др. (1945–1950), за работниците, работили повече от 20 години в едно и също предприятие (1946),
трудовите злополуки в района на Инспекцията (1945–1949), търсилите работа и настанените на работа по месеци (1946–1947), съставените актове
по нарушение на Наредбата-закон за предприятията, броя на работниците
по възраст, пол и по вид производство и работното време в предприятията
(1944–1947).
Съобщения за стопански мобилизирани работници от предприятия в
Габрово (1946–1949).
Заявления от безработни граждани за настаняване на работа (1944–
1945).
Молби от уволнени работници за изплащане обезщетения (1947–1948).
Помирителни дела за възникнали спорове между работници и работодатели, разгледани от Габровския помирителен съд (1942–1949).
Актове и наказателни постановления, съставени на работодатели за нарушения на Закона за защита на труда (1945–1949).
Списъци на: учрежденията, организациите и предприятията в Габровска
околия, разпределени по отрасли (1944–1946); населените места (1945–1946).
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ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – ГАБРОВО
Ф. 1580, 1 оп., 52 а.е., 0,20 л.м., 1990–2002 г.
Създава се през 1990 г. като Бюро по труда с предмет на дейност: регис
триране на безработни, насочване и подпомагане на заетостта, професионално
информиране и консултиране, обучение за придобиване на професионална квалификация на безработни и заети лица. От 2002 г. е Дирекция „Бюро по труда“ –
Габрово.

Указания, заповеди, наредби и др. на МТСГ, националната борса по труда, Националната служба по заетостта, Регионалната служба по заетостта –
Ловеч и др. за дейността (1991–2002).
Правилници за устройството и дейността (1990, 1996).
Ръководство за работата на секторите към Дирекцията (1993).
Програми: „От социални грижи към заетост“ (1995); за временна заетост на безработни лица през зимния сезон (1997).
Планове за: работата на Бюрото по труда (1995), ресурсното осигуряване (1995–1997).
Отчети: за дейността на Бюрото по труда (1992–1996); за изпълнението
на плана за ресурсното осигуряване (1997–1998); годишни финансово-счетоводни (1991–1998); статистически за заетите лица и средствата за работна
заплата (1992–1998).
Информации за: дейността и материалната база (1991–1997); условията
за работа на български граждани в чужбина (1997).
Информационни бюлетини за състоянието на регионалния пазар на труда в района на Бюрото по труда (1996–1997).
Анализи на: развитието, динамиката и структурата на заетостта, безработицата и свободните работни места в района на Бюрото по труда (1991–
1996); състоянието и проблемите за предоставяне на посреднически услуги
по заетостта в Бюрото по труда (1997).
ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА – ГАБРОВО
Ф. 1502, 2 оп., 65 а.е., 0,29 л.м., 1965–2000 г.
Открива се през 1960 г. като Дом „Майка и дете“ със седалище с. Столът.
От 1964 г. е Окръжен дом „Майка и дете“ със седалище с. Гъбене, а от 1980 г. Домът се премества в Габрово. През 1987 г. се преименува на Дом „Майка и дете“ –
Габрово, а през 2000 г. – на Дом за медико-социални грижи за деца – Габрово.
Провежда лечебно-профилактична и възпитателна дейност за отглеждане на
деца до 3 години, лишени от родителски грижи, увредени и социално застрашени.

631

АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ

Заповеди на МНЗСГ, Министерството на здравеопазването, Районен
център по здравеопазване – Габрово, ОНС – Габрово и др. по дейността на
Дома (1970–1999).
Структурни схеми на управление (1994–1997).
Заповеди на главния лекар с разпоредителен характер (1979–1988).
Протоколи от: общи събрания (1969–1989); годишни отчетни събрания
(1983–1987); съвместни съвещания на административното и профсъюзното
ръководство (1973–1989); заседания на: СС и Дирекционния съвет (1990–
1999), Комисията по осиновяването (1996–1999), профкомитета (1971–1989).
Концепция за развитие на Дом „Майка и дете“ (1992–1993).
Планове: за дейността на Дома (1965–1985); за работата на Медико-педагогическия съвет (1989); оперативен за осигуряване на здравно-профилактична дейност в условията на криза (1990).
Мерки за борба с вътрешноболничните инфекции (1995).
Годишни отчетни доклади и анализи за дейността на Дома (1972–2000).
Статистически отчети за: изпълнението на плановете, персонала и ФРЗ,
квалификацията на кадрите, разпределението на персонала, разкритите легла
и персонала (1967–2000).
Бюджети и отчети за изпълнението им (1989–2000).
Кореспонденция с МНЗСГ, Министерството на здравеопазването,
МИП, Агенцията за чуждестранна помощ, Районния център по здравеопазване – Габрово и др. по дейността на Дома (1989–1999).
ДЕТСКИ ЯСЛИ – ГАБРОВО
Ф. 1123, 2 оп., 118 а.е., 0,70 л.м., 1949–1997 г.
Действат от 1947 г. като Детски седмични и санаториални ясли, мероприятие на ГНС – Габрово. През 1952 г. са Държавни детски ясли, а през 1979 г. –
Детски ясли. През 1992 г. се извършва преструктуриране на детските заведения
в обединени детски заведения, които включват и яслени групи. Предмет на дейност: медико-социални грижи и възпитание на деца от 1 до 3 години.

ПМС, окръжни, заповеди и др. на МНЗСГ, ОНС – Велико Търново,
ОНС – Габрово и др. по дейността (1953–1970).
Правилници за: седмичните детски ясли (1949), вътрешния ред (1980).
Заповеди на директора с разпоредителен характер (1952–1970).
Протоколи от: оперативни съвещания (1952–1958); общи събрания
(1992); заседания на: административното и профсъюзното ръководство
(1983–1991), профкомитета (1961–1970, 1983–1989).
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Планове: за учебно-възпитателната работа (1979–1989); обобщени по
труда (1983–1990).
Анализи на учебно-възпитателната работа (1980–1990).
Статистически отчети за: изпълнението на плана, щата, разпределението
на леглата в яслите според продължителността на престоя на децата, дейността на яслите, персонала и ФРЗ, наличностите, постъпленията, разхода и
остатъците на суровини и материали, капиталните вложения и въведените в
действие основни фондове, разпределението на персонала и др. (1954–1970,
1983–1996).
Бюджетни сметки, бюджети и отчети за изпълнението им (1953–1970,
1983–1997).
Баланси (1955–1970).
ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ
3 фонда, 6 оп., 171 а.е., 1,20 л.м., 1946–1998 г.
Откриват се с цел обгрижване и възпитание на деца-сираци и деца от социално слаби семейства, без разлика на етническа и религиозна принадлежност.
Настанените деца и юноши, подлежащи на задължително обучение, са на пълна
държавна издръжка. Учебните занятия се провеждат в общообразователните и
професионалните училища на територията на населеното място.

ДОМ ЗА ЮНОШИ „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ – ГАБРОВО
Ф. 958, 2 оп., 58 а.е, 0,45 л.м., 1948–1998 г.
ДОМ ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ „ПАРАСКЕВА ЕНЕВА – СОНЯ“ –
СЕВЛИЕВО
Ф. 1209, 3 оп., 83 а.е., 0,55 л.м., 1946–1996 г.
Вж. и Ф. 810К

Открива се през 1937 г. като Сиропиталище „Велика и Георги Ченчеви“.

ДОМ ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ – с. КРАМОЛИН
Ф. 1519, 1 оп., 30 а.е., 0,20 л.м., 1970–1994 г.

Закрива се през 1994 г.

Заповеди, окръжни, указания, кореспонденция от висшестоящи,
държавни обществени организации, фондации и др. по дейността – Ф. 958
(1974–1988), Ф. 1209 (1952–1970).
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Правилници за: вътрешния ред (1981–1993), детските домове – Ф. 1209
(1952, 1961).
Заповеди на директорите с разпоредителен характер – Ф. 958 (1954–
1986), Ф. 1209 (1946–1985).
Протоколи от заседания на: възпитателските съвети (1947–1996), Попечителския съвет – Ф. 958 (1957–1963), профкомитетите – Ф. 958 (1978–1989),
Ф. 1209 (1953–1981).
Протоколи и заповеди за промяна на наименованието и материалната
база – Ф. 958 (1981–1993), Ф. 1519 (1994).
Планове за: учебно-помощната и възпитателната работа на домовете
(1954–1995), работата на домсъветите – Ф. 958 (1962–1983), Ф. 1209 (1985–
1988), работата на учителските организации – Ф. 958 (1961–1980), Ф. 1209
(1971–1980), честване на бележити дати и събития – Ф. 958 (1960–1967),
Ф. 1209 (1986–1989).
Доклади и информации за: учебно-възпитателната дейност (1953–1996),
работата на домсъветите – Ф. 958 (1962–1983), Ф. 1209 (1985–1988).
Статистически отчети за: състава на домовете, обществения жилищен
фонд, библиотеките, разпределението на персонала, извънкласната дейност
(1953–1993).
Справки за персонала и материалната база – Ф. 1209 (1981–1983),
Ф. 1519 (1977–1982).
Бюджетни сметки (1959–1996). Баланси (1994–1996).
Книги: актова за встъпване и напускане на длъжност – Ф. 958 (1948–
1963); летописна (1956–1994); за впечатления и препоръки на длъжностните
лица, ревизиращи домовете – Ф. 958 (1972–1996), Ф. 1519 (1971–1991).
Паспорт на Дома – Ф. 1519 (1993).
Кратък летопис за създаването и развитието на Дома – Ф. 958 (1996).
Юбилеен вестник „50 години Дом за деца и юноши – Габрово“ – Ф. 958
(1998).
Албуми със снимки из живота на Дома – Ф. 1519 (1986–1987).
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ –
СЕВЛИЕВО
Ф. 1547, 1 оп., 20 а.е., 0,07 л.м., 1991–1997 г.
Създава се през 1990 г. като Регионален център за социални грижи – Севлиево с предмет на дейност: социално подпомагане на населението, организация и
ръководство на дейностите на териториалните центрове, заведения за социални
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грижи и домашен патронаж. От 1998 г. се преименува на Общинска служба за
социално подпомагане – Севлиево.

Кореспонденция с Министерството на труда и социалната политика, Национална служба за социално подпомагане, Община Севлиево и др. по дейността (1992–1996).
Информации за дейността на службата (1996).
Анализи на състоянието и перспективите за развитие на социалните дейности (1992–1993).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1992–1997); за изпълнението
на бюджета (1992–1996); статистически за социалните грижи (1992–1997).
Бюджети с тримесечни разпределения (1994–1996).
ДОМ ЗА МЪЖЕ С ДУШЕВНИ НЕДЪЗИ – с. БАТОШЕВО
Ф. 1246, 2 оп., 47 а.е., 0,32 л.м., 1957–1984 г.
Открива се през 1956 г. като Дом за лица с тежки телесни и душевни недъзи
със седалище в с. Жълтеш. От 1960 г. се преименува на Дом за мъже с душевни недъзи – с. Жълтеш. През 1962 г. се премества в с. Батошево. Предмет на дейност:
обгрижване на лица с душевни недъзи от Габровски, Ловешки и Плевенски окръг.

Окръжни, заповеди, указания на МНЗ, ОНС – Габрово за дейността
(1963–1969).
Правилник за вътрешния трудов ред (1964).
Заповеди на управителя с разпоредителен характер (1957–1984).
Планове: за дейността на Дома (1961–1971, 1983); финансови (1964–
1970).
Доклади и информации за дейността на Дома (1961–1971).
Отчети: за развитие на помощното стопанство, производството на селскостопанска продукция (1984); статистически за: броя на персонала и ФРЗ,
капиталните вложения и въведените в действие основни фондове, разпределението на персонала, обществения жилищен фонд, дейността по социалните
грижи и др. (1960–1984).
Бюджетни сметки (1959–1971).
Годишни баланси (1959–1971).
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ДОМ ЗА МЪЖЕ И ЖЕНИ – кв. КРЯКОВЦИ – ГАБРОВО
Ф. 1116, 1 оп., 31 а.е., 0,20 л.м., 1948–1989 г.
Вж. и Ф. 805К
Продължава дейността на основаното през 1925 г. Старопиталище „Васил
Левски“ – Габрово. От 1960 г. на Дома е предоставена нова база в кв. Кряковци.
През 1965 г. се преименува на Дом за инвалиди работници и стари хора, а през
1968 г. – на Дом за инвалиди работници. От 1978 г. се преобразува в Дом за мъже
и жени, а през 1994 г. – в Дом за лица с физически увреждания. Предмет на дейност: медико-социални грижи за лица с физически увреждания над 18 години от
цялата страна.

ПМС, окръжни, наредби, указания на МНЗСГ, ОНС – Велико Търново,
ОНС – Габрово и др. по дейността (1948–1989).
Правилници за вътрешния трудов ред (1958, 1973).
Заповеди на управителя с разпоредителен характер (1958–1989).
Програми за строително-ремонтната работа и обзавеждането на Дома
(1973–1974).
План-програми, планове и мероприятия за дейността (1968–1988).
Отчетни доклади и информации за дейността на Дома (1969–1988).
Статистически отчети за: разпределението на персонала, изпълнението
на плана за строителството и др. (1948–1970).
Бюджетни сметки (1957–1970).
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XIII. ФИЗКУЛТУРА, СПОРТ, ТУРИЗЪМ
XIII.1. СПОРТНИ И ФИЗКУЛТУРНИ СЪЮЗИ И ДРУЖЕСТВА
ОКРЪЖЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ
ЗА ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ – ГАБРОВО
Ф. 703, 4 оп., 869 а.е., 5,00 л.м., 1959–1988 г.
Създава се през 1959 г. за ръководство на физкултурата и спорта на територията на Габровски окръг. Преустановява дейността си през 1988 г. Активите и пасивите му се поемат от ДФС „Янтра“ – Габрово.

Окръжни, наредби, указания, програми, писма и др. на БСФС по дейността на ОС на БСФС и физкултурните дружества в окръга (1959–1987).
Структурна схема на управление (1979).
Статут на Окръжния междуведомствен съвет за масова физкултура и
масов спорт (1982).
Наредби на ОС на БСФС – Габрово за провеждане на първенства по
отделните видове спорт (1982–1986).
Регламент за приемане на спортисти в окръжните проектоолимпийски
състави за периода 1980–1986 г. (1980).
Заповеди на председателя: с разпоредителен характер (1959–1987); за
удостояване на състезатели със златни значки и присъждане на спортен разряд (1959–1964).
Протоколи, доклади, информации и др. от: отчетно-изборни конференции (1959–1987); пленуми (1959–1988); заседания на Бюрото (1959–1987).
Протоколи за резултатите от международни състезания на отборите по
вдигане на тежести, тенис на маса и лека атлетика (1978–1984).
Програми: перспективни за развитието, масовизирането и повишаване
спортното майсторство на спортистите в Габровски окръг (1971–1975) и за
развитието на баскетбола, тенис на маса, борба, лека атлетика, футбол и др.
спортове в окръга (1968–1975); за представянето, сформирането, подготовката и участието на отборите от окръга в Третата републиканска спартакиада (1969–1970); за организиране и провеждане на окръжни и републикански
първенства (1963–1986); развитието на физическата култура и спорта в Габ
ровски окръг за периода 1976–1985 г. (1976); комплексна целева за подготовката на габровските спортисти за Олимпийските игри през 1984 г. (1981)
и др.
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Планове: държавен физкултурен за VІІІ петилетка (1981); за развитието на спортовете в окръга (1960–1986); за развитието на детско-юношеския
спорт (1967–1978); за работата на отделите „Пропаганда и агитация“ (1968–
1987) и „Учебно-методичен“ (1967–1987); организационен за работата на
звеното през олимпийския цикъл 1985–1988 г. (1985); за международната
дейност на ОС (1979–1987).
Спортни календари (1959–1978). Международни спортни календари за
връзките със спортни клубове от Могильовска област и Полша (1969–1975).
Доклади, информации, отчети, сведения и др. за: масовата физкултурна
и възпитателна работа, изпълнението на физкултурните планове, провеждането на първенства, състезания, извършената учебно-тренировъчна и спортносъстезателна дейност с отборите и състезателите по всички видове спорт
в окръга, развитието на спортното майсторство и др. (1959–1987); дейността
на детските спортни школи в окръга (1981–1987); подготовката, участието
и резултатите на спортистите от Габровски окръг в Московската олимпиада
и извършената учебно-тренировъчна и спортносъстезателна дейност (1980–
1986); резултатите от V и VІ републикански спартакиади (1983); спортната
подготовка през 1983, 1985–1986 г. на спортистите от окръга, включени в
олимпийското звено за участието им в ХХІІІ и ХХІV летни олимпийски игри
(1983–1986).
Отчети: за международната спортна дейност на ОС на БСФС (1979–
1987); за участието и представянето в международни срещи на отборите по
тенис на маса, самбо, колоездене, ръгби, спортна стрелба, футбол, волейбол,
вдигане на тежести, бокс, баскетбол, хандбал и спортна акробатика (1978–
1987); годишни финансово-счетоводни (1959–1988); статистически за: броя
на персонала и ФРЗ, разпределението на персонала, изпълнението на плана за
капиталовложенията, изпълнението на физкултурните планове (1959–1987).
Бюджети и щатни разписания на ОС (1959–1987).
Протоколи, планове, доклади, отчети, справки и др. за дейността на секциите при ОС: „Лека атлетика“, „Спортна гимнастика“, „Колоездене“, „Хандбал“, „Баскетбол“, „Борба“, „Бокс“, „Ски“, „Вдигане на тежести“, „Спортна
стрелба“, „Ветерани“, „Волейбол“, „Плуване“, „Тенис на маса“, „Футбол“,
„Шахмат“, „Туризъм“ (1959–1978).
Протоколи, доклади, информации, спортни календари и др. за дейността
на физкултурните дружества и клубове от окръга (1959–1987).
Планове, писма, предложения, сценарии и др. по подготовката и провеждането на срещи, избирането, награждаването и честванията на десетте найдобри спортисти в различните видове спорт в Габровски окръг (1974–1987).
Таблици за: десетте най-добри спортисти в отделните спортове в окръга
(1966); десетте най-добри лекоатлети в окръга (1961–1965).
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Брошури със снимки и характеристики на десетте най-добри спортисти
в Габровски окръг (1966–1987).
Доклад и радиоматериал за живота и спортните успехи на Дончо Колев
(Дан Колов), по случай 20 години от смъртта му (1960).
Летописни книги (1972–1987).
Афиши и програми за провеждане на спортни мероприятия (1965–1966).
Албуми със снимки от: срещата с десетте най-добри спортисти на Габ
ровски окръг за 1981 г. (1982); ХІ и ХІІ отчетно-изборни конференции (1985,
1987).
Снимки от: честване 25-годишния юбилей на ОС на БСФС – Габрово
(1983); отриването на републиканското първенство по тенис на маса за ветерани в Габрово (1986).
ДРУЖЕСТВО ЗА ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ „ЯНТРА“ – ГАБРОВО
Ф. 1084, 4 оп., 524 а.е., 3,02 л.м., 1965–2000 г.
Създава се през 1965 г. чрез обединяването на ДФС „Чардафон“ и ДФС „Орловец“ с наименование ДФС „Чардафон – Орловец“. От 1973 г. се преименува
на ДФС „Янтра“ – Габрово. Предмет на дейност: учебно-тренировъчна, спортносъстезателна, масово-оздравителна работа. През 1993 г. се регистрира като
сдружение с нестопанска цел с наименование Сдружение на спортните клубове –
Габрово. Целта на Сдружението е съвместно с държавните органи, обществените организации и др. формирования да участва в изграждането на цялостна система за физическа култура и спорт на територията на Община Габрово.
През 2000 г. прекратява дейността си.

Решения на ГОС за учредяването, регистрацията и ликвидацията на
Сдружението на спортните клубове (1993–2000).
Устави на ДФС „Янтра“ и Сдружението на спортните клубове (1992).
Правилници за устройството и дейността на отдел „Финансово-стопански“ (1972, 1979).
Наредби за: провеждане първенствата за работници и служители по отделните спортове (1972, 1979–1983); финансирането, духовното и материално стимулиране на треньори и футболисти от отборите от „А“ и „Б“ републикански футболни групи (1982).
Заповеди на председателя с разпоредителен характер (1971–1984).
Протоколи, доклади, решения и др. от: отчетно-изборни конференции
(1966–1991); пленуми (1965–1991); заседания на: Бюрото (1965–1991),
Експертния съвет (1991), УС (1993–1994), Съвета на председателите на
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спортните клубове (1993–1994), профкомитета (1981–1985); общи събрания
(1993–1994).
Решения от заседания на проектоолимпийското звено на ДФС „Янтра“
(1985–1987).
Програма за подготовката на олимпийски и национални състезатели за
периода 1989–1992 г. (1988).
Планове: перспективни за развитието на физкултурата през V, VІ, VІІ
петилетка (1966–1980); перспективен за майстори, кандидат-майстори и първоразрядници за периода 1967–1970 г. (1967), за построяването на спортни съоръжения за периода 1967–1969 г. (1967); насрещен за VІ петилетка
(1971); за социално-икономическото развитие през VІІІ петилетка (1981); за
подготовката на кадри по спортни дисциплини (1967–1969); за построяване
и поддържане на спортните съоръжения (1967–1969); за работата на Бюрото
(1965–1987); физкултурни (1971–1977); единен съюзен (1985–1989); за работата на Съвета за високо спортно майсторство (1985–1989).
Единни спортни календари (1968–1989).
Доклади, анализи, отчети, информации и др. за: постигнатите резултати
от републиканските спартакиади, издигане на спортното майсторство, подготовката на представителните отбори, извършената работа по преустройс
твото и дейността на секциите, учебно-тренировъчната и спортносъстезателната дейност с отборите и групите, подобряване състоянието, ефективността и качеството на работа в развитието на физическата култура и спорта
в Габрово и др. (1967–1979); строителството и поддържането на спортните
съоръжения (1968–1993); изпълнение на физкултурните планове и единните спортни календари (1971–1986); за развитието на физическата култура и
спорта (1985–1991).
Сведения и таблици за: броя на състезателите, участията в републикански първенства, удостояването със звание и награждаване на спортни деятели, подобрените и изравнени рекорди, получените медали (1972–1977); класиране на десетте най-добри спортисти (1966–1984).
Справки за изпълнението на: националния принос по медали, точки, състезатели, видове спорт и години за VІІІ и ІХ петилетка; показателя „Майстор
на спорта“ за ІХ петилетка (1986–1990).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1967–1991); статистически за:
изпълнението на физкултурните планове, проведената спортносъстезателна дейност, броя на персонала и ФРЗ, изпълнението на плановете по труда,
разпределението на персонала, приходите и разходите на спортните имоти и
съоръжения, реализираните бюджетни приходи по видове дейности, капиталните вложения и въведените в действие основни фондове (1965–1995).
Бюджети и щатни разписания (1967–1984).
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Планове, доклади, отчети, справки и др. за дейността на: отделите на
Дружеството (1966–1977); секциите: „Лека атлетика“, „Баскетбол“, „Борба“, „Вдигане на тежести“, „Колоездене“, „Ветерани“, „Волейбол“, „Спортна гимнастика“, „Плуване“, „Тенис на маса“, „Ски“, „Футбол“, „Шахмат“,
„Спортна стрелба“, „Хандбал“, „Бокс“, „Акробатика“, „Джудо“, „Ръгби“
(1965–1983); спортните клубове (1985–1994).
Предложения и утвърдени спортни разряди по видове спорт (1979–1992).
Регистри: на прегледите по масово-оздравителната работа (1967–1989);
за десетте най-добри спортисти на годината (1979–1990); за присъдени почетни звания и медали на спортисти и спортни деятели (1987).
Историческа справка за дейността на Дружеството и представянето на
спортистите и отборите в републикански и международни първенства и турнири (1986–1991).
Летописни книги (1979–1987).
Афиши и програми за провеждане на спортни мероприятия (1966–1977).
Албуми със снимки на спортисти, участвали в републикански спартакиади, международни спортни срещи, състезания по секции (1968–1976).
Снимки: от Пленум и ІV и V отчетно-изборни конференции на Дружес
твото (1986–1989); от републикански спартакиади, турнири и първенства,
фестивала „Спортна младост, Габрово 1984“, спортни празници и международни турнири (1984–1990); от среща на спортисти и спортни деятели с
Михаил Петров – заслужил майстор на спорта (1988); на десетте най-добри
спортисти (1987–1988); на изявени състезатели от спортните клубове на
Дружеството (1990).
ДРУЖЕСТВО ЗА ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ „ЛОКОМОТИВ“ –
ДРЯНОВО
Ф. 1004, 2 оп., 142 а.е., 0,60 л.м., 1957–1979 г.
Учредява се през 1957 г. за популяризиране и развитие на спортната култура сред населението от Дряново, учебно-тренировъчна и спортносъстезателна
дейност.

Наредби за: провеждането на градски първенства и турнири по хандбал, народна топка, лека атлетика, баскетбол, спортен многобой „Родина“
(1972–1978); провеждане на републиканския традиционен лекоатлетически
крос „Кольо Фичето“ за пионери, пионерки, юноши и девойки младша и старша възраст (1973–1976).
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Протоколи от учредителната конференция, отчетно-изборни конференции, пленуми и заседания на Бюрото с приложени към тях доклади, информации, предложение и др. (1957–1978).
Перспективни програми за: масовизиране на спорта и повишаване на
спортното майсторство през VІ петилетка (1971); за развитието на физкултурата и спорта в Дряново през VІ петилетка (1971); за идейно-възпитателната
работа със спортистите през периода 1978–1980 г. (1978).
Планове: перспективни за развитието на масовата физкултура за периода 1963–1975 г. (1962–1971); перспективен за висши и нисши спортни разряди през VІ петилетка (1971); годишни физкултурни (1965–1977).
Спортни календари (1961–1978).
Доклади, информации, анализи и др. за: учебно-спортната дейност, състоянието на физкултурата и работата по подготовката и провеждането на
спартакиади, изпълнението на физкултурните планове и годишните спортни
календари (1959–1978); организирането и провеждането на мероприятията
от спортен многобой „Родина“ и работата с учащите се (1971–1977); подготовката и участието на състезателите в ІV и V републикански спартакиади
(1973–1979); състоянието на спортно-материалната база (1971–1978).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1969–1979); статистически за:
изпълнението на физкултурните планове, броя на персонала и ФРЗ, проведената спортносъстезателна дейност от работници и служители, учащи, наличните щатни и хонорувани треньори и отбори, обхванатите спортисти в
целогодишен учебно-тренировъчен процес, разпределението на персонала и
др. (1964–1979).
Бюджети и щатни разписания (1965–1978).
Планове, информации, анализи, отчети и др. за дейността на: секциите (1961–1978) и отделите (1971–1978) на Дружеството; физкултурните
дружества по месторабота (1957–1969).
Предложения за: утвърждаване на спортни разряди, награждаване с почетен знак на активни спортни деятели, треньори и състезатели и присъждане званието „кандидат-майстор на спорта“ на Йордан Петров Димитров
(1977–1978).
Списъци на десетте най-добри спортисти (1971–1978).
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ДРУЖЕСТВО ЗА ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ „РАКОВСКИ“ –
СЕВЛИЕВО
Ф. 500, 2 оп., 183 а.е., 0,70 л.м., 1958–1979 г.
Вж. и Ф. 772К
Създава се през 1957 г. като ДФС „Раковски“ – Севлиево, продължител на
дейността на съществуващите физкултурни и спортни организации. От 1979 г.
се преименува на ДФС „Росица“ за учебно-тренировъчна, спортносъстезателна,
масово-оздравителна дейност.

Наредби за: провеждането на градски състезания по отделните видове
спорт (1973–1975), провеждане на окръжни и градски първенства и турнири
по тенис на маса (1967–1972).
Заповеди на председателя с разпоредителен характер (1969–1973).
Протоколи, доклади, решения и др. от: отчетно-изборни конференции
(1966–1978); пленуми (1959–1962, 1973–1978); заседания на Бюрото на Дружеството (1961–1964, 1969–1978).
Перспективна програма за развитието на масовата физкултура, основните видове спорт и спортното майсторство през V петилетка (1966).
Планове: перспективен за развитието на спортно майсторство, първоразрядници и членския състав през V и VІ петилетка (1966–1971); за дейността на Дружеството (1967–1978); за развитието на масовата физкултура
(1965–1966); за реализираните приходи и разходи от стопанската дейност
(1969–1970); физкултурни (1971–1977).
Единни спортни календари (1960–1978).
Доклади, информации, сведения и др. за: проведените спортно-масови
прояви (1960–1964); участието и представянето на спортистите в републиканските спартакиади (1966–1975); масовизиране на физкултурата и спорта
(1975–1977).
Анализи на изпълнение на единните спортни календари и физкултурните
планове (1966–1978).
Отчети: за изпълнението на плановете за развитие на видовете спорт
(1961–1964) и на физкултурния план и проведената спортносъстезателна
дейност (1966–1973); статистически за: изпълнението на единния държавен
план за развитие на физкултурата и спорта, обхванатите спортисти в целогодишен учебно-тренировъчен процес, наличните щатни и хонорувани треньори, наличната материална спортна база, броя на персонала и ФРЗ и др.
(1969–1979); годишни финансово-счетоводни (1960–1979).
Бюджети и щатни разписания (1959–1978).

643

АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ

Планове, доклади, информации, сведения, предложения и др. за дейността
на: отделите при Дружеството (1968–1978); секциите: „Лека атлетика“, „Баскетбол“, „Борба“, „Вдигане на тежести“, „Ветерани“, „Волейбол“, „Спортна
гимнастика“, „Плуване“, „Тенис на маса“, „Футбол“, „Шахмат“ (1965–1978).
Предложения за утвърждаване на разряди по видове спорт (1968–1974).
Списъци на десетте най-добри спортисти на Дружеството (1973–1978).
Грамоти от ОС на БСФС – Габрово за участие на Дружеството в окръжни турнири, първенства и състезания по спортове (1969–1973).
ДРУЖЕСТВО ЗА ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ –
ТРЯВНА
Ф. 1082, 3 оп., 195 а.е., 0,68 л.м., 1960–1986 г.
Създава се през 1957 г. чрез обединяването на доброволните спортни организации „Червено знаме“ и „Динамо“ за учебно-тренировъчна, спортносъстезателна, масово-оздравителна дейност. От 1968 г. се преименува на ДФС „Иван
Йонков“, а от 1969 г. – на ДФС „Ангел Кънчев“. С решение от 10 окт. 1979 г. на
Пленума Дружеството се преименува на ДФС „Трявна“ – Трявна.

Указания и наредби на ЦС на БСФС, ЦС на БПС, ОС на БСФС за провеждането на републикански спартакиади, първенства и турнири, окръжни
състезания и прегледи по спортове и др. (1972–1978).
Наредба за организирането и провеждането на градски физкултурни
спортни прояви и мероприятия (1976).
Заповеди на председателя с разпоредителен характер (1979–1985).
Протоколи, доклади, решения и др. от: отчетно-изборни конференции
(1962–1984); заседания на: Пленума и Бюрото на Дружеството (1960–1985),
Общинския организационен комитет за провеждане на VІ Републиканска
спартакиада (1983), профкомитета (1979–1985); за приемане и въвеждане в
експлоатация на готови строителни обекти (1971).
Перспективни програми за развитие на спортовете в Дружеството
(1967–1984).
Планове: за работата на Бюрото (1962–1971); държавни и годишни физкултурни (1973–1984); за подготовката на високоразрядни спортисти (1980–
1985).
Единни спортни календари (1966–1985).
Годишни отчети, анализи-преценки, информации и др. за: изпълнение на
физкултурните планове и спортни календари (1965–1986); дейността на отделите „Организационно-масов“ и „Учебно-методичен“ (1972–1978); резул644
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татите от участие в републикански спартакиади, организирането и провеждането на спортни мероприятия, развитието на зимните спортове (1983–1984).
Отчети: годишни финансово-счетоводни (1966–1986); статистически за:
изпълнението на физкултурните планове и проведената спортносъстезателна
дейност за работници, служители и учащи, обхванатите спортисти в целод
невния годишен учебно-тренировъчен процес, наличната материална база,
броя на персонала и ФРЗ, разпределението на персонала (1964–1986).
Бюджети и щатни разписания (1968–1985).
Планове, доклади, отчети, справки и др. за дейността на секциите: „Лека
атлетика“, „Баскетбол“, „Борба“, „Волейбол“, „Спортна гимнастика“, „Плуване“, „Тенис на маса“, „Футбол“, „Хандбал“, „Шахмат“ (1964–1985).
Списъци на десетте най-добри спортисти на Дружеството (1979–1985).
Дипломи и грамоти от ОС на БСФС – Габрово за участие на Дружеството в републикански и окръжни първенства и турнири (1974–1984).
УПРАВЛЕНИЕ „СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И СПОРТНИ
СЪОРЪЖЕНИЯ“ – ГАБРОВО
Ф. 706, 2 оп., 53 а.е., 0,28 л.м., 1956–1977 г.
Създава се през 1956 г. като Управление „Физкултурни съоръжения и спортни прояви“ с предмет на дейност: построяване по стопански начин на стадион,
игрища, спортни съоръжения, текущ ремонт. През 1967 г. преминава към ДФС
„Чардафон – Орловец“ – Габрово, а през 1973 г. става самостоятелно предприятие с наименование Управление „Стопанска дейност и спортни съоръжения“.
Съществува самостоятелно до края на 1977 г., след което дейността му се поема от ОС на БСФС – Габрово.

Правилник за задачите, устройството и организацията на работа (1973).
Заповеди на председателя с разпоредителен характер (1957–1958, 1973–
1977).
Планове: по труда (1966, 1974–1977); за социално-икономическото развитие (1974).
Доклади и информации за: работата по строителството и поддържането
на спортните съоръжения (1962–1965, 1973–1974); състоянието на спортните имоти и за средствата, необходими за поддържането и стопанисването им
(1973).
Отчети: за дейността на отдел „Спортни прояви и програми“ (1975); за
използването на материалната база (1976–1977); годишни финансово-счетоводни (1956–1966, 1973–1977).
Бюджети и щатни разписания (1958–1964, 1973–1977).
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XIII.2. ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗИ И ДРУЖЕСТВА
ОКРЪЖЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ –
ГАБРОВО
Ф. 956, 3 оп., 239 а.е., 1,75 л.м., 1959–1988 г.
Създава се през 1959 г. Основната му дейност е организиране и ръководство
на туризма и създаване на материална база на туристическото движение в Габ
ровски окръг. Преустановява дейността си през 1987 г.

Окръжни, указания, наредби, писма и др. на ЦС на БТС за: развитието
на туризма, провеждането на туристически мероприятия, учебно-спортната
и методическата дейност, подобряване на туристическата база и др. (1959–
1987).
Заповеди на председателя с разпоредителен характер (1969–1979).
Протоколи от: учредителна (1959) и отчетно-изборни (1961–1987) конференции; пленуми (1960–1979); заседания на Бюрото (1959–1987); проведени масови туристически прояви (1983–1986).
Протоколи, доклади, информации, предложения и др. от отчетно-изборни конференции, пленуми и заседания на бюрата на туристическите дружес
тва в Габрово, Севлиево, Дряново, Трявна, Плачковци (1960–1968).
Учредителни протоколи, протоколи от отчетно-изборни конференции, отчетни доклади и др. на туристическите дружества в Габровски окръг
(1959–1987).
Планове: за работата на ОС и туристическите дружества за периода
1972–1975 г. (1971); за работата на ОС по показатели за всяко туристическо
дружество (1959–1987) и на комисиите при ОС (1963–1968); за провеждане на събори, походи, щафети и др. (1961–1979); единен календарен (1970–
1979).
Планове, целеви програми, мероприятия и задачи за развитието на туристическите дисциплини за участие в окръжни, републикански и международни мероприятия по туризъм (1980–1987).
Отчети: за цялостната дейност (1960–1987); за числения състав и дейността на ОС (1959–1978); годишни за числения състав и дейността на туристическите дружества и секции от окръга (1961–1969); статистически за:
броя на персонала и ФРЗ, разпределението на персонала, за изпълнението на
единния държавен план, работата на автомобилния транспорт, временната
нетрудоспособност на работници и служители и др. (1962–1988).
Бюджети и щатни разписания на ОС и туристическите дружества в окръга (1960–1987).
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Баланси: встъпителен (1960); годишни обобщени на ОС и туристическите дружества в окръга (1960–1987).
Справки за съставите на бюрата и пленумите на ОС и туристическите
дружества (1984–1987).
Бюлетини, наредби, стартови листовки, регламенти и др. по провеждане
на: състезания, международни и републикански първенства по ориентиране
(1960–1987); международни, републикански и окръжни експедиции и лагерсборове на пещерните клубове (1979–1987); международни, републикански и
окръжни състезания по алпинизъм (1981–1986); ски-рали (1981–1987).
Предложения и решения за награждаване със звания и значки за изявена
спортно-туристическа дейност (1979–1987).
Картотека на туристическите обекти в Габровски окръг (1979–1984).
Регистри: на удостоените със сребърни значки (1985–1987); за организирани окръжни туристически прояви (1983–1987).
ОКРЪЖНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ТУРИЗЪМ И ОТДИХ – ГАБРОВО
Ф. 1353, 1 оп., 23 а.е., 0,10 л.м., 1983–1988 г.
Създава се през 1983 г. с предмет на дейност: организация и управление на
туризма и отдиха в Габровски окръг. Прекратява дейността си през 1988 г. с
новото териториално устройство на страната.

Заповеди на председателя с разпоредителен характер (1985–1988).
Протоколи от: общи събрания (1983–1984); заседания на УС (1983–
1987).
Мероприятия за развитието на краткотрайния отдих в Габровски окръг
(1985).
Планове по труда (1983–1988).
Доклад и информации за дейността, състоянието на крайпътното туристическо обслужване (1984–1985).
Годишни финансово-счетоводни отчети (1983–1988).
Бюджети и щатни разписания (1983–1988).
Кореспонденция с Българската асоциация за туризъм и отдих, Комитета
за отдих и туризъм, ОНС – Габрово и др. за: провеждането на централизирани договаряния на бази за отдих на трудещите се, увеличаване пътуванията
на съветските туристически групи по специализирани маршрути и програми
с посещения на селскостопански и промишлени предприятия, подобряването
на комплексното крайпътно туристическо обслужване и др. (1984–1987).
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ТУРИСТИЧЕСК0 ДРУЖЕСТВО „УЗАНА“ – ГАБРОВО
Ф. 1134, 3 оп., 91 а.е., 0,62 л.м., 1957–1990 г.
Основано е през 1910 г. като Туристическо дружество „Узана“. От 1947 г.
е секция на Физкултурно дружество „Васил Априлов“ – Габрово, а от 1957 г. отново е Туристическо дружество „Узана“. Чрез клубовете и комисиите, учредени
към него, работи за масовизиране на видовете туризъм и спортовете в системата на БТС, за повишаване на спортното майсторство.

Указ № 1234 от 30 юли 1970 г. на Президиума на НС за награждаване с
орден „Кирил и Методий“ – II степен (1970).
Наредби на Дружеството за провеждане на ски-походи, туристически
походи (1989–1990).
Протоколи от: учредителната конференция (1957); отчетно-изборни
конференции (1957–1979, 1987); пленуми (1957–1979); заседания на Бюрото (1957–1979); проведени туристически състезания и походи (1960–1978);
проведени изпити за значкисти, инструктори, водачи (1959–1979).
Планове: оперативни и календарни за работата на Бюрото и Дружес
твото (1957–1979); за проявите по туризъм, алпинизъм и пещерен туризъм
(1958–1979); за участие в подготовката и провеждането на V национален туристически събор в м. Узана (1979).
Отчети: годишни за числения състав и дейността на Дружеството (1959–
1978, 1985); статистически за: изпълнението на единния държавен план и
дейността на Дружеството, броя на персонала и ФРЗ, разпределението на
персонала (1960–1975).
Доклади за състоянието и проблемите на културния отдих на трудещите
се и младежта в Габрово и туристическата дейност (1968–1970).
Планове и доклади за историята и дейността на Туристическото дружество за честване 50 и 60-годишнината от основаването на Дружеството
(1960, 1970).
Указания, планове, информации, отчети, маршрутни скици и др. за организирането и провеждането на туристически походи (1959–1979, 1984–1985).
Планове, протоколи, доклади и др. за дейността на клубовете: „Алпийски
клуб“, „Клуб на ветераните-туристи“, „Пещерен клуб“, „Коло-клуб“, „Клуб
по походен туризъм“ (1958–1979, 1986).
Бюджети и щатни разписания (1958–1979).
Годишни баланси (1960–1987).
„60 години организирано туристическо движение в Габрово“ – юбилейна брошура (1971).
Албуми със снимки от: честване 60-годишнината на Дружеството (1970);
проведени излети (1966).
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СДРУЖЕНИЕ „ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „БАЧО КИРО“ –
ДРЯНОВО
Ф. 1501, 3 оп., 119 а.е., 0,60 л.м., 1959–1994 г.
Създава се през 1925 г. като Туристическо дружество „Бачо Киро“ – Дряново. През 1931 г. започва строителството на хижа в м. Бряста, което завършва
през 1932 г. През 1934 г. Дружеството е домакин на ХХVІІ Национален туристически събор. В периода 1941–1944 г. дейността замира, след което започва пълноценен организационен живот. През 1957 г., със създаването на БТС, към него
се включва и дряновското Туристическо дружество „Бачо Киро“. Организира
и ръководи туристическото и алпийското движение в Дряново. През 1994 г. се
регистрира като Сдружение „Туристическо дружество „Бачо Киро“ – Дряново
с нестопанска цел и предмет на дейност: обединяване на доброволни начала на
граждани за теоретически и практически занимания по видове туризъм, алпинизъм, природоопазване и природозащитна, спортносъстезателна и представителна дейност.

Наредби за организирането и провеждането на туристически походи и
състезания (1966–1980).
Протоколи, доклади, решения, предложения и др. от: отчетно-изборни конференции (1959–1993); пленуми (1959–1986); заседания на Бюрото
(1959–1985); отчетно-изборни събрания на туристически секции (1962–
1971).
Перспективни програми за развитието на: туризма, ориентирането, пещерното дело и изграждане на материалната база за периода 1978–1982 г.
(1978); отдиха и туризма, почивното дело в селищна система Дряново до
1990 г. (1978).
Планове: единни календарни за дейността и проявите по туризъм, ориентиране и пещерно дело (1960–1987); за провеждане на туристически тържества и чествания (1968–1979); за провеждане на курсове за водачи, значкисти, инструктори (1977–1983); за икономическата и стопанската дейност
(1980–1987); за работата на комисиите към Дружеството (1972–1987).
Планове, протоколи и бюлетини за провеждане на туристически походи,
излети, събори, състезания (1966–1979).
Планове, отчети, информации и др. за дейността на пещерен клуб „Стринава“ и на клубовете по ориентиране, на ветераните-туристи, по пещерно
дело (1967–1992).
Отчети: годишни за числения състав и дейността на Дружеството (1960–
1989); статистически за: изпълнението на единния държавен план, персонала
и ФРЗ, разпределението на персонала, временната нетрудоспособност на работниците и служителите, оборудването в търговията, средствата за подслон,
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продажбата на дребно и др. (1959–1992); годишни финансово-счетоводни
(1992–1994).
Сведения и обзори за стопанисваните от Дружеството хижи, къмпинги,
пещера (1969–1979).
Бюджети и щатни разписания (1967–1994).
Годишни баланси и отчети за изпълнението на бюджета (1966–1987).
Рекламни листовки на Дружеството (1985).
ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „БАЛКАН“ – ПЛАЧКОВЦИ
Ф. 1377, 3 оп., 61 а.е., 0,26 л.м., 1968–2005 г.
Създава се през 1934 г. като Туристическо дружество „Балкан“. В периода
1941–1944 г. дейността замира. Дружеството възстановява дейността си едва
през 1962 г., като организира и ръководи туристическото и алпийското движение в Плачковци. След 1989 г. дейността се ограничава в използване на легловата
база от групи за екскурзионно летуване, ученически екскурзии и др. Изграден е
Клуб по туризъм със секции: пешеходен туризъм, ски-туризъм, коло-туризъм, секция „Здравец“ – на жените-туристи. През 2003 г. се регистрира като Сдружение „Туристическо дружество „Балкан – 2003“ – Плачковци с нестопанска цел
и предмет на дейност: да популяризира, насърчава и развива различни видове и
форми на туризъм, ориентиране и алпинизъм, да формира съвременна екологична
култура и грижи за опазване на природата.

Решение и удостоверение на ГОС за регистриране на Сдружение „Туристическо дружество „Балкан – 2003“ (2003, 2005).
Наредби за провеждане на спортно-туристически прояви (1989–1990).
Протоколи от: учредително събрание на Сдружение „Туристическо дружество „Балкан – 2003“ (2003); отчетно-изборни конференции (1974–1986,
1990); пленуми (1972–1977, 1985–1988); заседания на Бюрото (1972–1991);
проведени зимни спортно-туристически прояви (1989).
Планове: единни държавни и календарни за развитието и проявите на
туризма, алпинизма, ориентирането и пещерното дело (1974–1979, 1988);
за провеждане курсове за водачи, значкисти, инструктори (1973–1988); за
икономическата и стопанската дейност (1982–1989); за учебно-спортната и
методическата дейност (1982–1987); за работата на Бюрото (1984–1989); за
организиране и провеждане на туристически изяви (1985–1988); за дейността
на клубовете към Дружеството (1984–1986); за залесителните мероприятия
(1986–1989); за подготовката на легловата база (1983–1987).
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Отчети: годишни за числения състав и дейността (1976–1979); за резултатите от дейността на Дружеството (1983–1989); статистически за: изпълнението на единния държавен план, средства за подслон (1974, 1986–1995).
Информации и анализи за: работата на Дружеството (1982–1983); изпълнението на плановете за социално-икономическото развитие (1984–1988)
и на задачите и мероприятията по природозащитната дейност (1985–1989).
Наредби, протоколи, планове, отчети за провеждане на туристически
състезания, походи и събори (1968–1979).
Планове, информации, отчети по организирането и провеждането на
всенародния туристически поход „По местата на националноосвободителната, революционната, бойната и трудова слава“ (1977–1979).
Бюджети на Дружеството (1974–1990).
Годишни баланси и отчети за изпълнението на бюджета (1974–1991).
Списъци на: присъдените разряди и носители на значките „Покорител на
планински първенец“ и „Опознай родния край“ (1982–1989), клубовете към
Дружеството (1984–1986).
ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „РОСИЦА – МАЗАЛАТ“ –
СЕВЛИЕВО
Ф. 1525, 2 оп., 73 а.е., 0,39 л.м., 1970–1988 г.
Създава се през 1916 г. като Юношеско туристическо дружество „Росица“.
През 1926 г. Дружеството започва строителството на хижа в долината на р.
Тъжа, която завършва през 1930 г. През 1933 г. започва издаването на туристически в-к „Росица“. През 1934 г. заедно с Туристическо дружество „Кадемлии“
започват строителството на хижа „Росица – Мазалат“, която завършват през
1935 г. През 1937 г. Севлиево е домакин на ХХХ Национален туристически събор,
в който участват над 70 дружества. В периода 1941–1944 г. дейността замира,
след което започва пълноценен организационен живот. През 1957 г., със създаването на БТС, към него се включва и севлиевският клон с името Туристическо дружество „Росица – Мазалат“. Дружеството работи за масовизиране на туризма
и спортовете в системата на БТС, повишаване на спортното майсторство и за
стопанисване на хижите.

Заповеди на председателя с разпоредителен характер (1979–1984).
Протоколи, доклади, решения, предложения и др. от: отчетно-изборни конференции (1971–1986); пленуми (1971–1985); заседания на Бюрото
(1972–1987).
Планове: за подготовка и провеждане на туристически походи и събори (1972–1979); за подготовката и честването на 70 и 75 години организи651
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рано туристическо движение в Севлиево (1973, 1978); годишни и насрещни
за дейността на Дружеството (1983–1987); единни държавни за дейността
(1979–1987).
Информации и анализи за: развитието на туризма сред младежта и трудещите се в Севлиево (1975); изпълнението на държавните календарни планове (1974–1978); изпълнението на финансовите планове (1973–1979).
Планове, отчети, информации, сведения за дейността на клубовете към
Дружеството (1972–1987).
Статистически отчети за: изпълнението на плановете по труда, персонала и ФРЗ, дейността на хотелите, хижите, къмпингите, изпълнението на
единния държавен план, разпределението на персонала, заведенията за обществено хранене, постъпленията, продажбите и наличностите в търговската
мрежа на дребно, средствата за подслон (1972–1985).
Бюджети и щатни разписания (1970–1987).
Годишни баланси и отчети за изпълнението на бюджета (1972–1988).
Дипляна „75 години организирано туристическо движение в Севлиево“
(1978).
ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „ПЛАНИНЕЦ“ – ТРЯВНА
Ф. 1378, 2 оп., 77 а.е., 0,40 л.м., 1957–1987 г.
Основано е през 1909 г. като Туристическо дружество „Планинец“ – Трявна. От 1946 г. е секция към Народно физкултурно дружество „Ангел Кънчев“ –
Трявна, а от 1957 г. отново е Туристическо дружество „Планинец“ – Трявна.
Чрез своите клубове и комисии работи за масовизиране на видовете туризъм и
спортовете в системата на БТС, повишаване на спортното майсторство.

Протоколи, доклади, решения и др. от: отчетно-изборни конференции
(1957–1982); пленуми (1957–1983); заседания на Бюрото (1957–1984); проведени туристически състезания и походи (1968–1979).
Планове: държавни и насрещни за VІІІ петилетка (1981); единни държавни и календарни за дейността на Дружеството и проявите по туризъм,
ориентиране и пещерно дело (1958–1978); за провеждане на курсове и утвърждаване на разряди (1959–1975); за цялостната дейност (1980–1984); за
икономическата и стопанската дейност (1985–1987).
План, доклад, брошура и др. за организиране и честване на 75 години
организирано туристическо движение в Трявна (1977).
Наредби, указания, планове за провеждане на туристически състезания
и походи (1957–1978).
652

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ГАБРОВО 1944–2014 г.

Ръководство, програма, бюлетини от VІІ и VІІІ републикански състезания по ориентиране за купата „Митко Палаузов“ (1976–1977).
Протоколи, планове и доклади за дейността на: туристическите секции
(1957–1972); Туристическо дружество „Белновръх“ – с. Белица (1964–1969);
Клуба по ориентиране (1974–1977).
Планове, маршрутни листове и др. за дейността на експедиционните отряди при основните училища в селата Белица и Черновръх и за участието им
в VІ, VІІІ и ІХ димитровска експедиция (1971–1975).
Отчети: годишни за числения състав и дейността (1959–1979); за дейността на Дружеството (1981–1987); статистически за: изпълнението на единния държавен план, персонала и ФРЗ, продажбите на дребно и наличностите
на стоки в търговската мрежа и заведенията за обществено хранене, разпределението на персонала, средствата за подслон и др. (1974, 1978–1985).
Бюджети и щатни разписания (1959–1987).
Годишни баланси и отчети за изпълнението на бюджетите (1971–1987).
Афиши за провеждане на излети, битова вечер, туристически бал (1966–
1971).
ОКРЪЖЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛОВНО-РИБАРСКИ
СЪЮЗ – ГАБРОВО
Ф. 1285, 2 оп., 200 а.е., 1,00 л.м., 1959–1987 г.
Основан е на 7 юни 1959 г. като ОС на Народния ловно-рибарски съюз –
Габрово. От 1963 г. се преименува на ОС на Българския ловно-рибарски съюз. В
структурата му влизат ловно-рибарските дружества от Габрово, Севлиево,
Дряново, Трявна. Закрива се през 1987 г. Предмет на дейност: да организира и ръководи ловно-рибарските дружества на територията на окръга, производствено-стопанска и спортносъстезателна дейност.

Правилник за вътрешния трудов ред (1970).
Заповеди на председателя с разпоредителен характер (1973–1987).
Протоколи, доклади и др. от: отчетно-изборни конференции (1959–
1987); пленуми (1961–1986); заседания на Бюрото (1959–1987).
Перспективни планове за: развитието на: дивеча до 1965 г. (1959), ловното стопанство за периода 1971–1990 г. (1971), рибарството за периода
1963–1967 г. (1963); увеличаването на полезния дивеч и рибата през VІ петилетка (1971); производството на фазани от фазановото стопанство през V петилетка (1966–1970); за интензификация на ловното стопанство и достигане
на нормални дивечови запаси за периода 1981–1990 г. (1981, 1986).
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Планове: производствено-финансови (1963–1987); за отстрел на фазани
(1964–1971); за основните дейности на ОС (1980–1987); за спазване законността и борбата с бракониерството и за ползване на местния дребен дивеч в
ловните стопанства (1980–1987); за ползване и отстрел на местен полезен и
вреден дребен и едър дивеч (1980–1987); за спортната дейност (1986–1987);
за провеждане на турнир по стрелба (1982).
Планове, отчети, информации, сведения и др. за: дейността на ОС (1959–
1978); подготовката и откриването на ловния сезон и борбата с проявите от
бракониерството в окръга (1965–1974); пролетната и есенната таксация на
полезния дивеч на територията на окръга (1961–1985); подхранването на полезния дивеч (1963–1987); производствената дейност на фазановото стопанство и дивечовата станция (1962–1985); отчитане съблюдаването на законността по лова и риболова и борбата с бракониерството (1973–1986); отстрел
на местен полезен и вреден дребен и едър дивеч (1961–1979); за разселените
фазани в ловните стопанства на окръга (1980–1987); за добитите и предадени
количества и видове дивечово месо (1980–1987).
Спортни календари (1961–1979).
Отчети за: основните дейности на ОС (1982–1986); състоянието на
спортното рибарство в Габровски окръг (1987); статистически за: персонала
и ФРЗ, разпределението на персонала, стокооборота в търговската мрежа и
общественото хранене, броя на годното за експлоатация оборудване в складовете в търговската мрежа на дребно, състоянието на сладководното рибовъдство, спортната база и др. (1962–1987).
Докладни записки за: извършени проверки по лова и риболова (1959–
1977), състоянието на риболовния спорт и лова в окръга (1968–1973).
Справки и сведения: за числения състав на дружините в дружествата,
председателите и броя на членовете им (1980–1982); за резултатите от пролетното и есенното преброяване на дивеча в ловните стопанства в окръга
(1980–1985); сборни за изпълнението на бюджета на ловно-рибарските дружества в окръга (1968–1987).
Бюджети и отчети за изпълнението им (1961–1987).
Баланси: годишни (1962–1987), сборни на дружествата (1967–1987).
Снимки: на учредителите на Съвета (1959); на членовете на Бюрото
(1980); на служители от ОС и Ловно-рибовъдното стопанство „Радецки“ –
Габрово (1973); от отчетно-изборни конференции и пленуми (1980–1984).
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ЛОВНО-РИБАРСКИ ДРУЖЕСТВА
4 фонда, 7 оп., 960 а.е., 5,89 л.м., 1940–1997 г.
ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО – ГАБРОВО
Ф. 1286, 2 оп., 376 а.е., 2,42 л.м., 1940–1996 г.
Вж. и Ф. 286К
ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО – ДРЯНОВО
Ф. 1289, 2 оп., 142 а.е., 0,70 л.м., 1950–1994 г.
Вж. и Ф. 461К
ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО – СЕВЛИЕВО
Ф. 1287, 2 оп., 280 а.е., 1,90 л.м., 1947–1997 г.
Вж. и Ф. 276К
ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО – ТРЯВНА
Ф. 1288, 1 оп., 162 а.е., 0,87 л.м., 1944–1980 г.
Вж. и Ф. 277К
Продължават дейността на основаните през 1897 г. ловно-стрелчески дружества. През 1947 г. се обединяват с рибарските дружества в народни ловнорибарски дружества, а през 1963 г. се преименуват на ловно-рибарски дружес
тва – спортно-стопански организации на ловците и риболовците. Предмет на
дейност: организират ловците и риболовците от общините, поддържат водоеми за спортен риболов и рибни стопанства, създават ловни полета.

Наредба за стопанисване и използване на дивеча и границите на развъдниците, свободните ловни полета, ловните стопанства и ловните полета –
Ф. 1287 (1957).
Заповеди на председателите с разпоредителен характер (1955–1992).
Протоколи: от годишни отчетно-изборни конференции (1945–1994); от
пленуми (1963–1990); от заседания на: бюрата (1944–1993), Настоятелството – Ф. 1286 (1991–1992), УС – Ф. 1287 (1990–1993), СС – Ф. 1298 (1989–
1991); за определяне на ловни развъдници и ловни стопанства за ловуване
(1947–1993).
Протоколи, планове, доклади, информации и др. за: дейността на комисиите и секциите към дружествата (1949–1980); за дейността на ловно-рибарските дружинки (1947–1994).
Програми за развитието на: ловното и риболовното стопанство през ІХ
петилетка – Ф. 1298 (1986–1990), ловно-стопанската и рибо-стопанската дейност за периода 1993–1996 г. (1993).
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Планове: перспективни за развитие на рибовъдството и ловното стопанс
тво (1949–1978); ловно-стопански, производствено-финансови, календарни,
за основните дейности на дружествата (1951–1994).
Спортни календари – Ф. 1286 (1953–1991), Ф. 1287 (1966–1979), Ф. 1288
(1956–1977), Ф. 1289 (1959–1977).
Планове, отчети, информации, сведения и др. за: дейността на дружес
твата, пролетната и есенната таксация на полезния дивеч, подпомагането на
дивеча и откриването на ловния сезон, отстрел на местен полезен и вреден
едър и дребен дивеч, проведените изпити за нови съюзни членове, регулирането на членския състав, зарибяването на водоеми за спортен риболов и др.
(1948–1994).
План-програми, доклади, информации и др. за юбилейни чествания –
Ф. 1286 (1984), Ф. 1288 (1973), Ф. 1289 (1991).
Статистически отчети за: персонала и ФРЗ, разпределението на персонала, изпълнението на плана за стокооборота на дребно в търговската мрежа и
общественото хранене, движението на стоките в търговската мрежа на дребно, приходите и разходите и др. (1952–1993).
Доклади и сведения за: извършени проверки по лова и риболова – Ф. 1286
(1954–1970), Ф. 1287 (1958–1976); членския състав – Ф. 1288 (1960–1978),
Ф. 1289 (1960–1993).
Списъци на: медалите от участия в световни ловни изложения и международни изложби на трофеи – Ф. 1286 (1981–1991); ловните трофеи – Ф. 1287
(1981–1991).
Бюджети (1945–1992).
Баланси и отчети за изпълнението на бюджетите (1956–1993).
Книга за инвентарите и балансите – Ф. 1286 (1947–1959).
Карти: за лов и риболов с обозначение на ловните полета и развъдници –
Ф. 1287 (1947); на околията с обозначение на ловните полета и развъдници –
Ф. 1287 (1957), Ф. 1289 (1961).
Летопис на Дружеството – Ф. 1287 (1967).
„Ловно-рибарското дружество в град Севлиево 1897–1997“ – историчес
ки очерк – Ф. 1287 (1997).
Снимки: на членове на дружествата, от проведени отчетно-изборни конференции, първенства, състезания, изложби и др., на чешми, построени от
дружествата, и др. (1940–1996).
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ХIV. ЛИЧНИ ФОНДОВЕ
АЛЕКСАНДРОВ, СТЕФАН (СТЕФАН АЛЕКСАНДРОВ ИВАНОВ)
(1919–1991)
Ф. 1371, 1 оп., 278 а.е., 0,98 л.м., 1900–1990 г.
Роден на 17 авг. 1919 г. в Габрово. Завършва средно образование в Априлов
ската гимназия (1939). Още като ученик се увлича по рисуването на карикатури и
участва в изнасянето на пиесите „Хъшове“, „Обикновени хора“ и „Каратанас“.
Първата си карикатура публикува през 1941 г. във в-к „Възход“. Учи в Държавното висше училище за финансови и административни науки – София. Като студент публикува около 15 карикатури в столични вестници. Участва в Първата
фаза на Отечествената война. Завършва висшето си образование през 1945 г.
От 1946 г. работи като счетоводител в Машинна фабрика „Симеон Гърнарев“,
а след национализацията – в Машинна фабрика „Братя Михалеви“. Успоредно с
това се занимава с театрална самодейност. Ръководи драматичния състав при
завода. Активно сътрудничи на многотиражката „Машиностроител“ и на в-к
„Балканско знаме“ предимно с карикатури. От 1966 г. е счетоводител в цех „Леярен“ на ЕТЗ „Подем“ – Габрово. Сътрудничи на многотиражката на завода с
карикатури и краеведчески материали. Занимава се с изследване на анекдота и
вица, събира най-къси хумористични разкази, вицове и анекдоти. До 1980 г. в колекцията му има 5900 анекдота и 13 700 вица, класирани в 24 групи и 120 подгрупи. Организира три изложби на карикатури. Изработва 9 карнавални маски за
карнавалните шествия на хумора и сатирата в Габрово. Изследва миналото на
кв. „Лъката“ в Габрово и написва история на квартала. След 1979 г. е сътрудник
на в-к „Балканско знаме“ – Габрово. Умира през 1991 г.

Автобиография (1981).
Спомени на Стефан Александров за участието му в първата фаза на Отечествената война (1980).
Студентска книжка (1941–1942).
Удостоверение за ръководител на театрален състав (1957).
Съобщения и статии за събирателската и изследователската дейност на
Стефан Александров, публикувани и излъчени в български и чуждестранни
вестници, списания и радиостанции (1968–1988).
Статии и разкази за Габрово и Габровци в миналото (1963–1987).
Анекдоти и вицове – габровски, български, чужди, професионални, войнишки, ученически, за известни личности и др., събрани от Стефан Александров (1971–1990).
„Габровци се смеят“ – сборник с габровски анекдоти от Стефан Александров (1973).
Карикатури, рисувани от Стефан Александров (1941–1984).
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„Спомени за Лъката“ – изследване на Стефан Александров (1979).
Кореспонденция с: български и чуждестранни граждани, БАН, КИК,
ЮНЕСКО, СБХ, Стоян Венев, Цанко Лавренов, редакции, библиотеки по
събирателската и издателската му дейност (1970–1990).
Списък на габровци със заслуги към държавата и Габрово (1939).
Табла с фотокопия от карикатурна изложба на Стефан Александров
(1990).
Албуми: с изрезки от първите карикатури на Стефан Александров, публикувани във вестниците „Балканско знаме“, „Знаме на дружбата“, „Машиностроител“ (1941–1967); със снимки на къщи в кв. „Лъката“ и на жители от
квартала с обяснителни записки към тях (1979).
Снимки на: Стефан Александров (1927, 1979); с годеницата му Евдокия
(1949); семейството му (1917–1930); жители и сгради в кв. „Лъката“ в Габрово (1926–1979); габровски спортисти, занаятчии, известни личности в града и
на забележителности (1900–1947); карнавални маски, изработени от Стефан
Александров (1969–1973).
Спомен на народния художник Цанко Лавренов за създаване на картината му „Възрожденско Габрово“ (1972).
АНТОНОВ, ЦАНЬО (ЦАНЬО АНТОНОВ ТОДОРОВ) (1908–1976)
Ф. 1155, 1 оп., 530 а.е., 3,20 л.м., 1910–1980 г.
Роден на 28 ноем. 1908 г. в с. Стояновци. Завършва Средно столарско училище, Резбарски отдел – Русе. От 1929 до 1955 г. работи като учител в Техникума
по дървообработване – Трявна. През 1937–1938 г. специализира в Мюнхен и Вармбрун (Германия). Годините 1929–1936 за него са период на усилено проучване,
рисуване и фотографиране резби на стари майстори от Тревненската и Самоковската школи. Създава скулптурни барелефи, фигури, тавани (1937–1943), проектира и изпълнява цялостни мебелировки и дърворезби в страната и чужбина.
Автор е на научни монографии, учебници и статии. Член на СБХ, Задругата на
майсторите, нещатен сътрудник на Етнографския институт при БАН. Награждаван с ордени и медали, удостоен със званието „Заслужил деятел на културата“ (1972). Умира през 1976 г. в Трявна.

Автобиографии (1951–1973).
Лични и служебни карти със снимки (1928–1955).
Профсъюзна членска книжка (1948–1966).
Членски карти за: Български вегетариански съюз, ОФ, Туристическо
дружество – София, БСД (1937–1964).
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Книжка за медали и удостоверение от Президиума на НС за награждаване на Цаньо Антонов (1956–1969).
Грамоти от КИК (1970–1972).
Указ на ДС на НРБ за удостояване със звание „Заслужил деятел на културата“ (1972).
Доклади, статии, спомени, монографии, лекции, учебник по проектиране
(1939–1970).
Идейни скици и проекти за резбовани предмети, тавани, мебели за обзавеждане за: сгради в Белград, Берлин, Прага, Велико Търново, Габрово,
Трявна и др. (1930–1976); частни жилища в България (1933–1974); училища,
пощи, почивни станции и др. (1940–1974); участия в изложби в България и
чужбина (1951–1973).
Кореспонденция с ОкНС – Дряново, СБХ, Института за паметници на
културата, Държавно издателство „Техника“, предприятия и др. за: изработване на дърворезби и цялостно обзавеждане, издаване на негови учебници и
албуми, разработване на проекти за дърворезби, за връщането на архива на
тревненеца Никола Чушков от Велико Търново в Трявна и др. (1953–1976).
Пощенски картички с изгледи от Варна, Габрово, Дряново, Жеравна,
Берлин, Мюнхен, Дрезден, Лион, Милано и др. (1927–1960).
Албуми: със снимки от ученическите и младежките му години, от излети,
със семейството, от специализацията в Мюнхен и Вармбрун (1926–1938); с
картички и репродукции на известни картини (1910–1932).
Снимки и негативи на: Цаньо Антонов, със семейството, с приятели и
съученици, на рода, с ученици от Техникума по дървообработване – Трявна
и др. (1910–1970); негови творби (1940–1974); стари къщи, интериори в тях,
детайли от къщи с резби и ковано желязо, стари майстори-резбари, строители, иконописци от Трявна и селата (1940–1963); иконостаси и детайли от
църкви (1940–1963).
Протоколи, опис на документите и кореспонденция между ДА – Габрово, ГНС, ДСК – Трявна, Районен съд и Районна прокуратура – Дряново и
наследниците на Цаньо Антонов за предоставяне архивния му фонд на Aрхива (1978–1980).
АТАНАСОВ, КОЛЬО ХРИСТОВ (1922–2002)
Ф. 1138, 3 оп., 205 а.е., 1,95 л.м., 1922–2005 г.
Роден на 12 окт. 1922 г. в с. Враниловци. Участва в Отечествената война.
От 1948 г. е секретар-организатор на Околийски читалищен съвет, от 1949 г. –
библиотекар в Народно читалище „Априлов – Палаузов“, от 1951 г. – кореспон-
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дент на БТА. През 1953–1969 г. работи в редакцията на в-к „Балканско знаме“ –
Габрово. От 1970 до 1977 г. е главен редактор на местното литературно издание „Мизия“, което през 1972 г. става национално издание алманах „Зорница“.
Пише стихотворения, разкази, очерци, романи, повести, новели, пиеси. Издава
книгите „Жажда“, „Буря“, „Мъжествено мълчание“, „Път през смъртта“, „На
запад до изгрева на слънцето“, „Сбогом на канибалите“, „Любов в преддверието
на ада“ и др. Член на СБЖ и СБП. Награден с ордените „Кирил и Методий“ – І и
ІІ степен. Умира през 2002 г. в Габрово.

Автобиография (1985).
Удостоверение за раждане и свидетелство за кръщение (1922).
Свидетелство за завършено основно образование (1936).
Военноотчетна книжка (1954).
Профсъюзни книжки (1958–1974).
Членски карти за БТС, Клуба на дейците на културата и СБЖ (1962–
1981).
Грамота от ОФ за награждаване със златна значка (1963).
Възпоменания по повод смъртта на Кольо Атанасов (2003–2005).
Разкази с варианти и бележки по тях: „Бедност“, „Сняг“, „Просякът“ и
др. (1960–2000).
Повести от Кольо Атанасов: „Буря“, „Мъжествено мълчание“, „Ние
свободните хора“, „На запад до изгрева на слънцето“ и др. (1969–1986).
Романи от Кольо Атанасов: „Жажда“, „Добро утро, бъдеще“, „Път през
смъртта“, „Сбогом на канибалите“ (1960–1999).
Стихове от Кольо Атанасов: „Любов в преддверието на ада“, „Душите –
студени ветрове“, „Трибунал“ (1995–2002).
Пиеси от Кольо Атанасов: „Рожден ден“, „Затворникът“, „Дамски чадър“, „Нищожеството на божествата“ и др. (1979–2001).
Библиографска справка за членовете на Дружеството на писателите –
Габрово (1970–1971).
Кореспонденция с Издателство „Народна младеж“, Георги Карастоянов,
Любомир Кабакчиев, Окръжна библиотека „Л. Каравелов“ – Русе и др. за
публикуване на извадки от ръкописа за Васил Априлов във в-к „Балканско
знаме“, за рецензии и обсъждане на литературните му творби, издаване на
негови книги, участия в литературни конкурси и др. (1960–1985).
Писмо и поздравителна картичка от Радой Ралин с благодарност за оказаното му гостоприемство в Габрово и мнението му за книгата „Буря“ (1970).
Изложение до ЦК на БКП по проблемите на литературата и културата в
Габрово (1988).
Дигитални снимки на картини, рисувани от Кольо Атанасов (2002).
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Снимки: на Кольо Атанасов, със семейството, с екипа на редакцията на
в-к „Балканско знаме“, от творчески срещи с работници, млади поети и журналисти, с поетите Мария Шандуркова, Андрей Германов, Емил Розин с автограф, с екипа на алманах „Зорница“, с ветерани от Отечествената война и
др. (1940–1986); на актьора Аркадий Райкин с автограф (1981).
АТАНАСОВА, МИЛКА СТЕФАНОВА (1928–1980)
Ф. 806, 3 оп., 545 а.е., 1,80 л.м., 1938–1978 г.
Родена на 30 апр. 1928 г. в Севлиево. Завършва гимназия в Севлиево. Учи
една година медицина, но поради заболяване не завършва и се отдава на литературна дейност. Пише приказки, разкази, очерци, новели, повести, пиеси за деца и
възрастни. Нейни произведения се публикуват в списание „Жената днес“, вестниците „Балканско знаме“, „Росица“, „Труд“, „Граничар“, „Народна младеж“.
Издава книгите „Войнишка любов“, „Чужденец“, „Криле“, „Ябълчицата“ и др.
Сътрудничи на Радио София и Стара Загора, вестниците „Балканско знаме“,
„Росица“ и „Борба“ и др. Печели награди в окръжни, национални и радиоконкурси. Умира през 1980 г.

Автобиографии: лирична изповед или „Хроника на едно щастие“; автобиографична изповед „Воин без пагони или едно щастие“ (1964–1969); Литературна биография на Милка Атанасова (б.д.).
Ученически и студентска книжки, студентска лична карта (1942–1948).
Членска карта за Юношеския туристически съюз – Севлиево (1938).
Свидетелство за инвалидност (1958).
Дневник на Милка Атанасова (1974–1975).
Юбилеен диплом от вестник „Росица“ – Севлиево за активно сътрудничество (1974).
Литературни творби: повести, разкази, очерци, есета, стихове, пътеписи, книгите „Криле“, „Чужденецът“ и др., детски приказки, сценарии, сборник с разкази „Войнишка любов“ (1949–1977).
Писма до: Тодор Живков, Никита Хрушчов, СБП, редакции, издателства
и др. за публикуване на разказите ѝ, по издаването на книгите ѝ (1957–1978).
Писма от читалище „Развитие“ – Севлиево, вестник „Борба“ – Велико
Търново за обсъждане на произведенията и организиране на литературно четене (1958–1966).
Снимки на Милка Атанасова, на семейството ѝ, с близки и приятели
(1960–1968).
Снимки на Ахмед Татаров, със съученици и приятели, от сватбата му,
като партизанин, на родната му къща (1942–1944).
Членска книжка за ЦКС на Роза Атанасова – майка (1958).
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БАЙДАНОВ, ХРИСТО МИЛКОВ (1931–2001)
Ф. 1550, 1 оп., 86 а.е., 2,17 л.м., 1951–2011 г.
Роден на 7 ян. 1931 г. в с. Думници. Завършва Техникума по текстил в Габрово през 1952 г. Членува в литературния кръжок „Никола Вапцаров“ при НЧ „Априлов – Палаузов“. Започва журналистическата си дейност още като ученик.
Първата му статия е във в-к „Борба“ през 1950 г. Работи като кореспондент на
вестниците „Борба“ – Велико Търново, „Народна младеж“ и „Вечерни новини“ –
София (1951–1954). През 1960–1998 г. е кореспондент на БТА. Отразява всички
важни събития на територията на Габровския регион. Прави репортажи от посещенията си като кореспондент в Кампучия (Камбоджа), Полша, Турция и др.
държави. Интервюира ръководители, видни културни, политически, научни дейци
и общественици. Член е на СБЖ – Дружество Габрово от 1960 г. и негов секретар от 1971 до 1974 г. Работи като кореспондент и за вестниците „Поглед“,
„Техническо дело“ – София. През май 1963 г. е един от габровските делегати на
Втория конгрес на българските журналисти. През 1973 г. е приет за студент по
българска филология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, а от 1974 г. е студент
в СУ, където през 1977 г. завършва Факултета по журналистика. Дипломната
му работа е посветена на 25-ата годишнина на в-к „Балканско знаме“ – Габрово,
в който той публикува свои статии години наред. Прави репортажи за: Първа
програма на Националната телевизия, Радио Стара Загора, Радио София, Окръжен Радиоцентър – Габрово. Използва псевдоними, под които публикува критични статии – Федя Габровски, Альоша, Хари Боянов. Награден е с медал „25
години народна власт“ (1969) и с множество грамоти. За цялостната си дейност като журналист е отличен от Община Габрово през 2000 г. Умира на 17
авг. 2001 г. в Габрово.

Дипломна работа на Христо Байданов (1977).
Библиография на публикациите му в местния и централния печат (2011).
Информации, статии, поздравления и др., писани за него (1992–2001).
Некролог по повод смъртта на Христо Байданов (2001).
Очерци, есета, доклади, изследвания, брошура от Христо Байданов
(1964–1992); информации, подготвени и изпратени за печат в БТА (1960–
1998); статии, дописки, информации за промишлеността, селското стопанство, строителството, търговията и др. (1951–1999); фейлетони, разкази,
очерци, спомени и др. на социални, исторически, политически и др. теми
(1953–2001); интервюта и беседи с известни личности в областта на културата, политиката, медицината и др. (1967–2000).
Кореспонденция с Цанко Лавренов и Камен Калчев, Комитета по лека
промишленост – София, ИК на ГОНС – Балчик, Иванка Бонева – музеен
работник – Трявна и др. за даване на интервюта, с мнения за негови статии,
сигнали, изследвания и др. (1963–1986).
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Покани от обществени, политически, културни и просветни институции
за участие в различни мероприятия (1980–1997).
Снимки на сградата и залите на БТА; от наводнението в Габрово през
1991 г., на сгради от Габрово, направени от Байданов (1982–1991).
Картичка с автографи на Леонид Брежнев – генерален секретар на
КПСС и Председател на Президиума на Върховния съвет на СССР, и Тодор
Живков – първи секретар на ЦК на БКП и Председател на ДС на НРБ, взети
от Христо Байданов (1964).
Статии от Милка Байданова за производството на завод „Георги Генев“
(1961–1975).
РОДОВ ФОНД БАХЧЕВАНОВИ (1905–1998)
Ф. 1564, 2 оп., 84 а.е., 0,97 л.м., 1917–2003 г.
Бахчеванов, Тодор Георгиев – баща (1905–1958)
Роден на 4 ноем. 1905 г. в с. Кованлъка (Пчелище), Великотърновско. Учи в
Търновската мъжка гимназия, откъдето е изключен през 1925 г. Завършва като
частен ученик в Априловската гимназия в Габрово през 1927 г. Записва медицина
през 1931 г. в Будапеща, през 1932 г. се прехвърля в Грац. След едногодишно прекъсване продължава образованието си в Медицинския факултет на СУ. Започва
работа като участъков лекар в с. Гостилица, а от 1947 г. е началник-отдел „Народно здраве“ при ОкНС – Дряново. От 1952 г. е главен лекар и завеждащ отделение в Околийска болница – Дряново, от 1957 г. е лекар при Вагонен завод „Андрей
Жданов“ – Дряново. Завършва курсове по вътрешни болести и по трудова експертиза в Института за специализация и усъвършенстване на лекарите – София.
Развива активна обществена дейност в Дряново. Умира през 1958 г. в Дряново.

Автобиография (1950).
Биография от внука му Любомир Димитров (2001).
Свидетелства за завършено образование (1917–1932).
Свидетелства за: кръщене на Тодор Бахчеванов и венчавка с Цвета Тодоранова (1930).
Лични карти, задграничен паспорт, легитимна карта със снимки (1925–
1932).
Студентска книжка (1933–1939).
Членски книжки за Студентското академическо медицинско дружество,
Взаимозастрахователна каса „Лекар“ и Български лекарски съюз (1934–
1948).
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Удостоверение от Търновския окръжен затвор за издадена присъда за
строг тъмничен затвор и основанието за нейното отменяне (1925); за награждаване с медал „За участие в антифашистката борба“ (1957).
Почетна грамота от Община Дряново за посмъртно награждаване на д-р
Тодор Бахчеванов за значителен принос в здравеопазването (1994).
Снимки на Тодор Бахчеванов, със семейството, с роднини, приятели и
колеги (1927–1956).
Бахчеванова, Мария Тодорова – дъщеря (1930–1998)
Родена на 17 ноем. 1930 г. в с. Кованлъка (Пчелище), Великотърновско. Завършва прогимназиално образование в с. Гостилица, продължава учението си в
Девическата реална гимназия – Велико Търново. По семейни причини завършва
гимназиалното си образование в Дряновската гимназия. От 1949 до 1955 г. следва фармация в Природо-математическия факултет на СУ. През 1955 г. започва
работа като фармацевт в Дряново. От 1959 г. е инструктор-фармацевт в Окръжно аптечно предприятие – Габрово, а от 1969 до 1988 г. е негов директор.
Под нейно ръководство Управлението се сдобива със собствена сграда, разкриват се билкова аптека, санитарен и оптичен магазин, аптеки в Габрово, Дряново,
Трявна. През 1962 г. започва да учи задочно българска филология в СУ, но учи до
четвърти курс и прекъсва обучението си. Наградена с ордените: „Народен орден
на труда“ – златен (1974) и „Червено знаме на труда“ (1981) и юбилейните медали: „100 години българско държавно здравеопазване“ (1979) и „25 години единна
аптечна мрежа“. Умира през 1998 г. в Дряново.

Автобиография (1984).
Препис на удостоверението ѝ за раждане (1984).
Удостоверения за завършено основно и прогимназиално образование,
ученически книжки (1939–1947).
Бригадирска и членска карти (1948, 1961).
Студентска книжка като студентка по фармация в Природо-математичес
кия факултет на СУ (1949–1955).
Диплома за завършено висше образование, специалност „Фармация“
(1963).
Лична карта като студентка по българска филология в СУ (1962–1967).
Членски книжки от РМС, БКП и БСП (1946–1990).
Орденски книжки за ордените „Народен орден на труда“ – златен и „Червено знаме на труда“ и удостоверение за правоносене на юбилеен медал „100
години българско държавно здравеопазване“ (1974–1981).
Некролог и възпоменания за смъртта на Мария Бахчеванова (1998–
2003).
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Приветствия от Мария Бахчеванова към колеги и новопостъпили фармацевти (1977–1980).
Албуми със снимки от екскурзии, почивки, с колеги и деца от Детския
санаториум – Трявна, юбилейна среща на родените през 1930 г. (1948–1980).
Снимки: на Мария Бахчеванова, със съученици, приятели, колеги, със
семейството, от екскурзии, работни срещи и др. (1940–1985); на сградата на
Детския санаториум – Трявна (1950).
БОГДАНОВ, ПЕТЪР ГАНЧЕВ (1920–1988)
Ф. 1065, 1 оп., 65 а.е., 0,41 л.м., 1961–1987 г.
Роден на 6 дек. 1920 г. в с. Уруците (дн. с. Белица). Завършва Априловската
гимназия в Габрово през 1942 г. Участва в Отечествената война (1944–1945).
Следва в Педагогическия институт за прогимназиални учители в Шумен. През
1947 г. е назначен за учител в с. Белица, където работи до пенсионирането си.
Активно участва в обществено-политическия живот на селото. Занимава се със
събирателска и изследователска дейност, свързана с историческото минало на
родния край. Развива етнографска и археологическа дейност. Автор и на краеведчески изследвания, научнопопулярни статии, брошури. Награден с орден „Кирил
и Методий“ – ІІІ степен, юбилеен медал „25 години народна власт“, значка „100
години Ленин“, почетни значки за проявена културно-просветна дейност и отличник на БТС. Умира през 1988 г.

Автобиография (1973).
Исторически изследвания за с. Белица (1969–1977); изследователски
дневници: „Белица през 1190 г.“, „Хайдутите на Белица“, „Река Белица“,
„Белица и въстанието на Капитан дядо Никола“, „Белновръх през вековете“,
„Новогодишни благословии от района на с. Белица“ и др. (1961–1986).
Летописи на с. Белица от древността до наши дни (1965–1972).
Записки „Народната памет разказва“ със сведения за тревненските колиби Куртовци, Престой, Ошани и др., наименованията на местностите, пос
троените мостове в района и др. (1982–1987).
Статии, очерци, брошури за Тревненския край, за старите майстори-рез
бари, строители, за хайдушкото движение и др. (1961–1986).
Информация, доклади, сведения, изказвания за историята на учебното
дело в с. Белица (1969) и в Тревненския регион (1977).
Народни песни в прослава на хайдутството, събрани от Петър Богданов
(1963–1968).
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БОЙНОВСКИ, СТЕФАН (СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ПЕНЧЕВ)
(1892–1980)
Ф. 1339, 1 оп., 44 а.е., 0,10 л.м., 1888–1988 г.
Роден на 15 юни 1892 г. в с. Бойновци. Участва във войните за национално
обединение (1912–1918). Работи като земеделец, строител, колар, дърводелец.
Майстор е на гъдулки, музикант-гъдулар и народен певец. Прави първите си записи за плоча през 1929 г. в София. През 1932 г. записва 24 грамофонни плочи в
Париж, следват записи в Прага, Виена, Берлин. През 1960 г. свири в зала „България“, а през 1961 г. – в Радио София. Участва във филма „Трите приятелки“, в
много фестивали и надпявания, от които получава множество награди. Умира
през 1980 г.

Свидетелство за брак и вула от Търновската митрополия (1919, 1959).
Грамоти от Организационния комитет на събора-надпяване в с. Боженци и от ОК за култура – Габрово за участие в събора-надпяване и в окръжната и международна изложба на народни художествени занаяти (1964–1978).
Възпоменание по повод една година от смъртта на Стефан Бойновски
(1981).
Статии и очерк, публикувани във вестници и списания, за Стефан Бойновски (1964–1984).
Страници от каталозите за български грамофонни плочи със заглавия и
текстове на песни, изпълнявани от Стефан Бойновски (1929–1936).
Курсова работа на Цветан Костов „Най-хубавото от песенния репертоар на Стефан Бойновски“ – биографични бележки и текстове на народни
песни, изпълнявани от него (1976).
Снимки на Стефан Бойновски, със семейството, с приятели, със съседи
от селото, с гъдулари, с певческата група на читалището в с. Трънито, от
концерти и др. (1920–1977).
Негативи на снимки и документи на Стефан Бойновски (1918–1970) и на
фотовитрина „Личният архив на Стефан Бойновски“ (1988).
Венчално свидетелство на родителите му – Георги Пенчев и Мария Колева (1888).
БОНЕВА, ИВАНКА (ИВАНКА БОНЕВА ВЕЛИКОВА) (1930–2002)
Ф. 1500, 1 оп., 587 а.е., 3,60 л.м., 1892–2002 г.
Родена на 15 февр. 1930 г. в Лясковец, Великотърновско. Завършва Търговската гимназия във Велико Търново (1948). През 1950 г. поради заболяване пос
тъпва в Санаториума в Трявна и след лечението си работи там като възпитател
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до 1961 г. Завършва специалност „История“ в СУ (1966). От 1969 г. е уредник
в Музея за резбарско изкуство – Трявна, а от 1971 до 1986 г. е негов директор.
Занимава се с изследователска и краеведческа дейност. Автор на монографията „Бележки за историята на паметниците на културата, музейното дело и
музея в гр. Трявна“ (1988), на редица научни съобщения, доклади, изследвания,
студии, статии, екскурзоводни беседи, брошури, дипляни и др. Съставител на
сборниците „Трявна“, „Тревненска художествена школа“, „От ръката тревненска“, „Славейковото училище – извор на патриотизъм и родолюбие, 1839–1989“,
„Ангел Кънчев – 120 години от рождението му“. Развива широка обществена
дейност. Наградена с орден „Кирил и Методий“ – І степен, юбилеен медал „1300
години България“, Славейкова награда (1999) за заслуги в музейното дело на Тревненския край, носител на званието „Ударник за комунистически труд“. Умира
през 2002 г. в Трявна.

Автобиографии (1967–1998).
Дневници на Иванка Бонева (1967–1997).
Кръщелно и брачно свидетелства (1936, 1957).
Зрелостно свидетелство, студентска книжка и диплома за висше образование (1948–1966).
Свидетелство, удостоверение, грамоти за награждаване (1965–1999).
Дипломна работа на Иванка Бонева „Археологическо проучване на Дряновско и Тревненско“ (1966).
Сборници: „Краеведчески сборник“ (1981), „Трявна“ (1982), „Тревненска художествена школа“ (1985), съставени от Иванка Бонева; „Ангел Кънчев – 120 години от рождението му“ (1972), „От ръката тревненска“ (1987),
„Славейковото училище – извор на патриотизъм и родолюбие, 1839–1989“
(1988) със съавтор Иванка Бонева.
Монография „Към историята на музейното дело в Трявна“ (1988), док
лади и научни съобщения за учебното дело в Трявна, за Тревненската живописна школа, Априлското въстание и др., изследвания, студии, статии, радио
материали, екскурзоводни беседи от Иванка Бонева (1953–2002).
Бележки, дневници, полеви инвентарни книги от археологически разкопки с ръководител Иванка Бонева (1965–1982).
Есета, стихотворения от Иванка Бонева (1983–1998).
Кореспонденция с Българско историческо дружество – Габрово, Българско книгоиздаване – София, Издателство на ОФ – София, проф. Атанас
Божилов, проф. Иван Унджиев, Кирил Цонзаров от Братислава, с ВТУ, учреждения, научни работници, режисьори, писатели, журналисти, Българско
астрологическо дружество – София, роднини и приятели за издаване на сборници, участие в научни сесии, за написване история на Трявна, за археологически разкопки в Тревненския край, за значимостта и проблемите на музей667
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ното дело в Трявна, работата на музейните работници, откриване на музей
„Тревненска иконописна школа“ и др. (1967–1999).
Снимки: на Иванка Бонева (1938–1986), от откриване на изложби, експозиции, музейни сбирки (1969–1986), от археологически разкопки, находки
и местности в Тревненско (1966–1982), от международни пленери по дървоп
ластика в Трявна (1982–1984).
Кръщелно свидетелство на Николай Георгиев Чалъков (втори съпруг на
майка ѝ) (1892).
БОТЕВ, СТЕФАН ПЕНЧЕВ (1914–2010)
Ф. 1555, 1 оп., 172 а.е., 1,95 л.м., 1921–2009 г.
Роден на 2 май 1914 г. в Севлиево. Завършва Средното педагогическо училище в родния си град. Като ученик свири на флейта и ръководи училищния хор. За
кратко е учител в с. Горско Калугерово, Великотърновско и с. Дебелцово. През
1934 г. постъпва в Школата за запасни офицери, където сформира мъжки хор за
военнослужещи. От 1936 г. поема ръководството на смесения хор при Музикално
дружество „Лира“ – Севлиево. В следващите години създава и дирижира още
няколко хора в родния си град. Участва в Отечествената война като командир
на 34 Троянски полк. През 1947 г. се премества в Габрово и създава смесен работнически хор при фабрика „Бъдащност“, а през 1949 г. полага началото на един от
най-успешните хорове в града – смесен хор при читалище „Априлов – Палаузов“.
В периода 1950–1990 г. ръководи смесените хорове при ВТК „Георги Генев“, ИЗ
„Болшевик“, читалище „Развитие“ – Севлиево, женския хор при завод „Добри
Карталов“ – Габрово, създава и ръководи Хора на офицерите от запаса „Емануил
Манолов“. Награден с ордените „Кирил и Методий“ – І, ІІ и ІІІ степен, „Народен
орден на труда“ – бронзов, златна значка от ЦС на БПС, отличник на КИК. Умира през 2010 г. в Габрово.

Творческа автобиография в три части (1937–1999).
Поетично-музикални дневници на Стефан Ботев (1933–1947).
Автобиографична книга „Песента – моя обич и съдба“ от Стефан Ботев
(2009).
Истории за дейността на хоровете, ръководени от Стефан Ботев, сведения за концертните изяви, награди, отличия и репертоари, дневник на концертните изяви (1937–2000).
Фонозаписи с изпълнения на Мъжки хор „Емануил Манолов“ – Габрово,
Смесен хор при завод „Болшевик“ и Смесен хор при читалище „Развитие“ –
Севлиево, дирижирани от Стефан Ботев (1971–1978).
Беседи с музикални илюстрации, публични лекции, доклади, музикални
радиопредавания (1957–1981).
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Покани, програми, афиши, статии, публикувани в местния и централния
печат, за концерти и фестивали на мъжките хорове в Габрово (1944–1990).
Статии, програми, интервюта и др. от проведените „Дни на камерната
музика“, фестивал на съветската песен и танц, окръжни и градски прегледи и
празници на политическата песен (1972–1990).
Публикации в местния и централния печат, сведения за републиканските фестивали и окръжните прегледи на художествената самодейност (1959–
1987).
Партитури и щимове, музицирани от Стефан Ботев, за солово изпълнение в съпровод и без съпровод, за мъжки и смесен хор, хорово изпълнение и
оркестър и др. ([1950]–1994).
Албуми със снимки на Стефан Ботев като диригент на смесените хорове
при ИЗ „Болшевик“ и завод „Добри Карталов“ (1967–1989).
Снимки на: самодейни читалищни народни хорове, битови и вокални
групи, самодейни оркестри от Габрово и Габровско (1956–1978); самодейни
певци, музиканти и групи, участвали във вечер на народното творчество в
Севлиево (1961).
Сведения за концертните изяви, награди, отличия, репертоари и др. на
хорове, вокални групи и оркестри от Габрово, Габровско и Севлиево (19902000).
Устав на Музикално дружество „Бетховен“ – Габрово (1921).
БРУСЕВ, ПЕТЪР СТЕФАНОВ (1886–1977)
Ф. 1359, 1 оп., 74 а.е., 0,22 л.м., 1903–1977 г.
Роден на 4 май 1886 г. в Габрово. От 1910 г. е член на БРСДП. Участва във
войните за национално обединение (1912–1918). От 1919 г. е общински съветник
от БРСДП. През 1919–1921 г. е член на ГК на партията. По време на първата
Габровска комуна (1920) е общински съветник и касиер на Работническия синдикален съюз, а през Втората габровска комуна (1932) е помощник-кмет. Осъден на
15 години строг тъмничен затвор за политическа дейност. Излиза от затвора на
8 септ. 1944 г. След 1944 г. се включва активно в обществено-политическия живот на Габрово. От 1949 до 1958 г. е директор на фабрика „Струг“. Носител на
ордените „Народен орден на труда“ – златен и „Народна свобода 1941–1944“ –
ІІ степен и на медалите „За участие в антифашистката борба“ и „25 години
народна власт“. Умира през 1977 г.

Кръщелно свидетелство (1941).
Удостоверения за награждаване с медалите „За участие в антифашистката борба“ и „25 години народна власт“ (1957, 1969).
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Орденски книжки със снимки за награждаване с ордените „Народен орден на труда“ – златен и „Народна свобода 1941–1944“ – ІІ степен (1959,
1973).
Членски карти на Ловно-рибарския съюз (1971–1974).
Некролози и възпоменания по повод смъртта му (1977).
Статии за живота и дейността на Петър Брусев, публикувани в местния
печат (1962–1977).
Кореспонденция с ОК на БПФК – Габрово, ГК на БКП – Габрово, близки, приятели и роднини за: признаването му за АБПФК, за историята на
синдикалните съюзи, участие в юбилейни тържества, връчване на партийни
книжки, за 90-годишнината му и др. (1968–1976).
Снимки: на Петър Брусев (1932–1976), от чествания, манифестации,
екскурзии (1930–1970), със семейството, с партийни активисти, работници,
приятели, ученици (1920–1970); на съпругата му с нейни родственици, на
баща му Стефан Илиев Брусев и сина му Стефан Петров Брусев и др. (1903–
1968).
ВЕНКОВ, ИВАН ТОТЕВ (1933–1989)
Ф. 1200, 1 оп., 122 а.е., 0,50 л.м., 1890–1984 г.
Роден на 9 юни 1933 г. в с. Бекриите. Завършва Техникум по механотехника
„Д-р Никола Василиади“ – Габрово. От 1951 г. е редактор на в-к „Коларовски
завет“ и нещатен кореспондент на в-к „Отечествен фронт“ и Радио София. От
1952 г. е заместник-главен редактор на в-к „Стахановски глас“, а от 1970 г. –
на местното литературно издание „Мизия“, което през 1972 г. става алманах
„Зорница“. Автор на сборниците с разкази „Хора край нас“, „Планински ветрове“, „Ръждиво злато“, „До утре любов“. Публикува много разкази в централния
и местния печат, както и на руски език във вестниците „Рабочий край“ и „Ленинец“ и на белоруски език – във в-к „Могилевская правда“. Член на СБЖ и СБП.
Награден с орден „Кирил и Методий“ – ІІ степен и медал „100 години Априлско
въстание“. Умира през 1989 г.

Биографична справка (1980).
Удостоверения за завършен курс по кинодраматургия (1951) и за избирането му за съдебен заседател (1956).
Журналистически карти (1956–1972).
Грамота от участие в ІІІ Републикански фестивал и спартакиада (1969).
Сборници с разкази: „Хора край нас“, „Планински ветрове“, „Ръждиво
злато“, „До утре любов“ (1965–1968).
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Разкази, повести, очерци, статии, репортажи, стихотворения, преводни
стихотворения от руски език, фейлетони от Иван Венков (1953–1968).
Български и съветски вестници и списания с публикувани разкази, статии, писма, очерци и др. от Иван Венков (1967–1984).
Писма от: редакции на вестници и списания, издателства за публикуване на разкази и повести (1954–1969); писателя Атанас Смирнов за обсъждане на творческите им планове и изяви (1961–1968); Димитър Стефанов,
Николай Марангозов, Никола Голанов, Николай Димков, Христо Банковски,
Камен Калчев, Марко Семов и др. за мнение и отпечатване на творбите му
(1961–1977).
Снимки на Иван Венков, с редакционните екипи на вестниците „Балканско знаме“ и „Отечествен фронт“, от чествания, от срещи с млади автори и
творчески срещи (1952–1975).
Продавателни актове, декларации и др. за закупуване и продаване на
имоти от роднините му (1890–1944).
ВЕНКОВА, НАДА ЯКОВА (1915–1995)
Ф. 1301, 1 оп., 21 а.е., 0,06 л.м., 1929–1995 г.
Родена на 3 февр. 1915 г. в с. Бакойци (дн. кв. на Габрово). Започва работа
на 12-годишна възраст като шивачка във фабрика „Рачев и Радев“. Взема дейно участие в организирането и провеждането на стачки, на Соболевата акция.
През 1937 г. става член на БКП. Нейният дом става убежище за нелегални комунисти и партизани. След 1944 г. работи във фабрика „Габрово“ като текстилен
работник, а от 1947 г. е директор на фабриката. През 1948 г. е избрана за делегат на V конгрес на БКП. От 1956 г. става директор на завод „Буря“. Развива
активна обществено-политическа дейност. Член на ГК и ОК на БКП. Призната
за АБПФК. Умира през 1995 г. в Габрово.

Спомени: с автобиографичен характер (1970), за майка ѝ Kъна Якова
(баба Зара) (1974), за дейността на профсъюзите от 1936 до 1944 г. (1985), за
участието ѝ като делегат на V конгрес на БКП през 1948 г. (1984).
Некролог по повод смъртта на Нада Венкова (1995).
Негативи на снимки на Нада Венкова като делегат на V конгрес на БКП
през 1948 г. (1986).
Снимки: на Нада Якова (1962), на семейството на баща ѝ Яко Венков,
на майка ѝ и брат ѝ Венко Яков (1929–1968), на членовете на делегацията за
освобождаване на политзатворниците по процеса на 93-мата (1936), на Къна
Якова (баба Зара) (1944–1968), на габровски младежи на излет, между които
са Георги Генев и Христо Атанасов (Лалчето) (1937–1938), на членове на
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Въздържателното дружество на излет (1939), на активни борци против фашизма и капитализма от Габрово (1956).
Фототабло със снимки на нелегални дейци, укривали се в къщата на
Къна Якова (баба Зара) (1980).
ВИТАНОВ, МАРКО МИНЧЕВ (1911–1990)
Ф. 1226, 1 оп., 29 а.е., 0,15 л.м., 1927–1983 г.
Роден на 4 септ. 1911 г. в с. Балван, Великотърновско. Завършва земеделско
училище в с. Образцов чифлик, Русенско и Агрономическия факултет на СУ през
1935 г. От 1935 до 1940 г. е стажант и земеделски администратор в Околийско
агрономство – Дряново. От 1943 г. е агроном в Опитната станция по сливата
в Дряново, а от 1957 г. до пенсионирането му през 1976 г. е неин директор. През
1950 г. става ст.н.с. IІ степен, 1967 г. – кандидат на селскостопанските науки,
1968 г. – ст.н.с. І степен, 1973 г. – доктор на селскостопанските науки. Заедно с
Петко Маринов са създатели на 7 нови сорта сливи. Автор е на 127 научни и популярни статии и две монографии в областта на фитопатологията, генетиката
и селекцията на сливата. През 1971 г. е награден с „Народен орден на труда“ –
златен, а през 1978 г. е удостоен със званието „Лауреат на селскостопанските
науки“. Умира през 1990 г. в Дряново.

Автобиография (1980).
Свидетелства за: кръщение и венчаване (1911, 1936), завършено образование и положени университетски изпити (1930, 1935).
Дипломи за кандидат и за доктор на селскостопанските науки (1963,
1973).
Авторски свидетелства на Марко Витанов за създадени нови сливови
сортове (1963–1975).
Орденска книжка за награждаването му с „Народен орден на труда“ –
златен и грамоти от Съюза на научните работници в България и НК за защита на мира (1971, 1978).
Дисертация за получаване на научна степен „Доктор на селскостопанските науки“ (1973).
„Генетични изследвания при хибридизация на сливови сортове“ и „Слива“ – монографии (1977).
Научни трудове по червените листни петна по сливата, биологията им и
химическите средства за борбата срещу тях с резюмета на руски и английски
език (1953–1983).
Снимки на Марко Витанов, със съученици, ученици и клиенти (1927–
1975).
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ВЛАДОВ, ЗДРАВКО ИВАНОВ (1904–1995)
Ф. 1070, 1 оп., 142 а.е., 0,40 л.м., 1910–1995 г.
Роден на 23 септ. 1904 г. във Велико Търново. Учи в Търговската гимназия
в Свищов. През 1922 г. започва работа в плетачна работилница, а през 1923 г.
открива собствена работилница за поправка на плетачни машини и велосипеди.
Включва се в работническото революционно движение и антифашистката борба в Габрово, за което е арестуван и осъждан. Участва в събитията на 9 септ.
1944 г., след което заема редица отговорни постове. От 1944 до 1947 г. е началник на Държавна сигурност. След национализацията 1947 г. е директор на фаб
рика, технически ръководител на Околийски промишлен комбинат, управител на
ДЗИ – Габрово. Участва активно в обществено-политическия живот на града и
региона. Признат за АБПФК. Умира през 1995 г. в Габрово.

Автобиография (1970).
Карта за самоличност (1928).
Майсторски свидетелства (1925, 1936).
Членски карти на Български колоездачен съюз (1939–1944).
Легитимация и позволително за носене на огнестрелно оръжие (1944–
1945).
Осигурителна книжка (1940–1951).
Почетни грамоти от ЦК на БПФК, поздравления от Тодор Живков и
председателя на ЦК на БПФК по повод юбилейни чествания (1983–1984).
Некролог по повод смъртта на Здравко Владов (1995).
Спомени и статии на Здравко Владов за работническото революционно движение, антифашистката борба, установяване на народната власт на 9
септ. 1944 г., национализацията на промишлено предприятие „Братя Михалеви“ в Габрово, образуването на ОФ в Габрово и дейността му до 1947 г., за
семейството на Лазар Донков, кв. „Шести участък“ и др. (1945–1989).
Лекции, беседи, приветствия, изнесени от Здравко Владов пред обществеността в Габрово (1954–1974).
Писма до: редакцията на в-к „Балканско знаме“, ОК на БКП – Габрово,
ОбНС – Габрово, Окръжно управление на МВР – Габрово с критични бележки, сведения за основаване на първия нелегален комсомолски комитет,
предложения за работата на ИК на ОбНС (1972–1983).
Рекламни листовки и визитни картички на магазина за велосипеди, резервни части и шевни машини на Здравко Владов (1926).
Снимки: на Здравко Владов с приятели на излет, с колоездачи от Габровското съюзно колоездачно дружество „Янтра“ (1926–1928); на габровски колоездачи-ветерани (1965).
Копирна книга на баща му Иван Денчев Иванов (1910–1915).
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ВРАЧЕВ, ИВАН СТАНЧЕВ (1915–1999)
Ф. 1096, 2 оп., 342 а.е., 1,80 л.м., 1942–1978 г.
Роден на 24 авг. 1915 г. в с. Гарван. Завършва Априловската гимназия в Габрово (1938) и Юридическия факултет на СУ (1945). Още като юноша се включва в
работническото революционно движение, като ученик – в марксистките кръжоци и ремсови дружества, като студент – в БОНСС. Член на БКП от 1942 г. През
1942–1943 г. участва в издаването и разпространяването на в-к „Информация“,
орган на ОК на БКП – Габрово, а в периода на антифашистката борба е ятак на
партизани и нелегални. От 1947 г. е районен инспектор в ДЗИ – Габрово. От 1953
до 1975 г. е заместник-главен радактор на в-к „Борба“ – Велико Търново, а след
това – главен редактор на в-к „Балканско знаме“ – Габрово, началник на Партиен архив – Габрово, директор на Държавна печатница – Габрово. Член на Окръжната лекторска група, на СБЖ в Габрово. Председател на Съюза на научните
работници – клон Габрово. Занимава се с изследователска и краеведска дейност.
Автор на статии, очерци, пътеписи, фейлетони, доклади, лекции, дописки. Има
повече от 1000 статии, публикувани в различни вестници и списания, издадени
15 книги като автор и съавтор. Награден с „Народен орден на труда“ – златен,
юбилеен медал „25 години народна власт“, златни значки за активна профсъюзна, читалищна и отечественофронтовска дейност. Умира през 1999 г. в Габрово.

Автобиография (1972).
Справка за обществено-политическата и научната му дейност (1975).
Удостоверение за студент и студентска карта (1943–1944).
Исторически справки за родословието на Иван Врачев (1962, 1973).
Членска карта на Съюза на БСД (1950–1952).
Информации, дописки, репортажи и очерци за: икономическото състояние на промишлеността в Габровски окръг; проблемите в селското стопанство; читалищната дейност в Габровски и Великотърновски окръзи; социалистическото съревнование в предприятията за строителството на яз. „Александър Стамболийски“ и др. (1951–1968).
Статии, фейлетони, пътеписи, очерци, публикувани във вестниците
„Борба“, „Балканско знаме“, „Кооперативно село“ и „Стършел“, списанията
„Партиен живот“ и „Крокодил“ (1952–1971).
Лекции за: задачите и ролята на местния печат, социалистическия печат,
теорията и практиката на журналистиката, историята на БКП, българското национално революционно движение, международното положение и др.
(1951–1968).
Варианти на глава първа на книгата „Въоръжената борба против фашиз
ма в Габровски окръг“ (1974–1978).
Описи на издадени книги и публикации на Иван Врачев (1969–1975).
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Кореспонденция: с ДЗИ – София (1946–1948); с редакциите на вестниците „Кооперативно село“, „Стършел“, „Борба“ за публикуване на негови
материали (1955–1967).
Снимки на Иван Врачев, от екскурзии (1942–1975).
Автобиография на съпругата му Донка Врачева (1962).
ВЪГЛЕНОВ, ИВАН АЛЕКСАНДРОВ (1910–1989)
Ф. 1087, 1 оп., 71 а.е., 0,22 л.м., 1910–1981 г.
Роден на 15 март 1910 г. в Севлиево. Учи гимназия в Севлиево, Горна Оряховица и Габрово, откъдето е изключван за прогресивна дейност. През 1931 г.
записва Философския факултет на СУ, откъдето е изключен през 1932 г. заради
участие в антиправителствена дейност. От 1933 до 1940 г. учи медицина в Букурещ. От 1940 г. работи като участъков лекар в с. Гъбене, а от 1944 до 1949 г. – в
санаториума в с. Искрец, Софийско. От 1949 до 1980 г. е главен лекар в Детски
санаториум за белодробни заболявания – Трявна. Прави пълна реорганизация на
болницата в Трявна, въвежда нови методи на лечение с много добри резултати.
Извършва над 3800 операции в Трявна, Троян и Шумен. Има много научни публикации в областта на белодробната хирургия. Развива активна обществено-политическа дейност. Член на БКП от 1945 г. Член на ГК на БКП и завежда комисията по социално-битови въпроси. Председател на ГК и член на ОК за защита на
мира. Награден с: „Народен орден на труда“ – сребърен и златен, медалите „25
години народна власт“ и „30 години от социалистическата революция“; значка
„Отличник на Министерството на народното здраве“. Удостоен със званията
„Заслужил лекар“ и „Народен лекар“. Умира през 1989 г.

Автобиографии (1978, 1981).
Укази на ДС на НРБ за удостояване със звания „Заслужил лекар“ и „Народен лекар“ (1972, 1981).
Кръщелно свидетелство (1910).
Свидетелство за зрелост от Априловска гимназия – Габрово с превод на
румънски език (1931–1933).
Диплома от Букурещкия университет за доктор по медицина (1940).
Членски книжки на туристическо дружество „Планинец“ и почетен член
на Комсомола (1958, 1972).
Удостоверения за призната специалност „Гръдни болести“ и право на
работа (1947) и за награждаване със значки и юбилеен медал (1952–1974).
Орденски книжки за награждаване с „Народен орден на труда“ – сребърен и златен (1957, 1959).
Грамота от ОК за трезвеност – Габрово за активна общественополезна и
организационна дейност в движението за трезвеност (1974).
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Статии, публикувани във вестниците „Работническо дело“, „Балканско
знаме“, „Тревненски зов“ за живота и дейността на д-р Въгленов и честването на 70-годишния му юбилей (1973–1981).
Научни статии в областта на белодробната хирургия, лечението на
белодробната туберкулоза и др. (1953–1971).
Списък на научните му публикации (1980).
Негативи на поздравителните адреси и телеграми по повод 70-годишнината му и 40-годишна лекарска практика и удостояването му със звание
„Народен лекар“ (1980–1981).
Снимки: на Иван Въгленов, със семейството, с роднини и приятели; със
състуденти по медицина в Букурещ; от конгреса по гръдна хирургия в Прага;
с проф. Войтек и акад. Богуш; от честване 70-годишния му юбилей; от посещението на проф. Саранов, проф. Атанас Малеев и Ангел Тодоров – министър на здравеопазването, в Трявна; на родителите му (1916–1980).
ВЪТЕВ, ИЛИЯ СТОЯНОВ (1929–)
Ф. 1199, 2 оп., 289 а.е., 0,70 л.м., 1931–1996 г.
Роден на 18 ноем. 1929 г. в с. Агатово. Завършва гимназиално образование в с.
Крамолин и Института за начални учители във Велико Търново през 1951 г. Служи в армията до 1955 г. като строеви и политически офицер. През 1955–1957 г.
работи като учител в с. Крамолин, след това до 1975 г. – в Пето ОУ „Христо
Смирненски“ в Габрово. От 1976 до 1989 г. е учител и възпитател в Осмо ОУ
„Владимир Илич Ленин“ в Габрово. Работи активно с ДПО „Септемврийче“.
Заедно с учениците се включва във възстановяването на кораба „Радецки“ и в
изучаване делото и живота на Ботев и четниците му и на Христо Кърпачев. Поддържа добри контакти, полезни за учебно-възпитателната работа, с детския
писател Асен Босев. Автор на много статии, дописки, разкази, стихотворения,
очерци. Развива широка обществена дейност.

Автобиография (1982).
Свидетелство за завършено средно образование (1948).
Почетна грамота от ОК на ДКМС – Габрово и диплом от ЦК на ДКМС за
добра работа с пионерите по възстановяването на кораба „Радецки“ (1966).
Удостоверения за завършени: деветмесечен курс в Народната школа за
запасни офицери (1962); едногодишен курс на вечерния партиен университет
(1973); курс-квалификация в Института за усъвършенстване на учители –
Варна (1974, 1982).
Бележник с данни за четници на Ботев, щата на четата, пътя на кораба
„Радецки“ и др. (1966).
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Доклади за: изграждане чувство на отговорност у учениците чрез пос
тавяне на задачи, извънкласното четене, съчетаване работата на класния ръководител с дейността на пионерската организация, игрите в часовете по родинознание в първи клас и др. (1967–1976).
Статии и дописки за: учебно-възпитателната работа в училище; ролята
на семейството за възпитанието на децата; герои-антифашисти; Христо Кърпачев; епичните боеве на Шипка и участниците в тях; трудолюбието и любов
та към професията и др., публикувани във в-к „Балканско знаме“ и списание
„Начално образование“ и др. (1931–1989).
Разкази, стихотворения и очерци от Илия Вътев (1951–1978).
Кореспонденция с Асен Босев, със съветски граждани, учители, краеведи и др. (1963–1989) за учебно-възпитателната работа и за ползотворното
сътрудничество между писател, учител и ученици; с мнение за изпратените
от него материали; за краеведска информация и др. (1941–1996).
Снимки: на Илия Вътев, със семейството, със състуденти, с ученици и
учители от с. Крамолин, от срещи с писателя и поета Асен Босев в Пето ОУ
„Христо Смирненски“ – Габрово, с учители и ученици от Габрово, от среща със съветските писатели Агния Барту и Алекси Алексин (1948–1987); на
Асен Босев (1973); на Христо Кърпачев (1961); на поп Сава Катрафилов и
Йордан Кършовски – Ботеви четници (1966); на учители и ученици от Пето
ОУ „Христо Смирненски“ и Осмо ОУ „Владимир Илич Ленин“ (1934–1978).
Албуми със снимки на учениците му от различни випуски (1958–1970).
ГАБРОВСКИ, ИЛИЯ ИВАНОВ (1904–1982)
Ф. 1325, 1 оп., 1749 а.е., 8,50 л.м., 1873–2004 г.
Роден на 14 авг. 1904 г. в Габрово. Завършва Априловската гимназия (1924).
Същата година е назначен за волнонаемен учител в с. Кара агач (Брестник), Плов
дивско. Следва в Педагогическия институт за прогимназиални учители в Шумен.
От 1928 до 1930 г. е учител в с. Бериево, а след това до 1938 г. – в с. Градница. От
1938 г. до пенсионирането му през 1953 г. е учител в Първа прогимназия „Радион
Умников“ – Габрово. Виден изследовател на исторически личности и събития от
Габрово и Габровско. От 1927 г. е сътрудник на в-к „Земеделски възпитаник“.
През годините публикува над 500 статии в местни, национални и чужди издания,
събира и преразказва над 70 легенди за габровски местности, издирва данни за
над 200 родословия от Габрово, съхранява десетки истории за габровските зевзеци. Участва активно в обществения живот на Габрово. Член на Дружеството
за българо-съветска дружба, Спортен клуб „Узана“, Туристическо дружество
„Узана“, БЧК – Габрово. Награден с орден „Кирил и Методий“ – І степен (1964).
Умира през 1982 г. в Габрово.
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Автобиографии, автобиографични бележки и разкази, автоживотопис
(1960–1978).
Дневници, бележници, спомени, бележки с автобиографични данни
(1952–1980).
Акт за раждане, кръщелно свидетелство (1904).
Свидетелство за зрелост и диплом за завършено образование в Педагогическия институт за прогимназиални учители в Шумен (1924, 1928).
Почетни грамоти за активна изследователска дейност (1963–1982).
Удостоверение на ДС на НРБ за награждаване с медал „100 години от
Освобождението на България от османско робство“ (1978).
Афиши за организирани изложби и Кръгла маса, посветена на 100-годишнината от рождението му (2002–2004).
Удостоверение и почетен знак за провъзгласяването му за почетен гражданин на Габрово (2002).
Спомени, статии, дописки, филм за живота и творчеството на Илия Габ
ровски (1932–1994).
Изследвания за: българските фамилни имена от турски произход (1955),
селищните и местните названия в Габровско (1960–1964).
Тетрадки с исторически данни за събития и личности от Габрово (1950–
1970).
Кратки истории и бележки по написването им за: села в Габровско
(1970–1980), с. Пчелник, Варненско (1977), църкви и Девическия манастир в
Габрово (1959–1975).
Биографични справки, статии, очерци за миналото на Габрово и видни
габровци, сборник със статии „Палмата на първенството“ (1958–1981).
Сборници: „Бележити хора и събития в Габровския край“ (2003) и „Легенди за Габровския край“ (2002) от Илия Габровски, издадени от наследниците му.
Сборници с разкази, разкази (1957–1981), легенди (1957–1972), стихот
ворения (1942–1968), радиоматериали (1970), родословни схеми и бележки
за габровски родове (1950–1978), летописи: на Габровска община, на медицината в Габрово, първото българско светско училище и др. (1960–1980);
историческа карта на старите пътища и крепости в Габровско; схеми на промишлени и търговски обединения в Габрово (1960–1978); скици-възстановки
на стари къщи и сгради (1960–1977); карти на пътя на габровски чети и схема
на пътя на руските войски през Освободителната война; доклади на педагогическа тема и др., изготвени от Илия Габровски (1936–1977).
Родословия, карти-схеми от други автори (1915–1978); оригинални документи и преписи на документи (свидетелство за продажба на имоти, телеграма от министър Величков до директора на Априловската гимназия,
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приветствие на кметовете на Габровска околия до Фердинанд Кобургготски
и др.) (1873–1894); регистри, указатели за събития и личности от Габрово
(1966–1971); анекдоти, песни, поговорки и прякори (1925–1973) и др., събрани от Илия Габровски.
Кореспонденция с: близки и роднини (1916–1981); ГНС – Габрово
(1972–1975), ОИМ – Габрово, БАН (1977–1978), Военноисторически музей – Плевен (1968), Централен военен архив – Велико Търново (1969), ДА –
Габрово (1971–1972), граждани по изследователската и събирателската му
дейност (1930–1981).
Снимки на: Илия Габровски (1911–1982); личности, събития, сгради, паметници, местности, улици и др., свързани с Габрово и габровската история
(1880–1979).
Албум, снимки, негативи и описание на печати и щемпели на дружества,
църкви, училища, болници и др., събрани от Илия Габровски (1940–1973).
Картотеки от негативи на снимки на: личности, стари къщи и сгради,
училища, надгробни паметници, паметници и паметни плочи, църкви, икони,
иконостаси в Габрово и Габровско и др. (1970).
СЕМЕЕН ФОНД ГАЛИЗОВИ, НЕДЯЛКО И ЛЮБОМИР (1889–1985)
Ф. 1322, 2 оп., 66 а.е., 0,20 л.м., 1878–1984 г.
Гализов, Недялко Минков – баща (1889–1971)
Роден на 29 окт. 1889 г. в с. Ловнидол. Учи стенография в Казанлъшкото
педагогическо училище. Завършва Учителския институт в Русе. Работи като
учител в Бяла, а след това в родното си село. Занимава се с краеведска дейност –
събира много народни песни, пословици, гатанки и народни обичаи. През 1920 г.
става учител в Севлиевската гимназия. От 1926 г. е постоянен стенограф към
Окръжна постоянна комисия във Велико Търново. Умира през 1971 г. в София.

Биографичен очерк за Недялко Гализов (1967).
Кръщелно и венчално свидетелства (1889, 1913).
Свидетелства и удостоверение за: завършени ІІ отделение и ІІІ клас
(1900, 1906), учителска правоспособност (1912), завършен висш педагогичес
ки курс в Русе (1914).
Очерк от Георги Гализов за живота на Недялко Гализов (1971).
Методика на обучението по стенография от Недялко Гализов (1951).
Изследвания за миналото и бита на Севлиево от Недялко Гализов (1950–
1968).
Статии за бита, обичаите, населението на с. Ловнидол (1967–1968).
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Доклад за работата на научната експедиция по стъпките на четата на
Хаджи Димитър и Стефан Караджа (1965).
Снимки на: Недялко Гализов (1909), семейството му (1900–1942), баща
му Минко Гализов (1878), учители от с. Ловнидол (1922–1935).
Свидетелство и уволнителен билет на баща му Минко Гализов от Шеста опълченска дружина и извлечение от решение за оземляването му (1878–
1891).
Гализов, Любомир Недялков – син (1914–1985)
Роден на 24 март 1914 г. в Бяла. Научава стенография от баща си. Като
ученик в Севлиевската гимназия е сътрудник на списание „Млад стенограф“. Завършва право в СУ. През 1938–1941 г. работи като адвокат в Плевен и София.
От 1941 до 1952 г. е съдия в Севлиево, а след това до 1980 г. е съдия и адвокат в
София. Развива активна обществено-политическа дейност. Автор на повече от
80 научни публикации в областта на правото. Член на Съюза на научните работници в България. Умира през 1985 г.

Биографични данни за Любомир Гализов (1982).
Удостоверения и свидетелства за завършено начално и прогимназиално
образование (1922–1928).
Свидетелства за: зрелост от Априловската гимназия в Габрово (1933),
положени университетски изпити в Юридическия факултет на СУ (1937), положен теоретико-практически държавен изпит по правни науки (1942).
Диплома за завършено висше образование по правни науки в Юридичес
кия факултет на СУ (1937).
Кандидатска книжка от Плевенския окръжен съд (1937).
Членска карта за Съюза на научните работници (1981).
„Гализовият род“ – изследване и родословно дърво от Георги Гализов
(1984).
Изследвания: с юридическа и съдебно-психологическа тематика (1976–
1978); етнографски, краеведски за с. Ловнидол (1978).
Снимки на Любомир Гализов: портретни (1937–1943), като дете и стажант-адвокат (1916, 1944).
ГАЛИЗОВ, ГЕОРГИ НИКОЛОВ (1909–1998)
Ф. 1198, 1 оп., 111 а.е., 0,60 л.м., 1878–1989 г.
Роден на 23 апр. 1909 г. в с. Ловнидол. Завършва Софийската духовна семинария (1929) и Педагогическия институт за прогимназиални учители в Шумен
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(1931). Същата година е назначен за учител в с. Върбица, Шуменско. От 1932
до 1965 г. е учител, а по-късно – директор на училището в родното си село. Развива широка обществена, събирателска и изследователска дейност, свързана с
историческото минало на родния край. Повече от 10 години е председател на
читалището, основател е на БСД в селото. Автор на краеведчески изследвания,
научнопопулярни статии, разкази, стихотворения. Награден с орден „Кирил и
Методий“ – ІІ степен (1953), удостоен със званието „Заслужил учител“ (1965).
Умира през 1998 г. в Севлиево.

Автобиографии и биографична справка (1955–1978).
Зрелостно свидетелство от Софийската духовна семинария и диплома
за завършено образование от Педагогическия институт за прогимназиални
учители в Шумен (1929, 1931).
Грамоти от: Върховния читалищен съвет и от Съюза на БСД за награждаване със златна и бронзова значки (1950, 1965), Централната комисия
за провеждането на ІІІ и ІV републикански прегледи в училищата за много
добра педагогическа работа (1960–1961), Националния съвет на ОФ за дългогодишна дейност (1967).
Делегатски карти за участие в събрания, конференции, пленуми, конгреси на обществени и професионални организации (1962–1977).
Официално съобщение на Президиума на НС за удостояването му със
звание „Заслужил учител“ (1965).
Изследвания: „Село Ловнидол, Габровски окръг (страници от историята
на селото)“ (1979–1986), „Кредитна кооперация „Съгласие“ – с. Ловнидол,
Габровски окръг“ (1978), „Из културния живот на с. Ловнидол, Габровски
окръг“ (1979), „Гализовият род“ (1979), „Русиновският род от с. Ловнидол,
Габровски окръг“ (1983), „Етнографска характеристика на с. Ловнидол в миналото. Бит и душевност на ловнидолци в миналото“ (1989).
Статии и есета на педагогически теми и за видни дейци от с. Ловнидол,
разкази, стихотворения (1936–1981).
Изказвания и доклади на педагогически теми, за национални празници и
юбилейни чествания (1946–1981).
Покани, планове, писма до Гализов: за създаването на БСД в с. Ловнидол, откриването на читалищен дом в селото, участие в съвещания и конференции на учителите и др. (1946–1975).
Телеграми от: Тодор Живков, министър Георги Ганев, ЦК на СБУ, ОК
на БКП – Габрово и др. по повод удостояването му със званието „Заслужил
учител“ (1965).
Писма от редакциите на вестниците „Развитие“, „Земеделско знаме“,
„Септемврийче“ и списанията „Народна просвета“, „Отечество“ и др. за публикуване на негови материали и за сътрудничество (1937–1964).
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Снимки: на Георги Гализов, със състуденти, с делегати на учителския
конгрес през 1962 г., с ученици и учители от с. Ловнидол (1928–1978); на
Минко Марков Гализов – опълченец (1878); на ученици от І отделение в с.
Ловнидол с учителя Ненко Марков Гализов (1898); на семейството на Дончо
Русинов – Ботев четник (1905).
Свидетелство на Минко Гализов, издадено от VI-та дружина на Българското опълчение (1878).
Спомени на опълченеца Минко Марков Гализов от с. Ловнидол, записани от сина му Недялко Гализов (1964).
ГАНЕВ, ГЕНО ЦАНКОВ (1902–?)
Ф. 1141, 1 оп., 21 а.е., 0,18 л.м., 1917–1984 г.
Роден на 28 февр. 1902 г. в с. Сръбе (Малки Вършец). Завършва Педагогичес
кото училище в Севлиево (1922) и е назначен за нередовен учител в с. Долни бивол
(Прелом), Ловешко. От 1924 г. е учител в родното си село. През 1926–1927 г.
учи задочно в Педагогическия институт за прогимназиални учители в Шумен. От
1944 г. до пенсионирането си през 1959 г. е счетоводител в ПК „Напред“ – Севлиево. Занимава се с изследователска дейност и изучава историята на родния край.
Написал е историята на с. Малки Вършец и ПК „Наркооп“ – Севлиево. Развива
активна обществена дейност.

Автобиография (1975).
Удостоверение за освобождаването му от такса в Педагогическото училище в Севлиево (1917).
Изследвания: „История на с. Малки Вършец, Габровски окръг“ в 12 части (1966–1977), „История на кооперацията в с. Малки Вършец, Габровски
окръг“ (1969), „История на Потребителна кооперация „Наркооп“ Севлиево“
(1973).
Спомени на Гено Ганев: „Как научих църковното пеене и ред“, „Как
научих турски език“, за доставката на кооперативна вършачка в с. Малки
Вършец (1970–1979).
Тетрадка-речник на турски думи в местния говор на населението от с.
Малки Вършец (1979).
Кратки исторически сведения за ПК от Севлиево и селата, влели се в ПК
„Наркооп“ – Севлиево (1978).
Кореспонденция с ОДА – Габрово и Етнографски институт и музей към
БАН по оценката и откупуването на документите му от Архива (1982–1984).
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ГАНЧЕВ, ПЕТЪР СЪБЕВ (1903–1989)
Ф. 1035, 1 оп., 30 а.е., 0,10 л.м., 1903–1984 г.
Роден на 22 септ. 1903 г. в с. Керека. Завършва гимназия в Дряново. През
1918 г. започва работа като писар-стажант в Общината в с. Керека. През 1922 г.
полага изпит за секретар-бирник. В периода от 1922 г. до пенсионирането си през
1959 г. работи като секретар-бирник в общините в селата Керека, Царева ливада и Славейково и в Дряновската градска община. Секретар на Търновското околийско дружество на общинските служители (1929–1934), председател на Дряновското околийско дружество на общинските служители (1935–1944). Развива
широка обществена дейност. Читалищен председател, библиотекар, секретар.
Занимава се с изследователска дейност и изучава миналото на родното си село.
През 1967 и 1970 г. е награден със златна значка и значка „Отличие за читалищна
дейност“. Умира през 1989 г.

Автобиография (1977).
Кръщелно свидетелство, свидетелство за венчаване и родословна схема
на рода Ганчоолу от с. Керека (1903, 1921, 1978).
Атестации на Ганчев – секретар-бирник в Общината в с. Царева ливада
(1925, 1956).
Грамоти от КИК и Върховния читалищен съвет за награждаване със
златна значка и със значка „Отличие за читалищна дейност“ (1967, 1970).
Благодарствено писмо от ОК на ОФ – Габрово за активна дейност в низовата организация (1972).
Очерк от Любка Цанева за Петър Ганчев – дългогодишен читалищен
деятел и библиотекар в читалище „Напредък“ – с. Керека (1984).
Исторически очерк за с. Керека – „Моето родно село“ (1977–1978).
Спомени и сведения на жители на с. Керека, използвани от Петър Ганчев
за написване историята на селото (1976).
Статии и дописки за живота и дейността на служителите в селските общини, публикувани във вестниците „Защита“ и „Секретар-бирник“ (1929–
1955).
Кореспонденция: със секретаря на Съюза на общинските служители и
със секретар-бирници в страната, с приложени статии за дейността на общинските служители и Съюза, покани и протоколи от събрания на околийс
ките дружества на общинските служители в Дряново и Велико Търново
(1929–1940); с журналистите Филип Димитров и Илия Пехливанов за историческото минало на с. Керека и основаването на революционен комитет в с.
Керека от Васил Левски и Матей Преображенски (1971–1977).
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Писма до редакциите на вестниците „Работническо дело“, „Борба“ и
„Балканско знаме“ и дописки за трудовия живот в с. Керека, неуредици в
транспорта и здравеопазването (1959–1975).
Снимки на: Петър Ганчев и съпругата му (1940–1943), членове на Дружеството на общинските служители в Дряново (1935–1940), ловната дружинка, общински служители и смесения хор в с. Керека (1936–1957).
ГАТЕВ, ГАТЬО ГАТЕВ (1926–2012)
Ф. 808, 1 оп., 115 а.е., 0,30 л.м., 1921–1981 г.
Роден на 8 дек. 1926 г. в с. Жълтеш. Завършва Априловската гимназия в
Габрово и ВИНС „Димитър Благоев“ – Варна. От 1959 до 1970 г. работи в заводите „Буря“, „Георги Генев“ и „Добри Карталов“ като счетоводител и началник на отделите „Материално снабдяване“ и „Търговски“. През 1969 г. защитава кандидатска дисертация във Висшия икономически институт „Карл Маркс“
и му е присъдена степен „Кандидат на икономическите науки“. От 1971 г. е
старши икономист в Института по обувна, кожаро-кожухарска и галантерийна промишленост – филиал Габрово. Развива широка културно-просветна и
читалищна дейност. Редактор на многотиражен вестник в заводите „Буря“ и
„Янтра“ (1952–1958). В предприятията, където работи, е в актива на профорганизациите, директор на Дома на културата във ВТК „Георги Генев“. От 1980 г.
е председател на икономическа секция на Съюза на научните работници в Габрово. Научната му дейност е богата и разнообразна. Участва в симпозиуми и национални и международни научни конференции. Има над 15 публикации по проб
лемите на обувния и кожаро-кожухарския отрасъл. Съавтор е на историческия
очерк „ДВТК „Георги Генев“ (1968) и книгата „История на вълненотекстилната
промишленост в Габрово“ (1982). Умира през 2012 г. в Габрово.

Автобиография (1981).
Дисертация на тема „Развитието на вълненотекстилната промишленост
в Габрово“ за присъждане на научна степен „Кандидат на икономическите
науки“ и автореферат на дисертацията (1966, 1970).
Кратък исторически очерк „Държавният вълненотекстилен комбинат
„Георги Генев“ (1968).
Дипляни: „Спомени за Стефка Цонева Гиргинова (Буря)“, „Потомствени текстилци“, подготвени от Гатьо Гатев (1957, 1968).
Брошури: „Спомени за Георги Генев (Любчо)“, „Добри Христов Карталов“, „80 години вълнен трикотаж в Габрово“ (1968–1971).
Статии, лекции, доклади за историята и развитието на вълненотекстилната промишленост в Габрово (1962–1964).
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Кореспонденция с: издателство „Профиздат“, Института по история при
БАН, бивши собственици на текстилни фабрики, с участници в борбите на
комунистическата партия, бивши работници и др. за написване историята на
ДВТК „Георги Генев“ (1962–1964).
Снимки на: вълненотекстилни и трикотажни фабрики в Габрово; на габ
ровски фабриканти; факсимилета на фабрични марки, контракт за създаване
на фабрика „Александър“ от 1883 г. и др.; медали от участия в панаири; на
младежи-ремсисти; на загинали в борбите на БКП; на цехове на Комбинат
„Георги Генев“, текстилни работници, самодейни състави към Комбината,
герои на социалистическия труд, орденоносци и др., събирани за написване
историята на ДВТК „Георги Генев“ (1921–1964).
ГЕЧЕВ, СТЕФАН МАРИНОВ (1909–2001)
Ф. 1313, 1 оп., 137 а.е., 0,46 л.м., 1911–1985 г.
Роден на 9 септ. 1909 г. в с. (дн. гр.) Долна Оряховица, Великотърновско. Завършва Великотърновската мъжка гимназия (1928). Учи 2 години медицина в Румъния. През 1932 г. става секретар-бирник в родното си село. За антифашистка
дейност през 1934 г. е уволнен по Закона за защита на държавата и осъден на 6
месеца затвор – условно. До 1940 г. работи като общ работник в различни предприятия. През 1940 г. е назначен за секретар-бирник в с. Соколово. От 1942 г. е
секретар на Дряновското околийско управление, като продължава антифашистката си дейност. След 1944 г. работи като заместник-началник на милицията в
Дряново, околийски управител на Дряновско околийско управление, председател
на ГНС – Дряново, началник-отдел „Организационен“ при ОНС – Велико Търново,
директор на Професионален театър – Горна Оряховица, началник на Околийско
пътно управление – Горна Оряховица. От 1959 г. работи като началник-отдел в
ОНС – Габрово. Активен общественик, дългогодишен пропагандист в системата
на партийната просвета, активен туристически деятел, участник в художествената самодейност. Награден с ордените „Народен орден на труда“ – бронзов и
„9 септември 1944 г.“ – ІІІ степен, с медал „За участие в Отечествената война“
и със сребърна и златна значки „Отличие за читалищна дейност“. Умира през
2001 г. в Габрово.

Автобиография и автобиографични бележки (1968, 1985).
Указ на Президиума на НС за награждаване с орден „9 септември
1944 г.“ – ІІІ степен (1970).
Свидетелства за: зрелост от Великотърновската мъжка гимназия и препис на румънски език (1928, 1931), положен изпит за секретар-бирник на селска община (1932), награждаването му с медал „За участие в Отечествената
война“ (1948).
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Удостоверения от: щаба на 5-та трудова дружина за отбита военна служба и платен военен данък (1939–1940), ЦК на БПФК за признаването му за
АБПФК (1971).
Орденска грамота за награждаване с „Народен орден на труда“ – бронзов и писмо от Президиума на НС за изпратена орденска книжка (1950, 1964).
Грамоти от: Националния съвет на ОФ и Върховния читалищен съвет за
награждаване със сребърна и златна значки „Отличие за читалищна дейност“
(1958, 1964), ЦС на БТС за активна туристическа дейност (1968).
Заповеди за назначаване на Стефан Гечев за секретар на Дряновското
околийско управление и помощник-околийски началник на милицията в Дряново, акт за встъпване в длъжност секретар (1942–1945).
Статии и дописки от Стефан Гечев, публикувани в местния и централния
печат (1951–1970).
Бележки от Стефан Гечев за ръководените от него самодейни и професионални състави в периода 1928–1959 г. (1985).
Кореспонденция на Стефан Гечев с: близки и приятели (1941–1969),
книгоиздатели за доставка на книги и списания (1942–1946), редакцията на
списание „Народни съвети“ (1968–1969), ЦК на БКП и ОК на БКП – Велико
Търново за изключването му от БКП (1959).
Снимки на Стефан Гечев: със семейството (1911–1968), портретни
(1929–1969), като околийски управител и председател на ГНС – Дряново
(1946–1948), от театрални представления (1957–1958), като ръководител на
туристическа група и от туристически излети (1965–1979).
ГОРСОВ, ДИМИТЪР ПАНАЙОТОВ (1939–)
Ф. 1220, 1 оп., 71 а.е., 0,75 л.м., 1951–2014 г.
Роден на 28 ян. 1939 г. в с. Долна Липница, Великотърновско. Основно образование завършва в родното си село и Полски Тръмбеш, а гимназия – в Павликени. Започва да пише стихове още като гимназист. От 1958 г. публикува в местния и централния периодичен печат: списанията „Родна реч“, „Художествена
самодейност“, „Тракия“, „Простори“, „Пламък“ и „Септември“, вестниците
„Дунавска правда“, „Народна младеж“, „Балканско знаме“, „Борба“, „Пулс“,
„Литературен фронт“ и др., в алманасите „Зорница“, „Янтра“, „Море“ и др.
Отначало работи в Русенските села Бабово и Копривец като редактор на многотиражки, художник в с. Сливо поле, журналист към в-к „Дунавска правда“ –
Русе. От 1973 до 1991 г. живее и работи в Габрово като редактор в алманах
„Зорница“. Сътрудничи на Радио Стара Загора, Радио Варна и Радио София.
През 1977 г. е в Ташкент, Узбекистан, където учи узбекски език, изпратен от Съюза на преводачите в България. Негови стихове са превеждани в Унгария, Полша,
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Чехословакия, Узбекистан. От 1991 г. живее и твори в родното си село Долна
Липница, Великотърновско. Член на Съюза на българските писатели от 1982 г.
Автор на 10 стихосбирки. За първата си книга „Като дъх и ласка“ получава „Награда за поезия и музика“ (1972, Дългопол). Два пъти е удостояван със „Специална награда за поезия“ на конкурса „Пеньо Пенев“ (Севлиево). Превежда и руска
поезия.

Автобиография (1983).
Препоръка от Рангел Игнатов – председател на Дружеството на писателите – Габрово, с биографични данни за Димитър Горсов (1982).
Лична служебна карта със снимка от Издателство „Народна младеж“ и
членска карта за Клуба на културните дейци – Габрово (1973, 1978).
Поздравителен адрес от Профорганизацията на РК на БКП – с. Сливо
поле по случай издаването на първата му книга (1971).
Стихотворения от Димитър Горсов, печатани в местни и централни вестници и списания, варианти на стихосбирки (1962–1989); разкази, очерци, поеми, афоризми, шаржове (1968–1975); преводи на руски и узбекски поети и
писатели (1978–1985).
Стихосбирки „Като дъх и ласка“ (1971), „Всичко на света“ (1975),
„Крехка вечност“ (1981), „Черните бардове“ (1994), „Мигове като градина“
(2000), „Кафез за феникси“ (2001), „Ранени притежания“ (2003), „Ронливи
повеи“ (2004).
Отзиви и статии за творчеството на различни творци, слова от организирани от Димитър Горсов четения (1969–1984); отзиви и статии за книгите и
творчеството на Димитър Горсов (1971–2002).
Договори за литературна поръчка за написване на текстове на песни
(1983–1984).
Писма: от Съюза на преводачите в България за едногодишна специализация в Узбекистан (1976–1977); от поети, писатели с молба за публикуване
на творбите им в алманах „Зорница“ (1974–1984); от Атанас Смирнов, Емил
Розин, Тенчо Дяков, Минчо Г. Минчев, Димитър Васин, Генчо Витанов и
др. с мнения по проекта за нова книга, поздравления за новоизлязлата втора
книга, изказване на удовлетворение от специализацията и др. (1968–1985).
Шаржове от Андрей Германов (1980).
Снимки: на Димитър Горсов (1960–1982), със съученици, поети и писатели, от литературни четения и др. (1951–1983); със семейството (1965–
1968); на поети и писатели (1959–1980).
Оптичен диск със сканирани автографи на поети, писатели, подарили
книги на Димитър Горсов (2014).
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ГРЪБЛЕВ, НИКОЛА ГЕОРГИЕВ (1891–1975)
Ф. 807, 1 оп., 290 а.е., 1,25 л.м., 1924–1969 г.
Роден на 10 ноем. 1891 г. в Габрово. Завършва Априловската гимназия в
Габрово. Следва архитектура във Висшето техническо училище в Прага. Участва в Балканската и Първата световна война като запасен офицер. През 1925 г.
основава архитектурно-строително бюро в Габрово и започва частна практика като архитект-проектант. Работи самостоятелно и проектира много пос
тройки, обществени и частни сгради. От него са разработени проекти за преустройство и разширения на фабриките: „Бъдащност“, „Балкан“, „Габрово“,
„Хемус“, „Щастие“, „Еловица“, „Бр. Иван Калпазанови“, „Принц Кирил“, „Сан
Стефано“, „Успех“ и др., общо 34 в Габрово и други съседни градове. От 1948
до 1957 г. работи в Териториална проектантска организация – Габрово. За 44 г.
архитектурна дейност проектира над 2000 постройки в Габрово и други градове.
От 1939 г. е член на Комитета за управление имотите на фонд „Д-р Никола Василиади“. Взема участие в дейността на Комитета по възвръщане отчуждените
имоти на фонда през 1943 г. Член на Инженерната архитектурна камара – София, на Дружество „Червен кръст“ – Габрово. Награден с орден „Червено знаме
на труда“ и със значка на Министерството на архитектурата и благоустройс
твото. Умира през 1975 г.

Автобиография (1968).
Биографични бележки, справка и списъци на проектираните обекти от
1924 до 1964 г. (1969).
Задграничен паспорт (1924).
Членски карти от Дружество на запасните офицери и Български колоездачен съюз – Дружество „Янтра“ – Габрово (1942–1944).
Заповеди за назначаването му за временен ръководител на Териториалната проектантска организация в Габрово и за освобождаването му от работа
(1949, 1957).
Проекти, скици, планове, статистически изчисления на арх. Гръблев на
фабрики, работилници, складове, сушилни, водноелектрически инсталации и
др. в Габрово и други градове (1924–1953).
Проекти на жилища, канцеларии, училища, читалища, старопиталища,
болница и др. в Габрово и Габровско (1926–1957).
Акт, определящ Никола Гръблев за технически ръководител на електрическа централа на Воден синдикат „Грамадата“ и дневник на строителните
работи (1926).
Протоколи за приемане на готови строителни обекти в Габрово (1932–
1937).
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Поздравителни писма от Съюза на архитектите в България за 75-годишнината му (1966).
Писма от Църковно настоятелство – Габрово, архитекти, частни лица за
изработване и утвърждаване на планове на сгради (1932–1946).
Правилник за управление на фонд „Д-р Никола Василиади“, скици на
имотите, извлечения от сметката на фонда, покани за заседания на комитета
и протоколи от тях (1934–1943).
Снимки: от строежа на електрическата централа на Воден синдикат „Грамадата“ (1926); на сградите на фабриките „Бр. Иван Калпазанови“, „Успех“
и „Бъдащност“ (1966); на сградите на хотел „България“, хотел „Сокол“ – с.
Водици, вилата на Пенчо Семов в Габрово, детската почивна станция на
Габровската популярна банка във Варна, къщата на Никола Гръблев на ул.
„Емануил Манолов“ в Габрово и на Никола Сокеров – адвокат от Габрово
(1966).
Автобиография на съпругата му Павлина Гръблева (1950).
ГУНЕВ, НЕНО ГАНЧЕВ (1920–2004)
Ф. 1426, 1 оп., 379 а.е., 2,70 л.м., 1881–2001 г.
Роден на 19 февр. 1920 г. в с. Добромирка. Учи в Търговската гимназия в
Свищов (1934–1939). През 1940–1942 г. работи в родното си село като касиерделоводител на Кредитна кооперация „Правда“ и писар в Общината. От 1942
до 1944 г. работи в БЗКБ в Златоград. През 1948 г. завършва Висшия финансово-стопански институт в Свищов. От 1949 г. е счетоводител на новоучреденото ТКЗС в родното си село. Работи като финансов ревизор от 1952 г. към
ОкНС – Севлиево, а от 1959 г. – към ОНС – Габрово. От 1968 г. е началник-отдел
„Контролно-ревизионен“ при ОКС – Севлиево. След 1970 г. постъпва на работа
в Управление за държавен финансов контрол – Габрово, а след пенсионирането
си е сътрудник на ДА – Габрово. Занимава се с краеведческа дейност – изследва
миналото на родното си село, неговите строители и родове. Автор е на книгите „Родовете на Добромирка“, „Добромирка – история, етнография, фолклор“,
„Строителите на Добромирка“, „Добромирка – страници от историята“. Инициатор и организатор за откриване музейните сбирки на Пеньо Пенев и д-р Нено
Цървуланов в с. Добромирка. Награден със значка „Отличник на Министерството на земеделието“ (1957). Умира през 2004 г. в Ловеч.

Автобиография, служебна автобиография (1969, 1974).
Дневници на Нено Гунев (1942–1990).
Кръщелно свидетелство (1920), удостоверение за раждане, издадено от
Община – с. Добромирка (1948) и венчално свидетелство (1944).
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Удостоверения, свидетелства, диплома за завършено образование и
следдипломна квалификация (1928–1972).
Членски карти от Общия студентски народен съюз и Българско историческо дружество (1946–1985).
Карта за правоносене на почетна значка „Отличник на Министерството
на земеделието“ (1957).
Статии, очерци, дописки, репортажи, фейлетони и др. за: родовете, училището, опълченците и др. на с. Добромирка; стопанския и обществения живот на Севлиево и региона (1943–1991).
Книги: „Родовете на Добромирка“ – І и ІІ издание (1985, 1996); „Строителите на Добромирка“ (1987), „Добромирка – история, етнография, фолклор“ (1992); „Добромирски случки“ (1996); „Добромирка – страници от историята“ (2001).
Графични табла за добромирски и други родове, училищни сгради, учители и най-видните личности в с. Добромирка от Нено Гунев (1995–2000).
Статии, очерци, отзиви, разкази, народни песни, весели случки и др.
от различни автори, публикувани във вестници и списания, с данни за селата, видни личности, бита и обичаите в Севлиевско, проведени родови и
землячески срещи, за поета Пеньо Пенев, юбилейни чествания, годишнини
(1943–1994), устав на Народна библиотека „Димитър П. Попов“ – с. Добромирка (1918), позиви на Севлиевското ученолюбиво дружество „Развитие“
и на дружество „Зора“ – с. Добромирка (1923, 1938) и др., събрани от Нено
Гунев за творческата му дейност.
Кореспонденция с: потомци на Добромирски родове и строители, ДА –
Габрово, ОИМ – Габрово, Николай Хайтов, Иван Гунев, Окръжна библиотека – Велико Търново (1963–1992), общественици, учени, граждани (1987–
1994), редакцията на в-к „Росица“ – Севлиево (1992–1994) по изследване,
написване и публикуване на историята на с. Добромирка.
Снимки на: Нено Гунев (1949–1987); роднини на Нено Гунев (1900–
1916); жители на с. Добромирка (1910–1988); сгради в с. Добромирка (1960–
1976).
Дневник на първия преселник в с. Добромирка Нено Ганев, преселил се
от с. Косовете, и родоначалник на рода Косовците (1881).
ГЪБЕНСКИ, ГЕОРГИ ПАНАЙОТОВ (1907–1993)
Ф. 1351, 1 оп., 54 а.е., 0,20 л.м., 1892–1993 г.
Роден на 25 ян. 1907 г. в Трявна. До трети прогимназиален клас учи в родния
си град. През 1925 г. завършва Търговската гимназия в Свищов с първа награда за
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много добър успех. През 1926 г. държи приравнителен изпит по латински език в
ІІІ Софийска народна мъжка гимназия „Уилям Гладстон“ и още същата година
е студент в Юридическия факултет на СУ. През 1931 г. след завършването му
е доброволен асистент по търговско право в Университета. От 1942 г. работи
като съдия в Русе, а по-късно – съдия и адвокат в София. Страстен колекционер
на картини от български художници. Умира през 1993 г.

Свидетелство от ІІІ Софийска народна мъжка гимназия за положен изпит по латински език (1926).
Спомен на Георги Гъбенски „Как в Трявна се основа туристическата
чета „Пенчо Славейков“ (1980).
Пощенска картичка и покани от Търговската гимназия и Висшия финансово-стопански институт в Свищов и от СУ за участие в тържествени
чествания (1925, 1930, 1976).
Статии, публикувани във вестници и списания, за: документалния фонд
на Георги Гъбенски (1983–1993), брат му Тотьо Гъбенски (1984–1988), картинната галерия „Тотьо Гъбенски“ (1983–1985).
Некролози по повод смъртта на Георги Гъбенски (1993).
Снимки: портретни на Георги Гъбенски (1926–1942), със семейството (1909–1922), като ученик в Търговската гимназия в Свищов и студент в
Юридическия факултет на СУ (1921, 1931); на родителите му (1892–1918);
на брат му и сестра му (1913, 1929); на роднини – дядо, баба, вуйчо, вуйна
(1900–1916); на възрожденската къща на сем. Гъбенски (1959); на площада с
паметника на Капитан дядо Никола в Трявна (1944); на живите въстаници от
четата на поп Харитон (1926).
ГЪДЕВ, ГЕОРГИ ЗЛАТЕВ (1921–2000)
Ф. 1129, 2 оп., 428 а.е., 1,20 л.м., 1912–1985 г.
Роден на 3 юли 1921 г. в с. Шипчените (дн. с. Балиновци). Основно образование завършва в с. Кметовци (1935). От 1936 до 1941 г. работи като чирак
при търговец, служител в ПК „Напред“ и кондуктор в Габрово, строителен
работник в София. Участва активно в антифашистката борба, за което през
1943–1944 г. изтърпява присъда във Великотърновския затвор. От 1944 до 1950 г.
работи като кооперативен служител, партиен работник и в „Личен състав“
на фабриките „Георги Димитров“ и „Вълко Червенков“ в Габрово. Политичес
ки офицер в Димитровград и в щаба на Противовъздушната отбрана в София
(1951–1956), стоковед, закупчик и партиен секретар в ГТП „Нармаг“ – Габрово (1957–1958), заместник-председател на ТКЗС в с. Лесичарка (1959–1960), директор на Концертна дирекция – Габрово (1961–1964), управител на стол в МЗ
„Янтра“ и Партийна школа в Габрово (1964–1976). От 1978 г. е управител на
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Клуба на АБПФК. Дългогодишен председател на низова организация и квартален
комитет на ОФ. Награден с ордените „За народна свобода“ – ІІ степен, „9 септември 1944 г.“ – ІІІ степен и „Сребърен орден на труда“, медалите „25 години
социалистическа революция в България“, „25 години от победата над фашистка Германия“, „30 години от победата над фашистка Германия“ и „100 години
от освобождението на България от османско иго“, златна и сребърна значки на
Националния съвет на ОФ „За активна дейност“. Умира през 2000 г. в Габрово.

Кръщелно свидетелство (1921).
Лична карта, личен паспорт, военна книжка (1941–1956).
Членски карти за БТС (1953–1964) и профсъюзна членска книжка
(1950–1972).
Удостоверение за награждаване със сребърна значка на Националния
съвет на ОФ „За активна дейност“ (1972).
Писма и поздравителни картички от съветски граждани: до Георги Гъдев
и съпругата му (1961–1979); до сина му Росен Гъдев (1969–1972).
Статия „Живата памет на борбата“ за дейността на Клуба на АБПФК и
неговия председател Георги Гъдев, публикувана във в-к „Балканско знаме“
(1981).
Снимки: на Георги Гъдев (1926–1981); от митинг в Габрово на 8 септ.
1944 г. (1944); на участници в Балванската битка пред паметната плоча на
загиналите в битката партизани (1945); от срещи на жени, активни борци
против фашизма и капитализма (1980–1981); на бивши политзатворници от
Великотърновския затвор (1980–1985).
Членска карта за БТС (1961–1967) и профсъюзна членска книжка (1944–
1954) на съпругата му Иванка Гъдева (1961–1967).
Писма и пощенски картички от Злати Гъдев – баща, до родителите му,
съпругата и децата (1912–1918).
ДЖАГАРОВ, ИЛИЯ ФИЛЕВ (1908–1999)
Ф. 1358, 1 оп., 61 а.е., 0,30 л.м., 1934–1989 г.
Роден на 24 юли 1908 г. в с. Туркинча. Завършва гимназия във Велико Търново и Педагогическия институт за прогимназиални учители в Шумен. От 1930 до
1933 г. работи като учител и директор в с. Чакалите и с. Царева ливада. През
1933 г. е арестуван и осъден на 5 години строг тъмничен затвор по процеса на
93-мата. Присъдата си излежава в затворите във Велико Търново, Кърджали и
Плевен. Освободен е през 1937 г., лишен от учителска правоспособност, работи
като строител в редица градове на Северна България и в Бургас. В началото на
1944 г. отново е арестуван и осъден, излежава присъдата си във Великотърнов-
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ския затвор. След 1944 г. е околийски управител в Дряново, секретар на Дряновската партийна организация, народен представител, председател на Околийския
комитет на ОФ, председател на ОкНС – Дряново. От 1959 г. до пенсионирането
си през 1962 г. работи като заместник-председател на ОНС – Габрово. Развива
активна обществена дейност. Изнася лекции, беседи, занимава се с журналистика и публицистика. Той е инициатор и председател на Окръжния център за
родови изследвания в Габрово. Пише очерци, статии за антифашисти от Дряновския край, годишнини от обществено-политически събития. Автор на демог
рафско-историческия очерк „Големият род Джагарови“, съавтор на методики
за родови изследвания и др. За своята дългогодишна дейност като държавник,
общественик и писател е награден със 7 ордена и над 20 медала и значки. Умира
през 1999 г. в с. Ганчовец.

Автобиографии (1959, 1961).
Сведения-спомени на Илия Джагаров за антифашистката борба (1969).
Биографична справка от Атанас Смирнов (1946).
Лична карта и заповеди за назначаването и уволняването му като околийски управител (1944–1945).
Книги: „Пленници в своята родина“ (1976); „Село Туркинча, Дряновско“ (1988); „Големият род Джагарови“ (1989).
„Освободените пленници – строители на социализма“ – спомени за участието му в обществено-политическия живот след 1944 г. (1987).
Примерна методика „В помощ на родоизследователя“, подготвена с
участието на Илия Джагаров (1978).
Очерци и статии от Илия Джагаров, публикувани във вестниците „Балканско знаме“ и „Дряновска искра“ (1979–1986).
Доклади, слова, обръщения от Илия Джагаров за вътрешнополитическата обстановка, ролята на отечественофронтовските партии, едногодишното
управление на ОФ в Дряново; участието в трудови дни за благоустрояване на
града; падналите във войните дряновци и др. (1944–1987).
Списък на подсъдимите в процеса на 93-мата и общи снимки (1934,
1984).
Снимки: на Илия Джагаров със семейството, от земляческа среща през
1972 г., с Джагаровия род, от окръжни съвещания на „родоведите“ (1960–
1979); на с. Туркинча (1979).
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ДИМИТРОВА, ИВАНКА (ИВАНКА ДИМИТРОВА КИРОВА)
(1936–2001)
Ф. 1342, 1 оп., 121 а.е., 0,30 л.м., 1952–1988 г.
Родена на 18 март 1936 г. в Габрово. Завършва Априловската гимназия
в Габрово и Педагогическо училище – Велико Търново през 1953 г. От 1953 до
1956 г. работи като учителка в с. Страшимир, Хасковско. От 1956 г. е учител в
Начално училище „Пенчо Ралчев“ – Габрово, а от 1959 г. до закриването му през
1976 г. е негов директор. От 1976 г. работи като начална учителка в ХІ ОУ „Таня
Карпинская“ (дн. СОУ „Райчо Каролев“). Развива разнообразна обществено-политическа дейност. От 1964 г. е член на БКП. 25 години е активен пропагандист
във формите на ДКМС, ОФ и БКП. От 1971 г. е лектор в Дружество „Георги
Кирков“. От 1979 г. е член на УС на Окръжен дом на учителя, а от 1981 до 1987 г.
е негов нещатен директор. Автор на много публикации на педагогически теми.
Наградена с орден „Кирил и Методий“ – І степен (1973), юбилейните медали „25
години народна власт“, „100 години Априлско въстание“, „1300 години България“, „40 години социалистическа България“. Удостоена със званието „Заслужил учител“ (1981). Умира през 2001 г.

Автобиография и анкетен лист с автобиографичен характер (1986, 1988).
Орденска книжка за награждаване с орден „Кирил и Методий“ – І степен
(1973).
Указ на ДС на НРБ за удостояване със званието „Заслужил учител“
(1981).
Удостоверения от ДС на НРБ и МНП за награждаване с юбилейни медали (1981–1985).
Клубна карта за почетен член на Клуба на младия учител (1980).
Статии и дописки за Иванка Димитрова (1967–1981).
Списъци на доклади, беседи, изказвания, статии и др. от Иванка Димит
рова (1985).
Доклади и статии на педагогически теми от Иванка Димитрова, публикувани във вестници, списания, бюлетини, учебни помагала (1967–1988).
Доклади, изнесени на педагогически четения, конференции (1984–1988).
Разкази и стихотворение от Иванка Димитрова (1969–1987).
Снимки на Иванка Димитрова: като ученичка (1952–1953), учителка в с.
Страшимир, Хасковско и Габрово (1953–1982), от обществени изяви (1987).
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ДИМКОВ, НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ (1937–)
Ф. 520, 3 оп., 94 а.е., 0,30 л.м., 1943–1974 г.
Роден на 16 септ. 1937 г. в с. Гостилица. През 1965 г. завършва българска
филология в СУ. От 1972 г. е асистент по възрожденска литература във Висш
педагогически институт – Шумен. От 1978 г. е преподавател в Белградския университет, лектор в Полша и Украйна. Заместник-декан на Филологическия факултет, декан на Факултета по българска филология, история и богословие в Шуменския университет. Главен редактор и основател на списание „Любословие“ и
на студентския литературен клуб „Боян Пенев“. Носител на награда „Шумен“ и
национална награда „Рачо Стоянов“ (2006). Автор на над 250 студии, монографии, статии и учебници.

Характеристики на Николай Димков, като студент пети курс, за научната и обществената му дейност и като учител по български език и литература
в СПТУ по жп транспорт Дряново (1965–1972).
Членска карта на Българския студентски туристически съюз (1962); делегатска карта за Първия конгрес на българската култура (1967).
Библиография на публикациите (1973).
Статии, стихотворения, сценарии за честване на юбилеи, доклади за развитие на литературата в Габровски окръг, за литературния кръжок „Николай
Хрелков“ в Дряново, бележки и рецензии за творчеството на други автори и
др. (1959–1972).
Кратък исторически очерк „История на Вагонния завод в Дряново“
(1970).
Автореферат на дипломната работа „Стефан Ст. Руневски“ – литературно-критически очерк от Николай Димков (1965).
Изследване „История на слепите“ – І и ІІ редакция с библиография
(1972–1973);
Спомени за с. Гостилица, събрани от Николай Димков (1956–1971).
Договор с ОНС за написване на многоактова пиеса по случай честване
100-годишнината на Априловската гимназия (1971).
Кореспонденция с издателства, вестници, архиви, музеи, писатели и др.
по издирване на документи, публикуване на статии, отпечатване на книги, за
срещи с писатели и др. (1964–1974).
Литературен сборник с избрани творби „Писатели дряновци“ (1943).
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ДИМОВ, ПЕТЪР (ПЕТЪР ДИМОВ СТОЙЧЕВ) (1899–1985)
Ф. 1121, 1 оп., 67 а.е., 0,30 л.м., 1899–1978 г.
Роден на 19 юни 1899 г. в с. Косарка. Завършва Държавна мъжка гимназия – Велико Търново, след което полага изпит за учителска правоспособност в
Севлиево. Следва два семестъра в Юридическия факултет на СУ. През 1920 г. е
назначен за учител в с. Маноя. След деветоюнските и септемврийските събития
през 1923 г. е уволнен. Следват непрекъснати назначения и уволнения, като от
1920 до 1929 г. учителства в много села на Дряновска околия. През 1949–1950 г.
е училищен директор в с. Кортен, Сливенско. Развива широка обществена дейност. Активен читалищен деятел. Основател и председател на УС на Кредитна
кооперация „Съединение“ – с. Косарка. Занимава се с краеведски изследвания на
родния край. Автор е на историко-повествователния очерк „Гара Соколовски район“. Умира през 1985 г.

Автобиография (1978).
Спомени с автобиографичен характер „Един живот“ (1978).
Удостоверение за раждане (1899).
Свидетелства за: завършено основно образование (1914), зрелост от
Държавна мъжка гимназия – Велико Търново (1919), учителска правоспособност (1920), завършен стенографски курс (1917), венчаване (1921).
Студентска книжка от Юридическия факултет на СУ (1919–1920).
Актове за встъпване в длъжност, заповеди от Областна училищна инспекция – Велико Търново за назначаване и уволняване на Петър Димов
(1922–1945).
Заявление за полагане на изпит по рисуване и стенография (1924).
Членска книжка за Българска ловно-стрелческа организация „Сокол“ –
София (1942).
Лична лозарска карта, издадена от Общинско управление – с. Соколово,
Дряновска околия (1942).
Историко-повествователен очерк „Гара Соколовски район“ (1975–1976).
Доклади: за целите и проблемите на читалищното дело, за целите на кредитната кооперация и задълженията на нейните членове, от юбилейни чествания на годишнини и др. (1935–1960).
Снимки: на Петър Димов, с ученици и учители от с. Соколово (1964–
1971).
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ДИМОВ, ХАРАЛАН ПЕТРОВ (1913–?)
Ф. 1350, 1 оп., 47 а.е., 0,10 л.м., 1936–1987 г.
Роден на 15 ян. 1913 г. в с. Крушево. Завършва основно образование в родното си село и работи като ковач. Включва се в революционното движение, осъден
по процеса на 93-мата, след излизането от затвора участва във възстановяването на партийната организация и РМС в с. Крушево, един от ръководителите на
стачката на текстилците в Габрово. Партизанин в Габровско-Севлиевския отряд (1942–1944). Участва в Първата фаза на Отечествената война като помощник-командир на полк. Офицер в БНА (1947–1961), икономист в „Техноимпекс“
(1964–1967), партиен организатор на ЦК на БКП в Ирак и СССР (1968–1976).
Награден с ордените: „Георги Димитров“, „Народна република България“ – І
степен, „9 септември 1944 г.“ – ІІІ и І степен, „Народна свобода 1941–1944 г.“ –
ІІ степен и др. държавни награди.

Автобиографии (1978, 1982).
Диплом за завършен пълен курс на общовойсковата Военна академия
„Г. С. Раковски“ и присвояване квалификация офицер с висше военно образование (1958).
Дипломна работа на тема „Някои моменти от борбата на Габровския и
Севлиевския партизански отряди през 1941–1944 година“ (1958).
Грамоти от: Генералния щаб на БНА за принос в развитието на военната геодезия (1977), ЦК на БПФК за награждаване с „Почетна значка 1923–
1944 г.“ (1983).
Доклади за 60-годишнината от ВОСР и за участници в партизанското
движение (1976, 1985).
Спомени на Харалан Димов за участието му в партизанското движение
и в Отечествената война (1957–1987).
Списък на подсъдимите по процеса на 93-мата през 1933 г. със сведения
за месторождението, професията и присъдите им (1984).
Снимки: портретни на Харалан Димов (1944–1970), от чествания (1969–
1986), от посещение в СССР (1974–1975); на родната му къща (1946), роднини (1941–1946); на родните къщи на Ненко Илиев и Вълчо Цанков в с.
Крушево (1946); на партизаните Хубан Хараланов, Юсеин Мутков, Богдан
Борисов Йорданов, Иван Николов Бождов, Цвятко Ив. Стойков (1936–1942).
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ДОЙЧИНОВ, КРЪСТЮ АНГЕЛОВ (1911–2002)
Ф. 1283, 2 оп., 159 а.е., 0,65 л.м., 1911–2002 г.
Роден на 5 март 1911 г. в с. Гари, Дебърско, Македония. Завършва Априловската гимназия в Габрово. От 1934 до 1970 г. работи в Габровско данъчно
управление, ДТП „Облекло и обувки“, ДПТК „Васил Коларов“ и ДТП „Балкантурист“ – Габрово. Музикален деец – пее в Габровския народен хор, в Музикална
дружба „Емануил Манолов“ и в Хора на ветераните. Доброволен сътрудник в
Дружество „Юнак“ в Габрово, секретар на Спортен клуб „Чардафон“, футболен съдия и секретар на секцията по футбол. Награден с грамоти и значки за
активна спортна дейност. Умира през 2002 г. в Габрово.

Автобиографии, автобиографични бележки и спомени (1948 –2001).
Родословна схема на фамилия Дойчинови (1990).
Кръщелно свидетелство (1931).
Ученически книжки от ІV и VІІ клас в Априловската гимназия (1925,
1929).
Военноотчетна книжка (1954).
Удостоверение от Априловската гимназия в Габрово за завършено средно образование през 1932 г. (1966).
Лична карта за членство на Кръстю Дойчинов в Българския певчески
съюз (1937).
Футболна съдийска карта (1955).
Грамоти за принос в развитието на спорта (1971–1996).
Некролог по повод смъртта на Кръстю Дойчинов (2002).
Спомени, слова, бележки, статии от Кръстю Дойчинов, посветени на
футбола (1932–2001).
Статистика за Габрово в началото на XX в., водена от Кръстю Дойчинов
(1989).
Бележки за спортната дейност на Дружество „Юнак“ – Габрово (1919–
1920).
Негативи на снимки от живота и дейността на Кръстю Дойчинов (с вът
решни описи) (1911–1976).
Снимки: на Кръстю Дойчинов: портретна (1978), с преселници от Македония (1913–1926), като ученик (1922–1932), като запасен офицер (1933),
със семейството (1967–1975), с музейни работници в Габрово (2001), с хористи от Народния хор (1936–1939), с футболния отбор на Спортен клуб
„Чардафон“ (1924–1932), с членове на Дружество „Юнак“ (1929–1930); на
хористи от габровски хорове (1914–1977); на първа гимназиална духова музика – Габрово (1926); на Продан Тишков – Чардафон с военна униформа от
1885 г. (б.д.).
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Лична карта за членство в Българския певчески съюз на съпругата му
Милка Ненова (1937).
ДОЙЧИНОВ, ПАВЕЛ АНГЕЛОВ (1912–1997)
Ф. 1202, 1 оп., 82 а.е., 0,34 л.м., 1914–1997 г.
Роден на 1 февр. 1912 г. в Дряново. Завършва Априловската гимназия в
Габрово. До 1947 г. работи като печатарски работник и художник в частната
работилница на Йордан Рибарев в Габрово, а след това до 1988 г. е художник
в ДТП „Нармаг“ – Габрово. Като младеж участва в състезания на спортните
организации „Юнак“ и „Чардафон“. Активен участник в музикалния живот на
Габрово – един от най-добрите хорови солисти на съществуващите до 1976 г.
хорове. Награден с грамоти и медали за хоровата си дейност. Умира през 1997 г.
в Габрово.

Автобиография (1983).
Похвален отзив от Ученическото стенографско дружество „Полет“ на
Павел Дойчинов за издържан стенографски конкурс (1930).
Уверение на Габровска община за постъпване на Павел Дойчинов като
доброволец на военна служба (1936).
Удостоверения на Павел Дойчинов за военно обучение (1940–1944).
Лична карта на Павел Дойчинов като войник (1944).
Покана за сватбата на Павел Дойчинов (1947).
Членски книжки за ОФ и за Общия работнически профсъюз (1948, 1950).
Членски карти за: Български певчески съюз, Представителен хор при
Околийски синдикален съвет – Габрово, Читалищен хор „Априлов – Палаузов“ – Габрово (1936–1953).
Некролог по повод смъртта на Павел Дойчинов (1997).
Щимове на песни и оперети (1936–1953).
Текст към оперета „Майска нощ“ (1937).
Програми, брошури за хорови концерти, събор на хорове и др. (1965–
1977).
Програми на смесен църковен хор – Габрово и Музикална дружба „Емануил Манолов“ (1938–1945).
Протоколи от събрания на Музикална дружба „Емануил Манолов“
(1945).
Снимки на: Павел Дойчинов (1917–1983); хорове и състави, в които е
участвал Павел Дойчинов (1935–1959); ученици от Априловската гимназия
(1928–1931); футболен отбор „Чардафон“ – Габрово и спортисти (1931–
1935).
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Членски карта за: Българския занаятчийски съюз на Ангел Дойчинов
(баща) (1930); ОФ на Ана Дойчинова (съпруга) (1948).
Извадки от летописа на футболния спорт в Габрово, съставени от Николай Големанов (1970).
Записка за продажба правото на собственост върху една градина от Стефан Русев – търговец, на братята Борис и Христо П. Боянови – търговци
(1914).
ДРЯНОВСКИ, ИВАН ПЕТРОВ (1914–1983)
Ф. 1201, 1 оп., 91 а.е., 0,30 л.м., 1915–1987 г.
Роден на 15 ноем. 1914 г. в с. Горско Сливово, Ловешко. Участва в младежкото революционно движение, осъден по процеса на 93-мата през 1933 г. и излежава едногодишна присъда в затвора. След това съдейства за възстановяване на
Окръжната комсомолска организация в Габрово. В нелегалност от 1935 г. През
1936 г. е изпратен в СССР и през септ. 1941 г. се връща в България като парашутист за участие в революционните борби. Заловен и осъден на доживотен
затвор. Участва в Първата фаза на Отечествената война. След 9 септ. 1944 г.
участва в обществено-политическия живот на Габрово и окръга. Заема редица
партийни и административни длъжности. Председател на ОК на Българо-съветската дружба. Признат за АБПФК. Награден с ордени и медали. Умира през
1983 г. в Габрово.

Автобиография (1982).
Биографичен очерк за Иван Дряновски от М. Владимирова (1982).
Свидетелство за завършен прогимназиален курс (1929).
Лична съдийска карта по риболовен спорт (1966).
Служебна карта на ОК на БКП – Габрово (1982).
Грамоти за награждаване със значки за активна отечественофронтовска
и читалищна дейност, за развитие и укрепване на дружествените културни
връзки между НРБ и СССР (1964–1983).
Спомен от Иван Дряновски „По пътищата на живота“ – за участието му
в борбата против капитализма и фашизма 1933–1944 г. (1969).
Оценка за работата на Иван Дряновски – председател на ОК за българосъветска дружба в Габрово от Общонародния комитет за БСД (1975).
Некролози по повод смъртта на Иван Дряновски (1983).
Разказ, сведения, очерци и статии за Иван Дряновски и участието му в
революционните борби и в Отечествената война (1965–1982).
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Поздравителни писма, телеграми и адреси от ОК и ГК на БКП, Цола
Драгойчева – председател на Общонародния комитет за българо-съветска
дружба, и др. по повод 60-годишния му юбилей (1974).
Списък на ордените на Иван Дряновски (1982).
Албум със снимки от дейността му като председател на ОК за българосъветска дружба в Габрово (1960–1982).
Снимки: на Иван Дряновски (1941–1980); от посещение в СССР (1974);
от посрещане на съветски делегации и групи, срещи с работници и пионери
(1960–1983); като политзатворник и с бивши политзатворници (1934–1980);
от честване на вр. Шипка (1966); на майка му (1915).
Биографичен очерк за дъщеря му Мария Недкова от Е. Комисаренко
(1987).
ИВАНОВ, ГУТЬО ДЕНЕВ (1915–1994)
Ф. 1229, 1 оп., 101 а.е., 0,20 л.м., 1926–1984 г.
Роден на 1 юли 1915 г. в с. Читаковци. Завършва Априловската гимназия в
Габрово и Педагогическия институт за прогимназиални учители в Шумен (1939).
От 1939 до 1945 г. е учител в с. Станчов хан, а до 1946 г. – в Плачковци. От
1946 г. е учител по руски език в Първа прогимназия в Габрово. През периода 1948–
1976 г. работи като училищен инспектор, началник-отдел „Народна просвета“
при ГНС – Габрово, лектор в партийния кабинет на ГК на БКП, председател на
ОК на СБУ. След това до 1981 г. работи като нещатен сътрудник в ОК за ДНК.
Развива актива обществено-политическа дейност – читалищен и кооперативен
деятел. Награден с: ордените „Червено знаме на труда“, „Народен орден на
труда“ – златен, „Кирил и Методий“ – І степен; медалите „25 години народна
власт“, „30 години народна власт“, „100 години от освобождението на България от османско иго“, „20 години от победата над фашистка Германия“, „40
години социалистическа България“; почетни значки. Умира през 1994 г.

Автобиография (1983).
Служебна карта за лектор-консултант в ГК на БКП (1955–1959).
Делегатски карти за партийни, профсъюзни, отечественофронтовски
конференции и на Дружеството за разпространение на научни знания (1949–
1975).
Беседи, лекции и доклади за създаването и ролята на ДПО „Септемврийче“ и пионерските дружини, за идейно-възпитателната работа в училищата; приветствени слова на учителски съвещания, юбилейни чествания и др.
(1939–1980).
Спомени на Гутьо Денев за просветната му дейност (1983–1984).
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Страници от дневник, стихотворения, статии от Гутьо Денев за идейнополитическата подготовка на учителите, за работата на партийния кабинет,
за религията и др. (1935–1983).
Снимки: на Гутьо Денев, със семейството, с роднини, със съученици от
с. Гръблевци, със състуденти от Шумен, с ученици и учители от с. Станчов
хан, Плачковци и Габрово, от проведени курсове и конференция на просветните работници (1926–1980).
ИВАНОВ, ЛАЛЬО АТАНАСОВ (1914–1988)
Ф. 1263, 2 оп., 297 а.е., 0,80 л.м., 1903–1988 г.
Роден на 23 авг. 1914 г. в с. Топлеш. Основно образование завършва в родното си село, а след това учи в Държавното столарско училище в Трявна и Мебелното училище в Русе. Няколко семестъра учи във Висшия финансово-стопански
институт в Свищов, но поради липса на средства напуска. Продължава образованието си във Висшето търговско училище във Варна, което завършва след
1944 г. Участва в революционното движение. Лежи в концлагер „Йозгат“ в Турция до март 1945 г. Работи във Воден синдикат „Грамадата“ – Габрово, от
1948 г. е началник-отдел в ДИП „Първи май“, от 1954 г. работи като началник
на планов отдел в Ремонтен завод – Русе. Член на въздържателно дружество,
лектор-пропагандист, АБПФК. Занимава се с краеведски изследвания за родното
си село. Награден с ордените „Народна свобода 1941–1944 г.“ – ІІ степен и „Народна република България“ – ІІ степен, с медалите „25 години народна власт“,
„30 години от победата над фашистка Германия“, „1300 години България“, „100
години от рождението на Георги Димитров“, „40 години социалистическа България“, знака „30 години Русенска партийна организация“, с грамоти и др. Умира
през 1988 г. в Русе.

Автобиография (1959).
Дневник на Лальо Иванов (1934–1960).
Акт за раждане и кръщелно свидетелство (1914, 1936).
Ученическа книжка от Държавното столарско училище в Трявна (1932–
1933).
Диплома за висше образование от Висшето търговско училище – Варна
(1946).
Удостоверения: за завършени курсове по противовъздушно и химическо оръжие, противоатомна защита и за правоуправление на мотоциклет
(1951–1957); че е бил политемигрант и концлагерист в Турция (1948, 1960);
че е утвърден за АБПФК (1966, 1972); за награждаване с медали и знака „30
години Русенска партийна организация“ (1969–1985).
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Орденски книжки за награждаване с ордените „Народна свобода 1941–
1944 г.“ – ІІ степен и „Народна република България“ – ІІ степен (1965, 1984).
Грамоти от ОК на БКП – Русе за активна дейност като лектор-пропагандист (1964, 1972).
Препис от удостоверение от Турското министерство на войната за престоя на Лалю Атанасов в лагерите Йозгат и Бейшехед и писмо от Ахмед Юсеин, Румъния (1941–1945).
Некролог по повод смъртта на Лальо Иванов (1988).
Историко-етнографско изследване, етнографски материали за с. Делиджеците – рецепти от народната медицина, пословици, поговорки и др.; драма в пет действия „Хамлет“; реферати, стихотворения, статии за съвременната младеж и публикувани части от личния му дневник във в-к „Дунавска
правда“ и др. от Лальо Иванов (1934–1987).
Писма от близки и приятели с личен характер и със сведения за: резултатите от изследванията му; издаване на албум на борците от Русенски окръг; признаването му за АБПФК; модернизиране на с. Делиджеците; антифашистката дейност на Тодор Г. Грозев и Мехмед Мустафов Копитов (Методи
Капитанов) и др. (1955–1987).
Писмо от ОК на БПФК – Търговище и Габрово, ОК на БКП – Ловеч, РК
на БКП – София и др. до Лальо Иванов с искани сведения за антифашистката
дейност на Цвятко Цонев Муртов, Цаньо Стефанов, Сава Бурмов, Стефан
Стойков, Вуто Мошев и др. (1965–1985).
Писма и служебна бележка от Министерство на външните работи до
Лалю Атанасов за пленничеството му в Турция и заплащане такса за издадените му удостоверения (1946–1948).
Снимки: на Лальо Иванов с майка му, с ученици и учители в с. Топлеш, с
членове на Въздържателно дружество в Трявна, с работници от Ремонтен завод – Русе, с лектори от Общинската партийна организация в Русе, от среща
на АБПФК в Берковица (1930–1981); на с. Делижеците и местностите около
него (1959–1962); на църквата в с. Топлеш (1959).
Венчални свидетелства на родителите му (1903).
СЕМЕЕН ФОНД ИВАНОВИ, ХРИСТО, ИВАН И НАНКА (1875–2014)
Ф. 1565, 3 оп., 110 а.е., 0,42 л.м., 1887–2007 г.
Иванов, Христо (Христо Иванов Гьонджиев) – баща (1875–1942)
Роден на 24 окт. 1875 г. в Габрово. Завършва Априловската гимназия в
Габрово през 1895 г. Продължава образованието си във Франция и завършва Ме-

703

АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ
дицински факултет в Тулуза (1902). Същата година полага изпит пред Върховния
медицински съвет в София и получава право да практикува като лекар в България. От 1902 г. е градски лекар в Габрово, от 1906 г. – околийски и болничен
лекар в Габровската болница. През 1907–1908 г. работи като околийски лекар
в Преслав, а след това се връща на работа в Габрово. Участва във войните за
национално обединение (1912–1918) като началник на полева болница. След войната е назначен за управител на Габровската болница. От 1924 до 1930 г. работи
като фабричен лекар-хигиенист на няколко индустриални предприятия. Активен
общественик, туристически и червенокръстки деятел, председател на Музикалното дружество, дарител. За проявена гражданска и военна доблест е награден
с орден „За граждански заслуги“ – V степен, орден „За храброст“, Германски
железен кръст за храброст, Големия кръст на БЧК. Умира през 1942 г.

Автобиографични бележки (1909).
Биографични бележки и спомени за д-р Христо Иванов от сина му и
внучката му (1982, 2006).
Кръщелни свидетелства (1887, 1909).
Удостоверение за завършено средно образование (1895).
Удостоверение и уверение за завършени курсове по предмети и обучение по медицина (1896–1902).
Диплом за доктор по медицина (1902).
Позволително да практикува медицина в България (1902).
Венчални свидетелства на д-р Христо Иванов и Цанка Шишкова (1909).
Спомени от д-р Христо Иванов за основаването на Музикално дружес
тво „Емануил Манолов“ – Габрово (1935).
Доклад и отчет от д-р Христо Иванов за санитарното състояние на предприятия и учреждения в Габрово (1928–1935).
Писма от: Гражданска санитарна дирекция за изпращане екземпляр от
дипломната му работа по медицина (1903), Български лекарски съюз до д-р
Христо Иванов като председател на Клона на Лекарския съюз – Габрово за
провеждане на годишния събор на Съюза (1909), Никола Михов от Гренобъл
за финансова подкрепа (1909) и от Тодор Касабов от Франция за тяхното
приятелство (1908).
Снимки: на д-р Христо Иванов (1895–1941), със семейството (1910–
1929), с приятели (1916–1920), на родната му къща (1909), с лекари от Габрово (1930–1931).
Иванов, Иван Христов – син (1910–1999)
Роден на 25 юни 1910 г. в Габрово. Средно образование завършва в Априловската гимназия в Габрово, където допълнително учи латински език. Полага
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изпит по латински език в Търновската мъжка гимназия и получава допълнителна
диплома. През 1929 г. заминава да учи медицина в Париж, след две години се премества да учи в Страсбург, където завършва през 1937 г. Същата година полага
държавен изпит по главните специалности в България и получава право на частна лекарска практика. Работи като лекар в: Първостепенна болница на БЧК в
София (1937), Вътрешно отделение на Държавна болница – Габрово (1938–1941),
лечебницата на Института за обществено осигуряване (1941–1955). От 1955 г.
до пенсионирането си през 1970 г. е завеждащ кабинет по рентгенова диагностика към Окръжна болница – Габрово и главен лекар при Медико-санитарна част
3 – Габрово. След това продължава да работи като ординатор в рентгеновото
отделение на Окръжна болница – Габрово. Участва в първата фаза на Отечествената война. Единственият габровски лекар със защитена дисертация за доктор по медицина. Умира през 1999 г.

Автобиографични спомени и бележки, служебна биография (1980–1989).
Биографични бележки от дъщеря му Цанка Иванова (2006).
Студентска книжка (1931) и уверение за завършен четиригодишен курс
на обучение (1935) от Университета по медицина в Страсбург.
Дипломна работа на тема „Флебити вследствие на вътрешни травми“,
представена за защитаване на докторат по медицина (1937).
Диплома за доктор по медицина (1937).
Членски карти от: Профсъюза на здравните работници (1947), Туристическо дружество „Узана“ – Габрово, Филателно дружество – Габрово, Нумизматично дружество „Васил Евстатиев Априлов“ – Габрово (1962–1980),
Съюза на запасните офицери (1996–1998).
Грамота от Туристическо дружество „Узана“ – Габрово за активна туристическа дейност (1985).
Спомени на д-р Иван Иванов за: здравното обслужване на населението
от Габрово, участието му в първата фаза на Отечествената война, общественото здравеопазване в края на Първата световна война и след това, за майка
му Цанка Шишкова, за живота му в Париж и др. (1980–1999).
Летопис на фабрика „Васил Новоселов & синове“ Събирателно дружес
тво – Габрово от д-р Иван Иванов (1979–1980).
Оптичен диск с копия от снимки на д-р Иванов със семейството му
(2007).
Снимки: на д-р Иван Иванов със съученици, преподаватели, семейството му (1919–1997).
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Иванова, Нанка Николова – съпруга на д-р Иван Иванов (1925–2014)
Родена на 19 септ. 1925 г. в Габрово. Средно образование завършва в Априлов
ската гимназия в Габрово. През 1947 г. завършва курсове за помощник-аптекар
с право на практика, а през 1976 г. завършва Полувисшия медицински институт
във Варна – специалност „Помощник-фармацевт“. Работи като помощник-аптекар в Градска болница – Габрово (1957), в Аптека № 2 – Габрово, началник на
военен аптечен склад в с. Горна Росица. От 1973 г. до пенсионирането си през
1981 г. е управител и фитотерапевт на билкова аптека в Габрово. Умира през
2014 г. в Габрово.

Автобиографии (1958, 2007).
Биографични бележки от дъщеря ѝ Цанка Иванова (2006).
Кръщелно свидетелство (1925).
Свидетелство за получаване звание „Помощник-аптекар“ и право на
практика (1948).
Диплом за полувисше образование, специалност „Помощник-аптекар“
(1976).
Трудова книжка (1957–1997).
Членска карта и карта „Покорител на планински първенци“ от Туристическо дружество „Узана“ – Габрово, печати и билети за посещения на музеи
и планински върхове, издадени от Туристическо дружество „Узана“ – Габрово (1953–1958).
Свидетелство от Аптечно предприятие – Габрово за вписване в книгата
на „Трудова слава“ (1981).
Спомени на Нанка Иванова за първия билков магазин в Габрово и за
ритуалните празници „Връбница“ и „Лазарня“ (1994–1996).
Снимки на: Нанка Иванова и семейството ѝ (1944–1994); на производството на фабрика „Васил К. Новоселов & синове“ Събирателно дружество –
Габрово на изложение в Пловдивския панаир (1935).
ИЛИЕВ, ИЛИЯ ИВАНОВ (1903–1988)
Ф. 1177, 2 оп., 123 а.е., 0,45 л.м., 1851–1987 г.
Роден на 22 окт. 1903 г. в с. Вуевци (дн. кв. Войно на Габрово). Завършва
Априловската гимназия в Габрово (1923). В периода 1923–1950 г. учителства в
с. Вуевци, с. Долни Врановци, Македония, с. Белица, Благоевградско, Габрово. Заместник-директор на Априловската гимназия (1950–1956) – Габрово, инспектор
в отдел „Народна просвета“ – Габрово (1960–1961). Развива активна обществена дейност – читалищен и кооперативен деятел, постоянен активист на БЧК,
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нещатен сътрудник и пропагандист на ГК на БКП. Занимава се с изследване миналото на родното си село. Автор е на историко-географския очерк „Един кът
от моята родина“. Награден с ордените „Народен орден на труда“ – ІІ степен
и „Кирил и Методий“ – І степен, медалите „25 години народна власт“ и „30 години народна власт“, почетна значка на профсъюзите и др. Умира през 1988 г.

Автобиография (1978).
Лична карта, служебна и трудова книжки (1924–1961).
Членски карти и книжки за БТС, Съюза на БСД, ОФ и БПС (1937–1966).
Членски карти за ДСО „Червено знаме“ и карта за правоносене на значка „Народен турист“ – І степен (1950–1956).
Делегатска карта за ХІV конгрес на БЕС в Пловдив (1927).
Турски документи за продажба на нива и разписка от Историографичес
ко дружество „Габрово“ за предадените документи от Илия Илиев (1851,
1928).
„Един кът от моята родина“ – историко-географски очерк за с. Вуевци
(1976).
„Страници из моя живот“ – спомени на Илия Илиев (1980–1985).
Слова, беседи, лекции и доклади от Илия Илиев по дейността му като
учител (1945–1982).
Спомени от Илия Илиев за работата му във фабрика, за негов учител в
Априловска гимназия и др. (1982–1985).
Кореспонденция с Музея на революционното движение и Института по
история на БКП – София за издирване сведения за Станчо Симеонов (1971).
Покана от ОК на БЧК до Илия Илиев за участие в юбилейното честване
„100 години Габровска червенокръстка организация“ (1987).
Снимки на: ученици в с. Вуевци (1931); президиума на националното съвещание по просвета в София с Тодор Живков и акад. Сава Гановски (1950).
Вносни листове за внесени от училището в с. Вуевци сума за фонд „Детски летовища“ (1939).
ЙОВЧЕВ, ЦВЯТКО СТОЙЧЕВ (1930–2011)
Ф. 1225, 2 оп., 464 а.е., 1,90 л.м., 1900–1986 г.
Роден на 28 дек. 1930 г. в Габрово. Завършва гимназия в с. Врабево, Ловешко и
Военното училище „Васил Левски“ в София. Известно време работи като военен
журналист и организационен работник в Троян. От 1960 до 1965 г. е редактор на
в-к „Заря на комунизма“ и окръжен кореспондент в Ловеч на в-к „Кооперативно
село“. През 1965 г. отново се преселва в Габрово и работи като редактор на
многотиражката на МЗ „Янтра“ – Габрово, а от 1967 г. – редактор на в-к „Бал-
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канско знаме“. През периода 1970–1973 г. е редактор на литературен алманах
„Мизия“ („Зорница“) и секретар на Дружеството на писателите в Габрово, редактор на в-к „Тревненски зов“. Занимава се с широка събирателска и изследователска дейност и написва очерци-хроники на заводите от машиностроителната
промишленост на територията на Габровски окръг. Автор е на много разкази,
повести, романи. Награден с орден „Кирил и Методий“ – ІІІ степен (1972). Умира
през 2011 г.

Автобиография (1983).
Биографични бележки за творческата му дейност и био-библиографска
справка от Окръжна библиотека – Смолян (1973, 1980).
Удостоверения и свидетелство за завършено начално образование
(1938–1941).
Журналистически карти (1964–1981).
Членски книжки от: ПК „Напредък“ – с. Дебнево, Ловешко, Профсъюза
на просветните и културни работници, Българския автомобилен туринг клуб,
Клуба на дейците на културата (1957–1978).
Грамоти за активно участие в бригадирското движение, в „Славейковите
дни“ и за награждаването с почетна значка „Златно перо“ (1948–1984).
Орденска книжка за награждаване с орден „Кирил и Методий“ – ІІІ степен (1972).
Сборници с разкази: „От среднощ нататък“ (1965), „Урок преди разсъмване“ (1970); повести: „Докато дойде пролет“, „Герои без оръжие“, „Завръщане“, „Сам Самин“, „Тайните оживяват“, „Късни изповеди“ (1968–1983);
„Филантропът“ – роман (1977); исторически очерци (1982–1985) от Цвятко
Йовчев.
„Разкази за Митко Палаузов“ – книга І и ІІ издание (1972, 1980).
Разкази, новели, очерци и статии от Цвятко Йовчев, публикувани във
вестници и списания (1956–1986).
Библиографски картотеки, изготвени от Цвятко Йовчев, за публикувани
негови книги, разкази, стихове, отзиви за него, интервюта, съобщения и информации за творческата му дейност (1980–1983).
Кореспонденция с писатели, поети, журналисти, издателства, редакции,
СБП – група Габрово за: книгата му за Митко Палаузов и за среща с пионерски дружинки; за рецензии, публикуване и отпечатване на сборници, повести, разкази и др. (1959–1986).
Шаржове на Цвятко Йовчев от Слави Митев, Андрей Германов и Николай Ръждашки (1961–1984).
Снимки: на Цвятко Йовчев (1951–1984); на писатели, поети, журналисти
(1961–1984).
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Спомени за: фабриките на Иван Недков, „Братя Иван Михалеви“, „Братя Куневи“ и др.; Симеон Гърнарев – изобретател и рационализатор през
1921–1944 г.; развитието на машиностроенето в Габрово; на бивши директори и работници за основаването и развитието на МЗ „Янтра“ и др., събирани
от Цвятко Йовчев за изследователската му дейност (1962–1984).
Акт за раждане на Иван Димов Петков (1900).
КАМБУРОВ, ПЕТКО СТЕФАНОВ (1914–2000)
Ф. 1400, 1 оп., 174 а.е., 1,67 л.м., 1928–2002 г.
Роден на 23 февр. 1914 г. в с. Градница. Учи в реалните гимназии в Севлиево,
Габрово и Плевен. Последен гимназиален клас за учебната 1933/1934 г. записва
в Севлиево. Участва в младежкото революционно движение, за което е съден
по процеса на 93-мата през 1933 г. През 1943 г. по обвинителен акт на дело на
Плевенския военно-полеви съд е осъден на строг тъмничен затвор във Велико Търново. След 1944 г. завършва средно образование в Севлиево. Следва задочно в СУ,
специалност „Право“. Работи като адвокат и юрисконсулт в Севлиево. Участва в обществено-политическия живот на с. Градница и Севлиево: председател
на ОФ-комитет в с. Градница, съветник в ОкНС и ГНС – Севлиево, работи в
структурите на движението за българо-съветска дружба в Севлиево и Габрово.
Изследва миналото на родното си село. Награден с почетни златна и сребърна
значки. От ученик се занимава с фотография. Удостоен със званието „Фотог
раф-художник“ (1979). Умира през 2000 г. в Севлиево.

Автобиография (1991).
Спомени на Петко Камбуров (1954–1991).
Удостоверение за раждане (1986).
Свидетелство за завършен прогимназиален клас от Народна смесена
прогимназия – с. Градница (1928).
Ученическа книжка от Севлиевско смесено педагогическо училище
(1930–1931).
Удостоверение за завършено средно образование от Мъжка гимназия
„Цвятко Ганев“ – Севлиево (1945).
Диплома за завършено висше образование от Юридическия факултет на
СУ (1957).
Трудова книжка (1950–1965).
Диплома за удостояване със звание „Фотограф-художник“ (1979).
Удостоверения, дипломи и грамоти за награждаване с медали, присъдени звания и др. награди за участие в републикански и окръжни фестивали,
фотоконкурси и фотоизложби (1955–1987).
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Възпоменания по повод 2 години от смъртта му (2002).
Сведения от Петко Камбуров за основаване на Кино-фото клуба при
Образцово народно читалище „Развитие“ – Севлиево, справка за дейността
му (1967–1980).
Снимки, направени от Петко Камбуров: с изгледи от с. Градница, Сев
лиево и др.; на духовата музика на с. Градница, от чествания на събития и
личности в региона; копия на снимки за събития и личности от периода 1911–
1941 г. с авторски бележки и др., използвани за творческата и изследователската му дейност (1944–1989).
Списъци и описи на снимки, диапозитиви, диапорами и др., с които е
участвал във фотолюбителски конкурси, републикански фестивали, изложби
(1971–1988).
Тетрадка-регистър за публикувани негови снимки във вестници и списания (1973–1979).
„История на село Градница“ – печатно издание и редакции на книгата
(1982–1994).
Спомени, сведения, списъци и др., използвани по написване на книгата
(1969–1989).
Диапорами с диапозитиви „Седмица на българо-чехословашката дружба 1973“, „Откриване на фотоизложба на кино-фото клуба“, „Щастливо детство“ и др. (1974–1988).
Снимки на Петко Камбуров – семейни, със съученици (1942–1985).
КАРАПЕНЕВ, ПЕНЧО ЦАНКОВ (1911–1991)
Ф. 1536, 1 оп., 121 а.е., 0,70 л.м., 1910–2001 г.
Роден на 16 юни 1911 г. в с. Добромирка. Завършва средно образование в
Севлиевското педагогическо училище. От 1930 до 1938 г. работи като учител в
с. Сарсъплии (Церовище), Шуменско, с. Болярци и с. Приселци, Варненско. През
1939 г. с приравнителни изпити завърша реалния отдел на Мъжката гимназия във
Варна. Следва в Търговската академия във Варна, която завършва семестриално.
През 1942 г. се завръща в Габрово и започва работа като касиер-счетоводител
в Кооперация „Овошка“, а през 1943 г. – във фабрика „Братя Иванови“ – с. Бичкиня (дн. кв. на Габрово). Участва активно в революционните борби. През 1936 г.
става член на РМС, а през 1942 г. – на БКП. От април 1943 г. минава в нелегалност и става партизанин. След 9 септ. 1944 г. до 1951 г. работи в Околийския
комитет на БРП (к) – Габрово като завеждащ отдел „Пропаганда и агитация“
и секретар. Учи в партийната школа (1947–1948). От 1951 до 1954 г. е заместник-министър на леката промишленост, след това до 1959 г. е завеждащ отдел
„Строителство“ на ЦК на БКП. През 1957 г. завършва Висшия институт за
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народно стопанство – Варна, специалност „Стопански и социални науки“, а през
1969 г. – ВМЕИ – Габрово. От 1959 до 1971 г. е първи секретар на ОК на БКП –
Габрово. От 1962 до 1971 г. е член на ЦК на БКП и народен представител в ІV
и V НС. Посланик в Република Индонезия и Австралия (1971–1973). Признат за
АБПФК. Награден с ордените „Народна свобода 1941–1944 г.“ и „Георги Димит
ров“, значка „За народна свобода“. Удостоен със званието „Герой на социалистическия труд“. Умира през 1991 г. в София.

Автобиографии и бележник с автобиографични сведения (1952–1986).
Животопис от дъщеря му Искра Карапенева (2001).
Венчално свидетелство (1932).
Удостоверение от ЦК на БПФК за правоносене значката на активен борец (1970).
Грамоти за награждаване с ордени и значки за активно участие в партизанското движение, за принос в изграждането на ВМЕИ, за активна читалищна и туристическа дейност (1947–1989).
Дневник на Пенчо Карапенев (1976).
Пътеписи за пътуванията му до Италия, Швейцария, Франция (1968–
1975).
Спомени, очерци, мемоари на Пенчо Карапенев за революционните борби и партизанското движение (1969–1990).
Доклади, изказвания, слова, приветствия от Пенчо Карапенев (1964–
1987).
Поздравителни адреси за 50, 60, 75 и 80-годишнината му, за награждаване с орден „Георги Димитров“, удостояване със звание „Герой на социалистическия труд“ (1961–1991).
Писма от Пенчо Карапенев до: Тодор Живков за решаване спора между
Габрово и Стара Загора за вр. Столетов (1980) и по лични въпроси (1968–
1981); Борис Велчев по лични въпроси (1968–1981); Леонид Брежнев за производството и търговията със СССР с електротелфери от Габрово (1967); ОК
на БКП – Габрово, редакции, издателства и др. за ръкописа „Силни криле“
на Христо Димитров и ръкописа на Иван Райков „Решителния двубой“, за
изясняване случая с ранения партизанин Иван Димитров Иванов (Славчо) и
др. (1960–1989).
Писма до Пенчо Карапенев от: ОбК на БКП за утвърждаването му в
консултативната комисия по написване „История на Габровската партийна организация“ (1989); Профиздат – София за отпечатване на ръкопис на
съпругата му „Усмихната Индонезия“ (1986); Иван Райков за съдействие по
оневиняването му за случая Трайчо Костов (1990); Никола Голанов за издаване на книгата „В бурята“ (1960–1963) и др.
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Снимки: на Пенчо Карапенев и семейството му (1947–1970); от посрещането на Габровско-Севлиевския партизански отряд в Севлиево (1944); на
бивши партизани (1945); от среща с активни борци (1986); от посещението
на Тодор Живков в Габрово, с чужди и наши делегации, като посланик в Индонезия и Астралия (1950–1973).
Автобиография, кръщелно свидетелство и свидетелство за зрелост на
съпругата му Минка Карапенева (1910–1956).
КОВАЧЕВ, НЕДЬО НЕШКОВ (1910–1992)
Ф. 1321, 1 оп., 60 а.е., 0,20 л.м., 1875–1989 г.
Роден на 15 ян. 1910 г. в с. Шумата. Средно образование завършва в Севлиевското педагогическо училище. Участва в младежкото революционно движение. В
периода 1929–1940 г. е учител в с. Валевци, в с. Пирин, Благоевградско и с. Байлово, Софийско. Завършва Свободния университет в София. Назначен в БЗКБ – клон
Чепеларе, участва в културния живот на селището, основава БСД. От 1945 г.
живее във Велинград, работи като счетоводител и директор на БНБ. Участва в
обществения живот на града. Признат за АБПФК. Награден с орден „9 септември 1944 г.“, значка „Отличник“ на БТС и др. Умира през 1992 г.

Автобиографии, спомени и бележки с автобиографичен характер (1969–
1986).
Членска карта за ученическа есперантска лига в България (1925–1926).
Разпределение на учебния материал за ІV отделение на Недьо Ковачев,
учител в с. Байлово, Софийско (1936–1940).
Изследване „Спомени, разкази и легенди за селата Шумата и Енев рът,
Севлиевска селищна система, Габровски окръг“ от Недьо Ковачев (б.д.).
Спомени, статии, очерк, публикувани в местния и централния печат на
образователна, културна, земеделска и др. теми (1938–1989).
Кореспонденция с Исторически музей – Батак за издирване на материали за живота и дейността на П. Джамбазов – член на БЗНС, деятел на РКС,
баща на съпругата му (1984), с ОДА – Габрово за комплектуването и оценката на фонда му (1986).
Писма до Недьо Ковачев от: Мара Орловска за информация за Петрана
Пацеджиева от Чепеларе; от Радка Кошева от Плевен за информация за съп
руга ѝ Анко Кошев – член на ЦК на РМС, убит през 1935 г.; от Боян Байчев
от София, съосновател на РМС в Севлиево, за живота и дейността му и др.
(1940–1986).
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Снимки на: Недьо Ковачев; младежи – членове на РМС в Севлиево, с.
Шумата (1928–1934); жители на с. Шумата – работници, ученици (1910–
1960).
Сведетелства: за право на покупко-продажба на едър рогат добитък на
дядо му Недьо Дянков (1877–1893); венчално свидетелство на родителите му
(1908).
Малинин, А., К. Бурянин. Числителница. Част II, издание на книжарницата на Христо Данов (1875).
КОВАЧЕВ, ЦВЯТКО ИВАНОВ (1909–1992)
Ф. 1184, 1 оп., 368 а.е., 1,06 л.м., 1908–1993 г.
Роден на 18 юни 1909 г. в к. Нова махла (дн. кв. на Габрово). Завършва Априловската гимназия в Габрово и СУ, специалност „Философия и педагогика“
(1936). През 1937–1938 г. е стажант-учител в Априловската гимназия. От 1938
до 1946 г. е учител в с. Боженци, Плачковци и Казанлък, директор на гимназии в
Ботевград, Ямбол, Левски. През 1946–1963 г. е директор на Априловската гимназия в Габрово, 1963–1969 г. – на Института за подготовка на учители-специалисти в Габрово, 1969–1970 г. – на ОИМ – Габрово. Развива активна обществена
дейност – лектор, пропагандист, председател на читалище „Априлов – Палаузов“ и Дружество за българо-съветска дружба, съдебен заседател, секретар на
Околийския читалищен съюз. Награден с ордените „Кирил и Методий“ – І и ІІ
степен, медали и значки. Умира през 1992 г.

Автобиографии, автобиографични спомени (1960, 1983).
Пътни бележки от посещенията му в СССР, Полша, Франция, Германия,
Гърция (1967–1980).
Грамота от ОК на ОФ за активна дейност по атеистично възпитание на
младежта (1976).
Профсъюзни членски книжки (1958–1966).
Свидетелства и удостоверения за прослужено време, актове за встъпване в длъжност (1941–1946).
Некролог-възпоменание, 40 дни от смъртта на Цвятко Ковачев (1993).
Записки на Цвятко Ковачев по педагогически и др. теми (1956, 1974).
Доклади, информации, лекции, беседи, изнесени от Цвятко Ковачев пред
ученици и работници с културно, възпитателно и идеологическо съдържание
(1944–1981).
„Стопанско и културно развитие на с. Нова махала“ – историческо изследване от Цвятко Ковачев (1975–1976).
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Списъци и сведения за изнесени от Цвятко Ковачев лекции и беседи
(1969–1982).
Снимки на: Цвятко Ковачев; ножари, учители, самодейци от к. Нова
махла, Петко Денев (1908–1938).
КОЙЧЕВ, ИВАН САВОВ (1905–1976)
Ф. 1067, 1 оп., 404 а.е., 1,60 л.м., 1882–1976 г.
Роден на 30 апр. 1905 г. в Дряново. Завършва гимназията в Дряново и Държавна художествена академия в София (1927). Още същата година е назначен
за кандидат-учител по рисуване в ІІІ Софийска девическа гимназия. През периода
1928–1944 г. е учител по рисуване в Троян, Търговище, Полски Тръмбеш, Петрич,
Велико Търново и Сандански. От 1944 г. става редовен учител по рисуване в Дряново. Още от ученическите си години се интересува от театър и участва в пиеси.
Като студент е статист в Народния театър, Народната опера, Свободния театър. Като учител във Велико Търново организира и ръководи самодеен ученически
театър. След пенсионирането си създава и ръководи детски куклен театър при
Пионерски дом – Дряново, по-късно към Народно читалище „Иван Владков“, организира литературен кръжок и кръжок по рисуване. Реализира 8 самостоятелни
изложби. Удостоен със званието „Лауреат“ на ІV Републикански фестивал на
художествената самодейност. Награден с орден „Кирил и Методий“ – ІІІ степен (1967). Умира през 1976 г.

Автобиография (1973).
Характеристика от писателя Атанас Смирнов (1967).
Записки и конспекти на Иван Койчев (1923–1925).
Спомени за участието му в театрални постановки и основаните от него
кръжок по изобразително изкуство и куклен театър (1969–1973).
Карти: делегатска за участие в конференция на Просветно дружество –
Велико Търново (1936); за инструктор по авиомоделизъм (1953); бригадирска за участие в археологическите разкопки край с. Гостилица (1959); членска от БТС (1964); като дописник на в-к „Балканско знаме“ (1968).
Орденска книжка за награждаване с орден „Кирил и Методий“ – ІІІ степен (1967).
Грамоти от Окръжния организационен комитет на ІІ и ІІІ окръжни фестивали на художествената самодейност за присъждане званието „Отличник“
(1964, 1968).
Удостоверения: от Националния съвет на ОФ за награждаване със сребърна значка за активна дейност (1969); за завършени национални курсове по
куклено-театрална дейност и ръководители на самодейни колективи (1974).
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Диплом от Централния организационен комитет на ІV Републикански
фестивал на художествената самодейност за награждаване със сребърен медал и присъждане звание „Лауреат“ (1974).
Програма на конкурс за юбилейна пощенска марка, в който участва с
проект за марка „Дряновски манастир – 1876“ (1927).
Книги за впечатления от художествени изложби с отзиви за творбите му
(1961–1974).
Тетрадка – албум с изрезки от вестници с творби на Иван Койчев (1927–
1976).
Статии, дописки, очерци, разкази и др. от Иван Койчев (1955–1976).
Афиши, текстове за представления на кукления театър и самодейния театър, изработени от Иван Койчев (1964–1966).
Кореспонденция: с близки (1951–1976); с БИД – Габрово за участие в
неговите мероприятия (1965); с групата на художниците в Габрово, отдел
„Просвета и култура“ при ОНС – Габрово за участието на Иван Койчев в
художествени изложби и творчески събрания и срещи (1961–1966).
Писма до Иван Койчев от: Великотърновската митрополия с покана и
делегатска карта за участието му в избор на български патриарх и за изпращане на снимки за изготвяне на албум на всички избиратели, участвали в избора на 4 юли 1971 г. (1971–1972); от Околийско дружество на просветните
служители – Горна Оряховица с покана да бъде лектор в курса по технически
предмети (1937–1939); от Околийски училищен инспектор – Велико Търново
за организиране на ученическа художествена изложба (1938); Дружеството
на работниците по просветата – Дряново за участие в педагогическата конференция с лекция по рисуване (1946) и др.
Списък на играните пиеси от самодейния театър при Народно читалище
„Иван Владков“ – Дряново (1969).
Снимки на: Иван Койчев (1910–1976); членове на Дружество „Юнак“
(1901–1903); Художественото културно дружество „Родно изкуство“ – Дряново (1921); участници в театрални постановки в Дряново (1957–1968); дряновци и дряновски ученици, учители (1882–1903).
КОЛЕВ, КОЛЬО МАРКОВ (1931–1996)
Ф. 1281, 2 оп., 147 а.е., 0,52 л.м., 1894–1994 г.
Роден на 22 март 1931 г. в с. Велковци. Завършва Априловската гимназия в
Габрово. От 1950 г. започва работа като читалищен организатор в с. Лесичарка. През 1954–1956 г. учи в Учителския институт в Стара Загора. През периода 1956–1991 г. е учител в с. Лесичарка, Сградостроително училище – Габрово,
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с. Яворец, Основно климатично училище – Габрово, Основно училище „Христо
Смирненски“ – Габрово. Активен общественик, партиен секретар, общински съветник, читалищен председател и библиотекар в с. Лесичарка. Занимава се с краеведска дейност – проучва миналото на родния си край. Събира народен хумор,
публикува в централните и местните вестници епиграми, афоризми, анекдоти,
хумористични миниатюри. Участва в конкурси за хумор и получава награди през
1981, 1984 и 1985 г. Умира през 1996 г.

Автобиография (1985).
Кръщелно свидетелство (1931).
Свидетелство за завършено образование (1956).
Грамоти от ОК на ОФ и Върховния читалищен съвет за награждаване
със значки за активна отечественофронтовска и читалищна дейност (1964–
1965).
Спомени на Кольо Колев (1976).
„Народен хумор от Габровско“ – изследване на Кольо Колев (1979–
1985); сборник с габровски народен хумор „Кой коли кучето“ (1993); краеведчески статии, биографични статии (1986–1994).
„Село Велковци“ – кратка история от Кольо Колев (1990).
Фейлетони, весели случки, епиграми, афоризми и др., публикувани в
местни и централни вестници (1975–1992).
Исторически сведения, статии, разкази, очерци за: строители от Габровско, основаването на с. Мичковци, училищата в с. Велковци и с. Лесичарка и
др. (1976–1993).
Кореспонденция с редакции на вестници и списания (1975–1990); БАН,
Института за български език и др. за: публикуване на статии, очерци, информации и др. от творческата му дейност; за създаване на клуб на краеведа в
Габрово; за съставяне речник на говора на с. Велковци и др. (1975–1990).
Снимки на: Кольо Колев (1958–1988); войници и строители от Габровско (1894–1939); жители на с. Велковци (1938–1988); сградите на първото
училище в с. Мичковци и читалището в с. Костенковци (1920–1926).
КОЛЕВА, МОША ИВАНОВА (1926–2012)
Ф. 1560, 1 оп., 65 а.е., 0,59 л.м., 1943–2011 г.
Родена на 13 февр. 1926 г. в махала Чолаците, с. Кръвеник. Завършва основно
образование в родното си село. Работи в Пловдив като слугиня до 16-годишната си възраст. През 1943 г. се омъжва и от 1946 г. семейството се премества в
Габрово. Работи като общ работник в Трикотажна фабрика „Тотьо Йовчев“,
завод „Буря“, а от 1950 до 1957 г. – в Околийския съвет на БЧК като инструктор
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и домакин. През 1958 г. постъпва в Кожарски завод „Димитър Благоев“, където
работи 36 години като обвързвачка – измерва и описва кожите. Пенсионира се
през 1981 г., но продължава да работи в завода до 1994 г. Активен член на БЧК –
Габрово, дългогодишен председател на комисията на БЧК в завода и кръводарителка; член на БКП от 1947 г.; член на цеховия профкомитет в завода. От 1978 г.
започва своята дарителска дейност – всяка допълнително заработена сума дарява: през 1978 г. – за борба със сушата, 1979 г. – за децата от Виетнам, от
1980 г. ежегодно внася пари във фонд „13 века България“ – за строеж на новата
сграда на Априловската гимназия, център „Знаме на мира“, фондация „Людмила
Живкова“, за БЧК, за подпомагане децата на Афганистан и др. Създава и ръководи Тимуровска команда с деца от блок „Чайка“ в Габрово, с която посещава
и помага на възрастни хора, събират вторични суровини, засаждат дръвчета и
др. За дейността си е отличена с много ордени, медали и отличия: Орден „Кирил
и Методий“ – І степен, Орден на труда – златен, значка „Заслужил деятел на
БЧК“ и Почетен знак на БЧК за 30 години безвъзмездно кръводаряване, Специална награда на Комитета на движението на българските жени – сребърен филигран, почетен знак за особени заслуги и принос към дейността на Обществен
фонд „Детство“, значка от Детска асамблея „Знаме на мира“ и много др. За високоблагородната си и хуманна дейност през 2001 г. с решение на ОбС – Габрово
е удостоена със званието „Почетен гражданин на Габрово“. Умира на 26 септ.
2012 г. в Габрово.

Автобиографични бележки с данни за обществената ѝ дейност в периода
1980–1990 г. и дарителската ѝ дейност в периода 1978–1997 г. (1997).
Свидетелства за венчаване (1943) и за завършен курс за санитарни
дружиннички (1951). Делегатски карти за участие в Международната детска асамблея „Знаме на мира“, конгрес на Демократичния женски съюз и др.
(1988–1990).
Размисли на Моша Колева по обществени проблеми (1992–2000).
Слова пред дейците на изкуството и културата и ученици за дарителската си дейност (1980–1983).
Грамоти за активна обществена и дарителска дейност (1967–2003); поздравителни писма, адреси, стихотворения, сценарии за тържествени вечери и
др. от обществени организации, учреждения и приятели за присъдени звания,
отличия, годишнини и др. (1973–2008).
Предложения от габровски граждани, училища и организации до ОбС –
Габрово за обявяването ѝ за почетен гражданин на Габрово и решение на
ОбС за удостояването ѝ със званието (2001).
Публикации от различни автори за дарителската и обществена дейност
на Моша Колева в централния и местния печат (1965–2008), очерци за нея от
Дома за деца и юноши – Габрово (1985–1998).
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Лични обещания, отчети, планове, предложение към ръководството на
завода за облекчаване ръчния труд в производството в цех 5 на Кожарски
завод „Димитър Благоев“ – Габрово (1978–1989).
Свидетелства за дарения, приемателно-предавателни протоколи, благодарствени писма, справки и информационни бюлетини от фонд „13 века България“ за дарителската ѝ дейност (1981–2007).
Писма от ЦС на БПС, Обществен фонд „Детство“, Международна фондация „Людмила Живкова“, обществени организации, ученици, близки и
приятели и др. с поздравления за дарителската ѝ дейност, за новогодишни,
национални и др. празници (1976–2003).
Покани до Моша Колева за тържества, събрания, празници и др. (1981–
2004).
Плакат, покани и стикери на Обществен фонд „Детство“ (1990–1998).
Албуми със снимки на работното ѝ място в Кожарски завод „Димитър
Благоев“, с колеги на тържества и екскурзии (1960–1980).
Снимки и негативи на: Моша Колева, като ученичка, със семейството, с
роднини, приятели, от посещения в училища, домове, срещи с общественици
и др. (1939–2003); на медалите и ордените, с които е наградена (2011).
Рисунки на деца, подарени на Моша Колева (1980–1995).
СЕМЕЕН ФОНД КОЛЕВИ, СТЕФАН И ДЕНКА (1907–2005)
Ф. 1282, 2 оп., 66 а.е., 0,20 л.м., 1926–1985 г.
Колев, Стефан Ганчев – съпруг (1907–1989)
Роден на 10 септ. 1907 г. в с. Костенковци. Завършва Априловската гимназия в Габрово и Педагогическия институт за прогимназиални учители в Шумен (1929). От 1929 г. до пенсионирането си през 1963 г. е учител и директор в
училищата в с. Лесичарка, с. Царева ливада, Второ основно училище „Неофит
Рилски“ – Габрово. През 1949–1952 г. е началник-отдел „Народна просвета“ при
ГНС – Габрово. Активен общественик, партиен функционер, ръководител на кръжоци и семинари. Награден с орден „Кирил и Методий“ – ІІ степен. Умира през
1989 г. в Габрово.

Автобиография и автобиографичен очерк (1968, 1985).
Свидетелства за: зрелост (1927), венчаване (1933), завършен курс по
руски език (1952).
Уволнителен билет и военна лична карта (1931–1943).
Трудова книжка (1946–1970).
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Удостоверение от Института за усъвършенстване на учители – София за
завършен курс (1957).
Грамота и диплом за активна дейност на младежкия фестивал и спартакиада в чест на 15-годишнината от 9 септ. 1944 г. (1959).
Снимки на Стефан Колев: като ученик в Априловската гимназия и
от среща на випуска (1926–1977), курсист в Шумен и школник в Княжево
(1927–1929), със семейството (1958–1979).
Колева, Денка Николова – съпруга (1914–2005)
Родена на 26 апр. 1914 г. в с. Караиванца. Завършва гимназия в Дряново и
Педагогическото училище в Казанлък. От 1932 до 1945 г. учителства в различни села в Габровско. От 1946 г. е учител в Габрово във Второ основно училище
„Неофит Рилски“, Начално училище „Васил Левски“, Априловската гимназия.
Активен деятел на ОФ, просветник, пропагандист в низовата организация на
ОФ. Наградена с орден „Кирил и Методий“ – ІІІ степен. Умира през 2005 г.

Автобиографии и автобиографичен очерк (1930, 1950).
Свидетелство за завършени курсове по руски език (1952).
Трудова книжка (1950–1961).
Статии и дописки, публикувани в местния печат за дейността на читалището в с. Велковци и неговия 50-годишен юбилей и на квартални комитети
на ОФ и др. (1961–1969).
Пътепис за посещението ѝ в Съветския съюз, стихотворения и очерк
за 100-годишния юбилей на Начално училище „Васил Левски“ – Габрово
(1979–1984).
Снимки на Денка Колева: портретни (1943–1980), като ученичка в Казанлък (1932), с ученици (1952–1961), от училищни празници (1973–1980).
КОРКИНОВ, ЙОНКО МИХОВ (1918–1974)
Ф. 901, 1 оп., 349 а.е., 0,90 л.м., 1881–1973 г.
Роден на 6 дек. 1918 г. в с. Чадърлии (дн. с. Сенник). От 1941 г. работи като
учител в с. Млечево и в Севлиево. Развива активна обществена и краеведческа
дейност. Член на Историческо дружество – Габрово, кореспондент на в-к „Отечествен фронт“. Умира през 1974 г.

Удостоверение за благонадеждност (1941).
Статии и очерци от Йонко Коркинов (1957–1973).
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Историческо изследване на тема „Революционното работническо движение във Великотърновско и Габровско 1878–1903 г.“ (1968–1969).
Доклади за учебното дело и профсъюзното движение в Севлиево (1959–
1971).
Разкази, дописки, басни, епиграми, стихотворения и др. (1957–1973).
Спомени на Йонко Коркинов за поетите Пеньо Пенев и Христо Радевски
(1953–1964).
Кореспонденция с: редакции на вестници и списания, издателства, радио
за публикуване и излъчване на негови материали; учители, историци, музеи и
др. за краеведските му изследвания за събития и личности (1952–1973).
Списъци, изготвени от Йонко Коркинов, на: завършилите Педагогичес
ко училище в Севлиево през учебната 1926/1927 г., партизаните от Габровско-Севлиевския партизански отряд, загинали партизани от Габрово (1926–
1927).
Мнение и критични бележки от Дойно Дойнов за ръкописа на Йонко
Коркинов „Чеда на свободата“ и от Койчо Митев за сценария на Йонко Коркинов за документален филм „Севлиево“ (1965).
Снимки на: първия випуск на Севлиевската гимназия, 1913 г., от първата
ученическа стачка, ремсисти; широките социалисти в Севлиево през 1930 г.,
членове на въздържателно и туристическо дружества, членове на организация „Родна защита“ в Севлиево през 1925 г., на ученическия Червен кръст в
Севлиево, съветски военни; Димитър Рашев – доведен син на Христо Ботев,
и на съпругата му Мария Стоянова Въгленова (б.д.) и др., събирани от Йонко
Коркинов за краеведската му дейност (1935–1970).
Спомени на лица от Севлиевския край за събития и личности от региона,
записани от Йонко Коркинов (1929–1971).
Кореспонденция на директора на Севлиевското класно мъжко училище
с МНП за инцидент на 25-годишния юбилей на Българския екзарх Йосиф І, в
който участва учителят Пастухов (1902).
Писма от: началника на Телеграфо-пощенска станция – Севлиево до пощенски служители със съобщение за уволнението им за участие в стачката
през дек. 1919 г.; МНП до директора на гимназията – Севлиево с предупреждение към учителя по математика Найден Диков за бездействието му в борбата срещу комунизма и националното възпитание на младежта; Дружеството на класните учители – Севлиево до председателя на Съюза на класните
учители – София за възстановяване на работа на учителя Васил Генев; препис от писмо на Иван Пушкаров от с. Крамолин до Димитър Благоев за предизборната борба в Севлиевска околия през 1908 г. и др., събрани от Йонко
Коркинов за изследователската му работа (1908–1943).
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Изложение на Общоградския комитет за смесената гимназия в Севлиево
до министър-председателя и МНП за законопроекта за закриване гимназията
в града (1933).
Списък на учениците от VIII клас на Севлиевската гимназия през учебната 1913/1914 г. (1914).
Квитанция за изплатен десятък от Христо М. Топалов (1881).
КОСТОВ, СТРАХИЛ ГЕОРГИЕВ (1951–2011)
Ф. 1224, 1 оп., 17 а.е., 0,06 л.м., 1937–1983 г.
Роден на 28 ян. 1951 г. в с. Долно Спанчево, Благоевградско. Завършва СПТУ
по механизация на селското стопанство в Сандански и Института за учители в
Смолян. От 1975 г. работи като учител в с. Скрът, Благоевградско, от 1976 г. – в
с. Батошево, а от 1977 г. – в с. Яворец и Габрово. От 1982 г. учи задочно във ВТУ,
специалност „История“. От 1986 г. е заместник-директор на Пето основно училище „Христо Смирненски“ – Габрово. Умира през 2011 г.

Автобиография (1983).
Свидетелство за зрелост и квалификация за завършен курс на СПТУ по
механизация на селското стопанство в Сандански, уверение за завършен Институт за учители – Смолян (1970–1975).
Удостоверения от Института за усъвършенстване на учители – Варна за
завършени курсове (1976–1980).
Диплом и грамота за активна работа с пионерите и извънкласна дейност
по агробиология (1981, 1983).
Курсова работа на тема „Установяване и укрепване на народно-демок
ратичната власт в с. Яворец“ на Страхил Костов, студент във ВТУ (1983).
Лекция и доклади от Страхил Костов, изнесени пред класните ръководители (1981–1983).
Снимки на Страхил Костов с ученици в час по история, откриване на
изложба (1976–1983).
Списък на членовете на Българското младежко въздържателно дружес
тво „Воля“ (1937).
КРИЛ-КЬОСТЕБЕКОВА, МАРИНА АНТОНОВА (1928–)
Ф. 1591, 1 оп., 46 а.е., 0,25 л.м., 1946–2007 г.
Родена на 13 юни 1928 г. в Габрово. През 1946 г. е включена в състава на
новосъздадения Габровски общински театър. Завършва театрални курсове във

721

АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ
Варна и София. От 1952 г. е в трупата на Шуменския театър, където се омъжва
за актьора Емил Кьостебеков. След 1958 г. двамата работят заедно в много български театри – Шумен, Стара Загора, Ямбол, Хасково и др. Марина Крил пресъздава множество роли и работи с най-добрите театрални режисьори. Чества
60-годишния си юбилей на сцената на театъра в Силистра. От 1991 г. играе в
Държавен театър „Сава Огнянов“ – Русе, от 1998 г. преминава в частен театър
„Мания“ – Русе. През 1999 г. сем. Кьостебекови отбелязват своята 70-годишнина на сцената на Шуменския театър „Васил Друмев“.

Творчески портрет от съпруга ѝ Емил Кьостебеков (1991).
Родословие на Иван А. Матанов [от Габрово] с данни за рода Крил
(1982).
Спомен на Марина Крил за фамилията и баща ѝ Антон Крил (2007).
Делегатска карта за участие в конгрес на Съюза на артистите (1951).
Статия и интервю с Марина и Емил Кьостебекови (2000, 2003).
Статии с отзиви за артистичната дейност на Марина Крил, публикувани
във вестници и списания (1947–1993).
Юбилеен сборник по случай 55-годишнината на ДТ „Сава Доброплодни“ – Силистра с информация за творческата дейност на Марина и Емил
Кьостебекови (1997).
Доклад, поздравителни адреси, покана за 60-годишнината на Марина
Крил (1988).
Афиш от творческата среща с Марина и Емил Кьостебекови, организирана от НЧ „Добри Войников“, ДТ „Васил Друмев“ и др. в Шумен, по случай
общата им 70-годишнина (1999).
Грамоти за участие в театрални постановки и присъдени награди (1975–
1997).
Програми за театрални представления с участие на Марина Крил (1946–
2005).
Писма и поздравителни картички до Марина Крил по случай нейната
60-годишнина (1988).
Снимки на: Марина Крил от участия в постановки (1949–1997), артисти
от Габровския, Бургаския, Благоевградския театър и от Украйна (1947–1978).
Афиш на Професионални музиканти – клон Габрово за провеждане на
Габровско весело хумористично театро (1948).
Програми за театрални представления на Народен театър – Габрово
(1946–1956).
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КРИЛ, ТЕОФАНА АНТОНОВА (1931–1955)
Ф. 1319, 1 оп., 84 а.е., 0,32 л.м., 1886–1987 г.
Родена на 6 февр. 1931 г. в Габрово. Като ученичка в Априловската гимназия
става член на Дружество за въздушен спорт „Ластовичка“ в Габрово. На 22 юли
1946 г. прави първия си парашутен скок. През 1947 г. става една от първите жени
моторен летец. Завършва Военно-въздушното училище в с. (дн. гр.) Долна Митрополия, Плевенско (1953). Работи като лейтенант в транспортния авиополк –
Враждебна. Уволнява се от армията и заживява във Варна със семейството си.
Умира през 1955 г. във Варна.

Удостоверение за раждане (1950).
Членска карта за Дружество „Ластовичка“ (1946–1947).
Свидетелство за зрелост от Априловската гимназия (1949).
Трудова книжка (1950).
Тетрадки със записки на Теофана Крил от различни учебни дисциплини
(1947–1949).
Статии и дописки за Теофана Крил, публикувани в местния и централния печат (1946–1987).
Спомени за Теофана Крил от роднини и близки (1986).
Кореспонденция: с близки и роднини за живота и обучението във Военното училище, за работата ѝ в авиополка и по семейни въпроси (1946–1955);
на Теофана Крил, Дора Мочкова и Мария Недялкова с Георги Димитров с
благодарност за осъществената им мечта да летят (1947).
Снимки на Теофана Крил: портретни (1950–1954), със семейството,
роднини и съученички (1946–1955), от тренировки по парашутизъм, курс за
моторни летци (1946–1947), с други жени летци (1948–1953), от Военното
училище в Долна Митрополия, от парашутен скок и от службата във Враждебна (1951–1954).
Свидетелство, издадено от Топлешко общинско управление на Иван Маринов – дядо на Теофана Крил (1886).
КРЪСТЕВА, СТЕФКА АНГЕЛОВА (1926–2007)
Ф. 1584, 1 оп., 58 а.е., 0,30 л.м., 1928–2007 г.
Родена на 23 ян. 1926 г. в с. Караисен, Великотърновско. Завършва гимназия
в Свищов и СУ, специалност „География“. От 1953 г. до пенсионирането си през
1981 г. работи като учител по география в гимназия „Цвятко Ганев“ – Севлиево.
От 1973 до 1993 г. е екзаминатор в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ –
Свищов. Автор е на редица изследвания, проучвания, статии за исторически лич-
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ности, събития, биографии на видни личности, кметове и др. Издава книгите
„Пътеписи на една севлиевка“, „Индустрията на Севлиево“, „Видни личности
на Севлиево и Севлиевско“, „Кметовете на Севлиево“ и „Музикалният живот
на Севлиево и Севлиевско“. Умира през 2007 г. в Севлиево.

Автобиография и родословно дърво (2002, 2003).
Интервю със Стефка Кръстева, спомени за ученическите години, за работата ѝ като учител (1989–2002).
Свидетелство за зрелост със снимка от Смесена гимназия – Свищов
(1944).
Диплом за завършено висше образование по география от СУ (1954).
Удостоверения за завършени курсове за усъвършенстване, придобиване
на клас-квалификация (1964–1978).
Грамота от МНП за участието ѝ в Осмите национални педагогически
четения (1973).
Тетрадка с впечатления на ученици от ОУ – с. Петко Славейков за работата на Стефка Кръстева (1987).
Некролог за смъртта ѝ (2007).
Програма на конференция за ролята на туризма за многостранното развитие и реализация на учениците и сборник с публикации на изнесените док
лади (1982–1983).
Статии от Стефка Кръстева за: Севлиево и промишлеността на Габровски окръг, демографските изменения в Севлиево, обучението по икономичес
ка география на страните, учебните екскурзии като средство за естетическо
възпитание, рода на Цвятко Ганев, Севлиевската духовна околия и др. (1969–
2003).
Очерци от Стефка Кръстева „Пътеписи на една севлиевка“ (1998); справочник „Индустрията на Севлиево“ с кратко описание на историята на фирмите в града (1999–2000); „Видни личности на Севлиево и Севлиевско“ – биографичен справочник с автограф (2000); „Кметовете на Севлиево“ с автог
раф (2003); „Музикалният живот на Севлиево и Севлиевско“ – изследване
(2004).
Писма от близки и познати с приветствия за подготвените книги, с пожелание за успех в изследователската ѝ дейност (1993–2001).
Албум със снимки на учители и ученици от випуск 1980 г. на Средно
политехническо училище „Цвятко Ганев“ – Севлиево (1980).
Снимки на: Стефка Кръстева със сестра ѝ и майка им (1928–1930), като
учителка, със съпруга ѝ (1944–1976), с колеги учители и ученици (1955–
1977); Михо Косев – съпруг (1940, 1980), Екатерина – дъщеря (1973, 1980),
Младен – син (1980).
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МАРИНОВ, МАРИН ПЕТКОВ (1926–1996)
Ф. 1582, 1 оп., 351 а.е., 2,05 л.м., 1879–2005 г.
Роден на 30 юли 1926 г. в с. Къпиново, Великотърновско. Завършва гимназия
в Елена. Участва в Отечествената война и бригадирското движение. От 1951 г.
учи в Стопанския факултет на СУ, Икономическия институт „Карл Маркс“ –
София и през 1956 г. се дипломира във ВИНС – Варна със специалност „Икономика на строителството“. Работи като журналист-кореспондент във Великотърновски окръг (1952–1958), архивист в ДА – Габрово (1959–1966, 1968–1972),
журналист във в-к „Балканско знаме“ – Габрово (1959–1987). Член на СБЖ, учредител и председател на киноклуба в Габрово (1963–1972). Автор е на изследвания, публикации, статии. Занимава се с филателия и нумизматика, член на Туристическо дружество „Узана“, секретар на Клуба на дейците на културата.
Награден с ордените „За храброст“ – ІV степен и „Кирил и Методий“ – І степен,
юбилейни медали „За участие в Отечествената война“, „25 години бригадирско
движение“, „30 години народна власт“, „100 години от освобождението на България“, „40 години от победата на социалистическата революция“; почетна сребърна значка за дългогодишна профсъюзна дейност и значка „Отличник на БТС“.
Умира през 1996 г. в Габрово.

Автобиография, автобиографични данни (1986–1989).
Указ на ДС на НРБ за награждаване с орден „Кирил и Методий“ – І
степен (1986).
Биографични справки за Марин Маринов (1973–2005).
Карти: лични, служебни, журналистически на Марин Маринов (1953–
1996); членски от обществени и професионални организации (1948–1966).
Свидетелства за завършено образование, студентска книжка и диплома за висше образование за специалност „Икономика на строителството“
(1937–1956).
Удостоверения, служебна бележка за участие в Отечествената война и
бригадирското движение (1944–1947).
Удостоверения, заповед, свидетелство, грамоти за награждаване с медали и награден знак за участие в Отечествената война, значка „Отличник на
БТС“, почетна значка „Златното перо“, за принос в развитие на филателното
движение, участие в изложби (1969–1989).
Свидетелства за дарения на Марин Маринов (1981–1996).
Биографични записки „За четвърт век“ и бригадирски дневник „Дни героични, дни незабравими“ (1947–1966).
Сборници с разкази „Малкият куриер“, „Габровци на фронта“, „Памет
незаличима“, „От заветния връх до Драва и Мур“, разкази от Марин Маринов (1956–1996).
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История на с. Трънито от Марин Маринов „Гласове край Синкювица“
(1995).
Изследвания на Марин Маринов: за с. Къпиново, Великотърновско
(1995), с. Трънито и други села в Габровско (1996), родови изследвания
(1995–1996).
Статии, научни съобщения, очерци, бележки за: исторически личности
и събития от Габровско и Търновско, бригадирското движение, филателия,
нумизматика и др. (1951–1996).
Лични картони и спомени на участници в Отечествената война от Габ
ровско (1984–1990).
Кореспонденция на Марин Маринов с: Елена Поптодорова, народен
представител, с кмета на с. Къпиново и др. за заграбените земи от Къпиновското землище; колеги и приятели по краеведски изследвания, организиране
на чествания и др.; с роднини по семейни въпроси (1944–1995).
Снимки на: Марин Маринов (1942–1990); ветерани от Отечествената
война, бригадири-ветерани; Дан Колов; честване 800 г. от създаването на с.
Къпиново, Великотърновско; изгледи от Габрово, на личности, събития и др.,
събрани от Марин Маринов за изследователската му дейност (1879–1985).
Албуми: за историята на Кино-фотоклуба при Дом на Културата –
Габрово (1963–1966), на руски ветерани (1924).
МАРИНОВ, ПЕТКО ПЕТРОВ (1911–1969)
Ф. 908, 1 оп., 57 а.е., 0,20 л.м., 1948–1969 г.
Роден на 14 окт. 1911 г. в с. Руня. Завършва Агрономическия факултет в
София, специалност „Агрономство“, придобива научна степен. Работи като
агроном в Елена, Белоградчик, Плевен, Габрово. Директор на Опитната станция
в Дряново и Института по овощарство в Пловдив. От 1959 до 1969 г. е заместник-председател на ОНС – Габрово по въпросите на селското стопанство. Издава научни трудове в областта на развитието на сливовите култури в България.
Умира през 1969 г.

Биографични бележки от съпругата му (1969).
Научни трудове на Петко Маринов: „Костилкови овощни видове – слива“ (1957), „Слива“ (1966), „За някои проблеми на сливовата култура у нас“
и „Някои основни проблеми на развитието на сливовата култура в планинските и припланинските райони“ (1963) и др.
Записки на Петко Маринов за методиката и технологията на проучване и
производство на овощни сортове, определянето на сортовете, получаването
на нови сортове, организацията на селското стопанство и др. (1949–1961).
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Доклади, предложения, резюмета, статии за развитието на селското стопанство в Габровско (1962–1965).
Кореспонденция с: професори, издателство по написване и издаване на
научните му трудове (1948–1966); Завод за овощарство – Скопие и Дружес
тво за плодове и зеленчуци – Чачак, Югославия по обмяна на опит и литература (1964).
Скици и рисунки с описание на сортове сливи (1969).
Снимки на: Петко Маринов с колеги и чужди делегации (1959–1967);
видове овощни дръвчета, сливови градини, плодове, костилки (1950–1966).
МИТЕВ, КОЙО ТОДОРОВ (1921–2011)
Ф. 1588, 1 оп., 85 а.е., 1,05 л.м., 1845–2012 г.
Роден на 25 ноем. 1921 г. в с. Потока. Завършва начално образование в родното си село, основно – в с. Етърът, гимназиално – в Априловската гимназия
(1948) и висше – в СУ, специалност „История“ (1954). През периода 1935–1941 г.
работи като чирак, общ работник, магазинер и др. През 1941–1943 г. отбива редовната си военна служба. През март 1944 г. е мобилизиран и участва в първата
фаза на Отечествената война в Югославия. От 1945 г. е член на БРП, по-късно
БКП и БСП. През периода 1951–1983 г. работи като учител и директор в различни габровски училища – ІІ ОУ „Н. Рилски“, Икономически техникум, Средно
вечерно училище, Втора гимназия, Текстилен техникум „Йордан Радославов“,
Вечерен механотехникум, Средно вечерно училище, Априловска гимназия, лектор
в Дом за политическа просвета и първи директор на НМО. От 1964 до 1989 г. е
председател на БИД – Габрово. Активен читалищен деец, член на УС на НЧ „Априлов – Палаузов“ и председател на Читалищния съвет. Участва в авторските
колективи за написване историите: „Вълненотекстилен комбинат „Георги Генев“ (1968), „Революционното работническо движение във Великотърновски и
Габровски окръг“ (1972), „Борбата против фашизма в Габровски окръг“ (1979),
„История на Габрово“ (1980). Автор на научни изследвания, на много статии
в местния и централния печат и на родовите си изследвания. През 1998 г. издава дългогодишния си труд „История на габровската кожарска промишленост“.
Дарява част от личния си архив на НМО – Габрово – документи и изследвания,
свързани с работата му като първи директор на Музея, а останалата част – на
ДА – Габрово. Награден с ордените „За трудова слава“ и „Кирил и Методий“ – I
степен. Умира на 2 юли 2011 г. в Габрово.

Автобиографии (2003–2004).
Свидетелства за завършено основно и прогимназиално образование
(1932, 1948).
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Студентска книжка със снимка и диплом за завършено висше образование (1949–1954).
Удостоверения за завършени курсове за квалификация (1956–1973) и за
награждаване с юбилейни медали (1975–2000).
Членски книжки и карти (1980–1990); орденски книжки (1962, 1967); военноотчетна книжка, карти от Съюза на ветераните, удостоверения за участие в Отечествената война (1955–2009).
Поздравителни адреси и писма, грамоти за активна обществена дейност
и за принос към институции и града (1981–2008), по случай 60-годишнината
му (1981).
Библиографска справка и справка за дарените от него документи и снимки на НМО – Габрово (2012).
Научни съобщения, изследвания, статии, мнения, рецензии и др. (1970–
2007); „История на габровската кожарска промишленост“ (1998) и спомени,
бележки, справки, списъци, копия на архивни документи, снимки, негативи и
др., използвани за написване на книгата (1966–1997); краеведско изследване
„Из миналото на с. Потока“ (1991); брошури с родови изследвания – „Родът
на Тотю Донков“ (2001), „Родословие на Донко Тотев“ (2002), „Родословие
на Мария Иванова Станева (Бурмова) – Митю Станев“ (2002).
Архивни и печатни материали (1960–1970), спомени за борбите на работническата класа в Габрово в периода 1906–1944 г., събрани от Койо Митев за документалните сборници „Избрани документи за историята на Габрово“ и „Работническото движение в Габрово“ и за изследователската му дейност (1956–1965).
Договори, свидетелства и др. за покупко-продажба на имоти в к. Гъзурниците, с бележки на Койо Митев (1845–1887).
Албуми със снимки: на Койо Митев като ученик и със семейството (1928–
1940, 1988–2003); като директор на НМО – Габрово (1975–1995); на завършилите Средното вечерно училище в Габрово през учебната 1957/1958 г. с
директор Койо Митев (1958).
Снимки на Койо Митев (1939–1989), със семейството, приятели, съученици, с учители и ученици, колеги, от посещения в СССР, Франция (1934–
1992).
Дигитални копия на снимки на Койо Митев и на ордените и медалите му
(2010).
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МИХОВ, ЛАЗАР ЛАЗАРОВ (1916–2000)
Ф. 1320, 1 оп., 87 а.е., 0,30 л.м., 1876–1986 г.
Роден на 27 апр. 1916 г. в с. Боженците. Завършва Априловската гимназия
в Габрово. Участва в първата фаза на Отечествената война. От 1945 до 1952 г.
работи в Инспекция по труда, Околийско комисарство по снабдяването – Габрово, книговодител в АД „Димитър Станев“ – Габрово, директор на АД „Никифор
Попов“ и „Хрикон“ – Габрово. Секретар на ГНС – Габрово, директор на АЕК – с.
Боженците, работи в СП „Благоустройство и комунално стопанство“ – Габрово. Общественик, член на Околийския читалищен съвет, краевед. Награден с ордените „Народен орден на труда“ – златен и „Червено знаме на труда“ и медали
за участие в Отечествената война. Умира през 2000 г.

Автобиография, спомени с автобиографичен характер (1986).
Членска книжка за ПК „Обединение“ – с. Кметовци (1954).
Писма, доклади, информации, предложения, мнения от Лазар Михов за
дейността и развитието на АЕК – с. Боженците (1971–1974).
Изследване от Лазар Михов „Село Боженци – битът от миналото“ (празници, обичаи, обреди), исторически бележки за с. Боженците и критични бележки върху книгата от автора (1975–1976).
Кореспонденция на Лазар Михов с: НИПК, СП „Водоснабдяване и канализация“ – Габрово, Ориенталски отдел на Народна библиотека „Кирил и
Методий“ – София и др. по проблемите на с. Боженци – благоустрояване,
определяне границите на историческия резерват, реставрирането на къщи,
водоснабдяване на м. Зареда, превод на фермана за строителството на църквата в Боженци и др. (1972–1980).
Снимки на: Лазар Михов с работници строители (1930); родителите му
(1950); Иван Пенчев Габровски от с. Боженците – четник и опълченец (1876);
жители, ученици, самодейци, сватбари от с. Боженците (1923–1945); училището и сградата на общината в с. Боженците (1927).
МОРОВ, СТЕФАН РАЧЕВ (1906–1976)
Ф. 1020, 1 оп., 174 а.е., 0,45 л.м., 1905–1977 г.
Роден на 4 септ. 1906 г. в Габрово. Завършва Априловската гимназия в
Габрово и Физико-математическия факултет на Педагогическия институт за
прогимназиални учители в Шумен (1928). В продължение на 20 години е учител в
различни села на Габровски окръг и в Габрово. Читалищен деец, турист, нумизмат, фотограф. Носител на значките „Опознай социалистическата си родина“,
„Покорител на планинските първенци“ и „Ветеран“. Умира през 1976 г.
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Автобиографии (1948, 1950).
Кръщелно свидетелство (1926).
Диплома за висше образование (1928).
Грамота от Съюза на българските филателисти (1974).
Членски карти: профсъюзна (1961–1972), на Туристическо дружество
„Узана“ – Габрово (1966–1976), на Българско нумизматично дружество „Г.
С. Раковски“ (1966–1969).
Книжки и карти за носител на значки от БТС (1968–1974).
Некролози и възпоменание по повод смъртта на Стефан Моров (1976,
1977).
Служебни свидетелства и актове за встъпване и напускане на длъжност
(1933–1950).
Кореспонденция с: Профсъюзен дом на културата в Габрово за откриване на курс за напреднали фотолюбители (1971); с Петър Лунгов със справка
„Недоразуменията около Чардафон“ (1976); с близки и приятели по лични
въпроси и др. (1957–1973).
Албум със снимки на Стефан Моров (1911–1933).
Снимки: на Стефан Моров (1923–1975); на банкови служители в Габрово; на габровци – студенти в Шумен (1927–1928); на сгради, стари къщи,
паметници в Габрово (1925–1974); от освещаване паметника на Васил Априлов (1935); от карнавали, Седмица на хумора и сатирата, манифестации, изложби (1967–1973); от социалистически кръжоци в Априловската гимназия
(1905–1910); на ученици – участници в театрални и оперетни представления
(1933–1937).
Препис на писмо от 3 март 1858 г. на жители на Габрово до градоначалниците Г. хаджи Теодор хаджи Атанасов, Г. Георги, Н. Кабакчиолу с молба
да се изгонят жените с аморално поведение от селото (б.д.).
МУТАФЧИЕВ, ЦОНЬО ИВАНОВ (1931–2009)
Ф. 1587, 1 оп., 38 а.е., 0,34 л.м., 1931–2010 г.
Роден на 13 окт. 1931 г. в с. Кози рог. Прогимназиално образование завършва в родното си село, а средно – в Априловската гимназия през 1949 г. Завършва Висшето народно военно артилерийско училище „Г. Димитров“ в Шумен и
е назначен за взводен командир в полковата артилерия на мотострелкови полк
към танковата бригада в Сливен. През 1958 г. започва работа във Военно окръжие – Габрово и учи задочно във ВИИ „Карл Маркс“ – София (дн. УНСС), който
завършва през 1965 г. Работи като инструктор, лектор и консултант и завеждащ кабинет по политическа икономия в ОК на БКП (1965–1971), а след това – в
Междуокръжната партийна школа – Габрово. През 1975 г. е на четвърт щат
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като доцент по политическа икономия във ВМЕИ – Габрово и като хоноруван
доцент работи до 2001 г. Умира на 26 апр. 2009 г.

Автобиография (1979); автобиографичен разказ „Аз, моят род, родовете, свързани с мене и времето, през което сме живели“ с приложено родословие на Мутафчийския род от с. Кози рог (2007).
Свидетелство за свето кръщене (1931).
Свидетелства, дипломи и удостоверение за придобито образование, научни степени и звание (1949–1989).
Книжка за медали, удостоверения и списък на получените отличия, дип
ломи и др. награди (1957–1985); грамоти за заслуги в бригадирското движение, дейността на Дружество „Георги Кирков“ и Съюза на научните работници в България (1949–1987).
Членска книжка от Съюза на научните работници в България, служебна
карта от Областния комитет на БКП – Ловеч (1979–1991).
Поздравителни адреси от партийната организация, ръководството, профорганизацията и колектива на Междуокръжната партийна школа – Габрово
за 50-годишния му юбилей (1981).
Некролог и възпоменание за смъртта на Цоньо Мутафчиев (2009, 2010).
Дисертация за присъждане на научна степен „кандидат на икономичес
ките науки“ и рецензии на кандидатските дисертации за присъждане на научна степен „кандидат на икономическите науки“ и научно звание „доцент“
(1972–1988); стенографски протоколи от заседания, отзиви и поздравителни
писма от обществени организации, близки и приятели по повод защита на
кандидатска дисертация (1975–1977).
Списъци на публикациите на Цоньо Мутафчиев (1975); Монография
„Социално-икономически фактори, ефективност, качество“, лекции, изследвания, доклади и др. по икономически теми (1975–1990); статии и дописки,
публикувани в местния и централния печат (1963–2003).
Албум със снимки на Цоньо Мутафчиев като преподавател в Междуок
ръжната партийна школа – Габрово с колеги, курсисти и др. (1971–1975).
Снимки на Мутафчиев от селскостопански бригади, новогодишни тържества, с колеги преподаватели, с курсисти, от юбилейното му тържество, със
семейството, на родителите му (1940–2002).
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ПЕНЧЕВ, КЪНЧО ИВАНОВ (1913–1999)
Ф. 1120, 2 оп., 522 а.е., 2,56 л.м., 1877–2002 г.
Роден на 28 юли 1913 г. в с. Стояновци. Завършва Държавно столарско училище – Трявна през 1931 г. и веднага започва работа като учител-резбар в Берковското столарско училище. В периода 1934–1958 г. работи в Трявна като писар
в Общината, деловодител, счетоводител, плановик в Популярна банка, Обущарската кооперация за общи доставки „Св. Спиридон“, фабрика „Лотос“, резбар
в ДИП „Изкуство“. През 1958 г. постъпва в Специализиран музей за резбарско и
зографско изкуство – Трявна, където е уредник, старши уредник, директор. За
кратко време извършва огромна събирателска и популяризаторска работа. Пос
тавя основите на единствения по рода си музей в България, създава музейните
експозиции в Райковата, Славейковата и Ангел-Кънчевата къща. Общественик,
краевед, читалищен и туристически деятел. Награден с ордените „Кирил и Методий“ – І степен и „Народен орден на труда“ – златен, юбилеен медал „25 години народна власт“. Умира през 1999 г. в Трявна.

Автобиография и биография (1977, 1987).
Сведения от Кънчо Пенчев за трудовата, културно-просветната и туристическата му дейност (1959–1992).
Некролози и възпоменания за смъртта на Кънчо Пенчев (1999–2002).
Статии, доклади, брошури, дипляни, беседи и др. от Кънчо Пенчев за:
Трявна като курортен и музеен център, живота и дейността на Ангел Кънчев,
Тревненската художествена школа, тревненски майстори, строители, резбари и др. (1935–1997).
„Кратка история за създаването и развитието на музейното дело в Трявна до 1971 г.“ (1980–1988), „Кратка история на с. Стояновци“, „Речник на
тревненските прякори“, „На разходка из Тревненския край“, „Д-р Теодоси К.
Витанов“ (1981–1985) от Кънчо Пенчев.
Проучвания на Кънчо Пенчев за Тревненската художествена школа и
списъци на майстори-резбари, зографи, строители (1964–1969).
Летописи на Тревненското училище и читалище (1956–1989).
Биографични справки от Кънчо Пенчев за: видни читалищни дейци от
Трявна (1971–1996), опълченци от Трявна и Тревненско (1967–1968), първите социалисти от Трявна (1960–1982), антифашисти от Тревненския край
(1956–1987), загинали участници в Отечествената война (1962–1975).
Схеми на родословни дървета на Петко Славейков, Ангел Кънчев, поп
Йовчо, поп Никола, Михаил Буюклийски – Мустаков (1959–1974).
Кореспонденция с: музейни и архивни работници за попълване родос
ловното дърво и родовата история на поп Димитър Кънчевия род, за снимки
и документи за културното и историческото развитие на Трявна; уреждането
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на музейна сбирка в къщата на поп Кою Витанов в Трявна и др. (1940–1985);
политически, държавни, научни организации за участие в конференции, пленуми и заседания (1969–1987); туристически дейци за определяне и маркиране на туристически маршрути, свързани с преминаването на руските войски
през Руско-турската война (1877–1878) и др. (1967–1978).
Снимки на: Кънчо Пенчев (1966–1972); дейците на Тревненското въстание и къщите на чорбаджи Христо Колчев и Тихол Бончев (1966).
Билети (бележки) за продажба на животни в с. Енчевци, Дряново и Трявна (1877–1880).
ПЛАТИКАНОВ, ИВАН ХРИСТОВ (1914–?)
Ф. 1243, 1 оп., 33 а.е., 0,10 л.м., 1914–1984 г.
Роден на 27 апр. 1914 г. в с. Ряховците. Завършва Смесената народна прогимназия в Севлиево и Смесено педагогическо училище в Сливен (1934). Участва
активно в младежкото революционно движение. За политическата си дейност е
арестуван и осъден, излежава присъдата си във Великотърновския затвор (1933–
1934). От 1935 до 1943 г. учителства в селата Кътина и Елешница, Софийско.
След 9 септ. 1944 г. е кмет на родното си село. През 1949 г. завършва Факултета за стопански и социални науки на СУ. Работи в Министерство на външната търговия, като търговски представител в Израел, директор на кантора
и заместник-директор на ДТП „Машинимпорт“. След пенсионирането му през
1970 г. развива широка обществено-политическа и краеведческа дейност. Приз
нат за АБПФК. Награден с медалите „За участие в антифашистката борба“,
„25 години народна власт“, „100 години от рождението на Георги Димитров“,
„1300 години България“.

Биография на Иван Платиканов (1984).
Свидетелства: кръщелно (1914), за завършено основно, прогимназиално, гимназиално и висше образование (1927–1949), венчално (1940), за издържан курс по руски език (1952).
Актове за встъпване и напускане на длъжност учител (1935–1943).
Удостоверения и грамоти за награждаване на Иван Платиканов (1957–
1982).
„Видни и заслужили общественици в с. Ряховците“, „Универсален справочник за с. Ряховците“, „Село Ряховците – минало и настояще“ – краеведчески изследвания (1983–1984) и „Родинознание“ – примерна методика за
родови изследвания (1984) от Иван Платиканов.
Снимки на Иван Платиканов със семейството му (1973–1974).
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ПОПКРЪСТЕВ, ДИМИТЪР ПОПИВАНОВ (1888–1970)
Ф. 1139, 1 оп., 182 а.е., 0,45 л.м., 1872–1971 г.
Роден на 16 февр. 1888 г. в с. Батошево. През 1909 г. завършва Държавното
мъжко педагогическо училище – Шумен, а през 1911 г. полага държавен изпит
за учителска правоспособност. Участва в Първата световна война. От 1911 до
1943 г. учителства в селата Горна Росица, Шумата, Енев рът, Батошево, в Свищовско и Плевенско. Занимава се с краеведческа дейност – написва история на
родното си село. Награден с кавалерски кръст „За гражданска заслуга“ (1938).
Носител на златна значка от Върховния читалищен съвет. Умира през 1970 г. в
Севлиево.

Автобиографични данни и биография (1970).
Удостоверение за раждане и венчално свидетелство (1912, 1953).
Свидетелства за зрелост и за учителска правоспособност, удостоверение за завършено обучение по противовъздушна и химическа отбрана (1909–
1953).
Грамоти за награждаване: от цар Борис III с кавалерски кръст „За гражданска заслуга“ (1938), от Върховния читалищен съвет със златна значка
„Отличник за читалищна дейност“ (1966).
Некролози и възпоменание по повод смъртта на Димитър Попкръстев
(1970–1971).
Исторически изследвания: „Батошевски девически манастир“ (1963),
„Батошевски мъжки манастир“ (1969), „Батошево и батошевци“ (1970).
Доклади, статии, спомени от Димитър Попкръстев за историята на с.
Батошево, Априлското въстание, батошевското читалище и др. (1965–1970).
Тефтер на свещеник Йован от с. Батошево с данни за жители на селото
и за дадени на заем пари (1872–1891), с допълнения и бележки от Димитър
Попкръстев (б.д.).
Кореспонденция с: Троянския манастир, Старозагорската митрополия,
Фани Попова-Мутафова, Петър Чолов, архимандрит Иларион, Илия Габровски, проф. Николай П. Ковачев и др. за събиране сведения за историята на
Батошевския мъжки манастир и Батошевския край (1960–1968).
Албум със снимки на Димитър Попкръстев (1904–1969).
Снимки на: Димитър Попкръстев (1906–1970); учителки от с. Малки
Вършец и с. Калипетрово, Силистренско (1908–1910); отец Маврикий – католически домин в с. Лъжене, Плевенско (1915).
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ПОПОВ, ГЕОРГИ СТЕФАНОВ (1905–1994)
Ф. 1258, 1 оп., 104 а.е., 0,30 л.м., 1905–1984 г.
Роден на 26 ноем. 1905 г. в с. Дебелец, Великотърновско. Завършва Държавната търговска гимназия в Свищов (1923). Още като ученик през 1920 г. става
член на Туристическо дружество „Стъклен“ и в продължение на 65 години е един
от най-ентусиазираните туристи в Габрово. През 1930 г. завършва Икономика
в Свободен университет – София. От 1936 г. работи в Габрово като началник
инкасова служба при БНБ, финансов ревизор при ОС на ТПК. Развива активна
туристическа дейност – член и секретар на Туристическо дружество „Узана“,
участва в основаването на Дружество „Малуша“ при ОС на ТПК – Габрово и
Клуб на ветераните-туристи. Многократно награждаван за дългогодишна и
активна туристическа дейност. Носител на бронзова и сребърна значка на ЦС
на БТС, златен медал „Алеко“, почетна грамота, званието „Ветеран-турист“.
От 1980 г. е „Заслужил деятел на Българския туристически съюз“. Умира през
1994 г.

Автобиография (1984).
Анкетен лист на ветерана-турист и туристическа характеристика на Георги Попов (1966, 1980).
Студентска книжка от Свободния университет – София (1927–1930).
Свидетелство за счетоводителска правоспособност и лична карта за експерт-счетоводител (1940, 1949).
Членски карти и книжки от: туристически дружества, ОФ, трудово-културни бригади, МФ като вещо лице, БЧК, библиотека „Априлов – Палаузов“
(1924–1960).
Почетна грамота на Георги Попов от БТС за активна туристическа дейност (1968).
Статии от Георги Попов за туристическото движение (1979–1984).
Дописки от Георги Попов за: създаване на Туристическо дружество
„Малуша“ (1963), дейността на туристическото дружество в Габрово (1979–
1983); спомени за дейността на туристическите дружества в Дряново и
Габрово (1975–1979).
Снимки: на Георги Попов: портретни (1906–1980), в Дряново (1926–
1930), като студент в София (1932), от сватбата му (1948); на роднини и близки (1905); на туристи от Дружество „Бачо Киро“ – Дряново (1925–1930); на
основатели на Клуба на ветераните туристи – Габрово (1964); от туристичес
ки събрания, конференции, трудови дни (1970–1980).
В-к „Андък“ – агитационно-литературен брой на Дряновското туристическо дружество (1928).
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ПУРЕЛ, МИЛКА ИВАНОВА (1930–)
Ф. 1524, 1 оп., 74 а.е., 0,60 л.м., 1925–1990 г.
Родена на 25 окт. 1930 г. в Габрово. От 1951 г. е преподавател по руски език
в Първо ОУ „Ран Босилек“ – Габрово. Завършва държавните курсове по руски
език в София (1953) и получава свидетелство за учителска правоспособност по
руски език. Повишава квалификацията си в Ленинград (Санкт Петербург). Завършва задочно специалност „Руска филология“ във ВТУ. Публикува статии за
методиката за изучаване на руски език. Удостоявана с многобройни награди за
педагогически принос.

Биографични данни (1983).
Свидетелства и удостоверения за учителска правоспособност и квалификационни курсове (1951–1980).
Диплома за удостояване със звание „Главен учител“ (1983).
Грамоти за награждаване за участие в туристически поход, педагогичес
ки заслуги и активна дейност по българо-съветската дружба (1964–1985).
Похвални листове за активна работа с пионерската организация (1967–
1986).
Летопис на пионерската дружина „Параскева Енева“ (1985) и „Дружба
свята и благословена“ (1989) от Милка Пурел.
Доклади, информации, помагала от Милка Пурел за обучението по руски
език (1973–1984).
Кореспонденция със съветски граждани и съветски ученици (1962–
1985).
Албум със снимки, поздравителни картички на Клуба за интернационална дружба при Първо ОУ „Ран Босилек“ – Габрово (1962–1990).
Снимки на: Милка Пурел (1983–1985); учители, ученици, състави от
габровски училища (1925–1966); учредители на БСД в Севлиево и Дряново
(1940); от посещения на съветски гости в Габрово (1970–1985).
РАДКОВ, ВАСИЛ (ВАСИЛ РАДКОВ ПЕТРОВ) (1902–1975)
Ф. 634, 2 оп., 310 а.е., 1,20 л.м., 1873–1975 г.
Роден на 2 апр. 1902 г. в с. Недевци (дн. кв. на Габрово). Завършва Априлов
ската гимназия в Габрово и Висшия педагогически курс в Казанлък. От 1923 до
1942 г. е учител и директор в прогимназията в с. Овча могила, Великотърновско.
През 1931 г. е избран за член, а по-късно и за секретар на Висшия учебен съвет
към МНП. От 1942 г. е секретар на Околийска училищна инспекция – Свищов. От
1943 г. е директор на Свищовската прогимназия, а от 1953 г. – учител в Политех-
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ническа гимназия „Димитър Благоев“ – Свищов. Ръководи кръжоци за художествено четене и драматична подготовка, сформира куклен театър в Свищов. Член
на Музейния съвет при Исторически музей – Свищов. Умира през 1975 г.

Автобиография и автобиографични бележки (1966–1974).
Свидетелство за венчаване на Васил Радков и Янка Савова (1925).
Книжка за медали и грамоти от Националния съвет на ОФ и БТС (1957–
1974).
Удостоверения за завършена Първа българска театрална школа – София
и за служебни квалификации (1937–1958).
Информация за дейността му от ОК за трезвеност – Велико Търново
(1972).
Делегатска карта на Васил Радков за IV-та отчетно-изборна конференция на Градския съвет за изкуство и култура – Свищов и членски карти от
Български неутрален въздържателен съюз – клон с. Овча могила, Великотърновско и от Клуба на дейците на културата – Свищов (1930, 1964, 1975).
Пътеписи, есета, спомени, стихотворения, бележки, исторически изследвания и др. (1948–1973).
Статии, очерци, бележки, лекции и др. от Васил Радков (1926–1975).
Кореспонденция с: Комисията по история на народното образование
при Априловска гимназия – Габрово за събиране на спомени и документи за
гимназията; Централния музей на народната армия за предадените вещи от
опълченеца Иван Н. Балкански – Комитата; музея в Копривщица за Найден
Попстоянов – участник в Априлското въстание, с музеи в Русе – за дейността на участници в националноосвободителното движение от Свищов; Бинка
Манолова Златарева – художник от Свищов, с автобиография и сведения за
творческата ѝ дейност и др.; близки, приятели и роднини от личен характер и
поздравления (1957–1975).
Албуми: с празнични и новогодишни честитки (1965–1967); „Старо
Габрово“ (1967); „Свищов някога и сега“ (1948).
Снимки: на Васил Радков, със съученици от Априловската гимназия и
Висшия педагогически курс, със семейството, с приятели, като войник, с учителя Тотю Зеленодръвски, с ученици, като учител и директор в с. Овча могила, на членове на въздържателни дружества (1918–1973).
Акт за собственост на ливада в с. Павел, Великотърновско на Георги,
Симеон и Тинка (на османотурски език) (1873).
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СЕМЕЕН ФОНД РАДКОВИ, ЦАНЬО И МЛАДЕН (1898–2004)
Ф. 1618, 2 оп., 264 а.е., 1,44 л.м., 1850–2007 г.
Радков, Цаньо Иванов – баща (1898–1992)
Роден на 6/19 февр. 1898 г. в Трявна в семейството на Анастасия и Иван хаджи Цаневи Радкови. Завършва начално и прогимназиално образование в родния
си град. От 1913 г. учи в Софийската духовна семинария на пълна синодална стипендия. Мобилизиран е през 1917–1918 г., отбива военната си служба като писар
във 2-ри Добруджански полк, участва в Първата световна война. През 1919 г. е
студент в Юридическия факултет на СУ, като същевременно работи в Трявна
към Комитета за стопански грижи и обществена предвидливост. По финансови
причини прекъсва следването си и работи като счетоводител в Потребителна
кооперация „Солидарност“ – Трявна. От 1921 г. започва работа като учител,
а през 1923 г. придобива учителска правоспособност и до пенсионирането си работи като начален учител. От 1932 до 1934 г. е околийски училищен инспектор
в Дряново. Преподава пеене като лектор в Тревненското стопанско училище.
Активен общественик, един от инициаторите за възстановяването на Музикално дружество „Гъдулка“ и от 1923 до 1931 г. е диригент на хора му, диригент
на църковния хор при църквата „Св. Архангел Михаил“. Член на читалището в
Трявна, един от основателите на детската музикална школа и преподавател по
цигулка, под негово ръководство се представят опери и оперети. Участва в дейността на Дружеството за културно и икономическо въздигане на Трявна. През
1938 г. основава Есперантско дружество в Трявна. Умира на 30 окт. 1992 г. в
Ловеч.

Автобиографични бележки (1980).
Свидетелство за свето кръщене (1898).
Зрелостно свидетелство от Софийската духовна семинария (1919); студентска книжка от СУ (1919); свидетелства за учителска правоспособност
(1923–1946); уверение от Държавната музикална академия за завършен курс
по пеене и удостоверение, че е диригент на църковен хор (1924, 1927).
Уволнителни билети, лична карта от Министерство на войната за участието му във войните, квитанции за членски внос към Дружеството на бойците от фронта – Трявна (1918–1944).
Спестовна книжка, карти, членски книжки и свидетелства (1940–1964).
Удостоверение от Министерството на железниците, пощите и телеграфите за работата му като книговодител (1943); заповеди за назначаване, преназначаване, удостоверения и др. за работата му като учител, помощник окръжен училищен инспектор и директор на училище (1931–1967); конгресна
карта за 25-годишния юбилеен конгрес на Българската есперантска асоциация, проведен в Севлиево (1938).
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Спомени на Цаньо Радков за създаването и дейността на Музикално
дружество „Гусла“ – Трявна и как се става есперантист (1980–1986); преводи
от есперанто на български и от български на есперанто, публикувани в пресата (1938–1980); либрето и музика на оперети и детска опера, дирижирани
от Цаньо Радков (1930); хорови песни от различни автори, записани от Цаньо
Радков (1926–1982).
Чернови на писма от Цаньо Радков до сем. Блан, Франция (1952–1990);
пощенски картички и писма до Цаньо Радков от близки и роднини, eсперантисти от Латвия, Унгария, Холандия, Франция и др. (1914–1990).
Снимки на: Цаньо Радков, със съученици и състуденти, с приятели, колеги, със семейството, с есперантисти; родственици; на френски есперантисти (1880–1980).
Колекция от пощенски картички с репродукции на произведения на изкуството и с религиозно съдържание (1930).
Вестници с публикации за дейността на есперантисти и връзките им с
България (1963–1964).
Конгресна карта на Розка Радкова за 25-годишния юбилеен конгрес на
Българската есперантска асоциация, проведен в Севлиево (1938).
Радков, Младен Цанев – син (1931–2004)
Роден на 17 юни 1931 г. в Трявна в семейството на Розка и Цаньо Радкови – начални учители. Основно и средно образование получава в Трявна. Завършва
Учителския институт за прогимназиални учители „Вл. И. Ленин“ – София със
специалност по български език, руски език и пеене. През учебната 1953/1954 г. работи като учител в Народна смесена гимназия в Гоце Делчев. От 1954 г. следва в
СУ, Философско-исторически факултет – специалност „История“, с профил архивистика. Завършва СУ през 1959 г., като защитава дипломна работа по архивистика на тема „История на архивното дело у нас от 1912 г. до 9 септ. 1944 г.“.
От авг. 1960 г. е назначен за началник на ОДА – Габрово. На тази длъжност
остава до пенсионирането си през 1991 г. Професионализмът му е високо ценен
в архивната система, практическият му опит е популяризиран в архивни издания, обсъждан е на национални съвещания и конференции. Награден през 1979 г.
с орден „Кирил и Методий“ – II степен. Член на Съюза на научните работници в
България – клон Габрово и дългогодишен секретар на БИД – клон Габрово, член на
Окръжния музеен съвет. Умира на 6 дек. 2004 г.

Автобиографии на Младен Радков (1959–1972).
Свидетелства за кръщение (1931) и копие от удостоверение за раждане
(1966).
739

АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ

Ученически и студентска книжки, лични, членски и читателски карти на
Младен Радков (1942–1959).
Удостоверения, свидетелства, дипломи за завършени степени на образование, за предказармена подготовка, за завършен курс за ръководител на
музикален състав (1939–1987).
Служебни характеристики, служебна карта, пропуски и паспорт на Младен Радков (1960–1990).
Записки по архивистика, дневник на стажанта, програма на курс „Архивознание“ (1955–1959); дипломна работа на Младен Радков (1959).
Указ, орденска книжка, удостоверения за награждаване (1979–1985);
грамоти и свидетелства за дарения (1981–2001); поздравителни адреси, те
леграми за 50-годишния му юбилей (1981).
Скръбна вест и възпоменания за смъртта на Младен Радков (2004–2007).
Родословни схеми и бележки за Димиевия и Радковия род (1850–2004).
Списък с публикациите на Младен Радков в научни издания и периодичния печат (1988); бележки, мнения, информации, предложения и др. на
Радков за подобряване работата и преустройството на архивната система
(1963–1989); изследвания, лекции, доклади, статии по исторически теми
(1963–2004).
Писма и пощенски картички от и до Младен Радков по лични и служебни
въпроси, с поздравления за празници и др. (1959–1991).
Снимки: на Младен Радков, със семейството, с близки и приятели, с колеги (1931–1987); на родственици от Димиевия и Радковия род (1870–2004).
Статия с информация за Цаньо Радков като диригент на хор в Трявна
(1976).
Спестовна книжка на Розка Радкова – майка (1930–1935); спомени на
Кина Резачева с информация за Розка Радкова (1984).
РАЧЕВ, ПЕНЬО ГЕОРГИЕВ (1928–)
Ф. 1556, 1 оп., 30 а.е., 0,26 л.м., 1960–2010 г.
Роден на 24 ноем. 1928 г. в с. Пъртевци. Начално училище завършва в с. Мечковица, прогимназиално – в с. Гачовци, средно – в Механо-електротехническо училище „Никола Василиади“ – Габрово, специалност машинен техник (1947). Учи задочно в Педагогическия институт за учители специалисти – София (1962–1964) и
Висш общотехнически задочен институт – Габрово (от 1972 г. – ВМЕИ – Габрово), специалност „Технология на машиностроенето и металорежещи машини“
(1964–1971). През 1975 г. преминава курс на обучение във Висшата партийна школа на ЦК на КПСС – Москва, а през 1981 г. – в Академията за народно стопанство
в Москва. Работи като машинист в дизеловата централа на фабрика „Памучен
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текстил“ – Габрово, по-късно „Вълко Червенков“. През 1959 г. участва в реконструкцията и изграждането на ДПТК „Васил Коларов“. През 1961 г. постъпва
на работа в ГК на БКП – Габрово като инструктор в отдел „Стопански“, а от
1964 г. е завеждащ отдела. Пряко е ангажиран с изграждането на ЕТЗ „Подем“, яз. „Христо Смирненски“, ВМЕИ и много други големи промишлени предприятия и заводи в Габрово. През 1971 г. е завеждащ отдел „Наука, образование
и технически прогрес“ към ГК на БКП – Габрово, а през 1977–1978 г. е секретар
по промишлеността. През 1978–1982 г. е генерален директор на Комбината по
телферостроене – Габрово, а от септ. 1982 г. отново е секретар по промишлеността към ГК на БКП – Габрово. През 1987–1990 г. последователно е председател и генерален директор на СО „Инструментална промишленост“ – Габрово.
Носител на много награди и отличия: Орден на труда „Златен“ (1976), 2 ордена
„Червено знаме на труда“ (1978, 1981), орден „Народна република България“ – ІІІ
степен и др. През 1999 г. е сред инициаторите и учредителите на Сдружение за
издигане ролята на Габрово като индустриално-стопански, просветно-научен и
културен център „Габрово’21“, на което е председател до 2001 г., а след това –
изпълнителен директор.

Автобиография „Живот, отдаден изцяло за развитието на икономиката
в Габрово за периода 1947–1990 г.“ (1996); автобиографични бележки със
сведения за по-важните събития от неговия живот и получени награди, „Пътят...“ – първа част – за участието му в развитието на Габрово през периода
1947–1990 г. и втора част – спомени и размисли (1997, 2001).
Родословно дърво на рода Пеневци от с. Пъртевци (1975).
Дипломни работи на Пеньо Рачев на руски и български език (1971,
1981); контролни работи от обучението му като студент (1970).
Снимки на Пеньо Рачев от посещения в САЩ и Русия (1976–1981), при
посещения на делегации от Украйна и Беларус, като генерален директор на
СО „Инструментална промишленост“, с Георги Иванов – първият български
космонавт и др. (1982–1990).
Илюстровани пощенски картички от посетени страни – Испания, Португалия, САЩ (1980–1981).
РИБАРЕВ, ХРИСТОФОР ЛАЛЕВ (1906–2003)
Ф. 1384, 1 оп., 67 а.е., 0,20 л.м., 1907–1994 г.
Роден на 21 дек. 1906 г. в Габрово. Завършва средно образование в Априлов
ската гимназия в Габрово, а висше – в Свободния университет в София. От 1929
до 1951 г. работи в Популярна банка – Габрово, след това е старши счетоводител в ДСК – Габрово, от 1959 до 1968 г. работи в отдел „Пенсии“ към ОНС –
Габрово. След пенсионирането си е сътрудник на ДА – Габрово. Пее в църковен
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хор, в Габровски народен хор, в Музикална дружба „Емануил Манолов“, в смесен
хор „Априлов – Палаузов“. Награден с юбилейна грамота за дългогодишна хорова
дейност. Активен турист, покорил най-високите върхове в България. Носител на
значката „Ветеран-турист“. Умира през 2003 г.

Автобиография (1987).
Свидетелства: кръщелно и венчално (1907, 1935).
Дипломи за завършено средно и висше образование (1925, 1928).
Свидетелства за счетоводителска правоспособност и експерт-счетоводител (1947, 1949).
Грамоти за награждаване на Христофор Рибарев (1965–1984).
Дунавско кръщелно свидетелство за моряшко кръщене (1974).
Удостоверение за правоносене на значката „Ветеран-турист“ (1977).
Туристически книжки (1956–1976).
Статия от Христофор Рибарев, посветена на Габровска популярна банка
(1986) и слово, изнесено при нейното възобновяване (1994).
Снимки на Христофор Рибарев: портретни (1928–1985), като ученик и
студент (1916–1925), като хорист (1918–1962) и турист (1931–1987), с колеги (1934–1984).
РОЗИН, ЕМИЛ (ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ) (1930–2007)
Ф. 1558, 1 оп., 32 а.е., 0,30 л.м., 1952–2008 г.
Роден на 4 февр. 1930 г. в Сливен. От ученик пише стихове. Участва в бригадирското движение (1948–1950). Курсант във Висшето военноморско училище
„Н. Й. Вапцаров“ – Варна (1950–1954). От 1957 г. работи в Габрово в заводите „Буря“, „Васил Коларов“, „Болшевик“, Корабостроителния завод – Варна и
Металургичен комбинат „Кремиковци“, след което се връща в Габрово. Пътуващ кореспондент и редактор към радиостанция „Младост“ на Българско радио
(1972–1976). Завършва специалност „Българска филология“ във ВТУ (1976). От
1978 до 1986 г. е драматург в Драматичен театър „Рачо Стоянов“ – Габрово.
До пенсионирането си през 1990 г. работи в завод „Мехатроника“ – Габрово.
Още от началото на творческите си изяви се подписва с псевдонима Емил Розин.
Издава две самостоятелни стихосбирки, публикува стихове, есета, интервюта.
Печели награди от национални литературни конкурси. Член на СБП и Национален клуб на работниците – литературни творци. Умира през 2007 г. в Габрово.

Автобиография (1986).
Профсъюзна членска книжка (1964).
Биография, интервюта, публикации в габровски вестници за Емил Розин
(1981–2008).
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Стихосбирки от Емил Розин: „И търся далечен еделвайс“ (1987), „Морякът без кораб“ (1996).
Стихове (1957–2002) и очерци (1977–1983) от Емил Розин.
Писмо от Дамян Дамянов до Емил Розин в стихотворна форма (1986).
Юбилеен албум „25 години Радиостанция „Младост“, подарен на Емил
Розин с посвещение, със снимки на колектива, сред който е и Емил Розин
(1975).
Снимки на: Емил Розин, с колеги, съученици, състуденти и приятели
(1952–2006).
СЕМЕРДЖИЕВА, МАРИЯ
(МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА АНАСТАСОВА) (1930–2014)
Ф. 1337, 2 оп., 326 а.е., 4,80 л.м., 1906–2012 г.
Родена на 23 юни 1930 г. в Габрово. През 1948 г. завършва средно образование в Априловската гимназия. Започва работа като учител през учебната
1948/1949 г. в Първа прогимназия – Габрово, а на следващата учебна година е
дружинен ръководител. От 1950 г. е учител по руски език във Второ ОУ „Неофит
Рилски“ – Габрово, където организира художествената самодейност, ръководи хор и театрален състав. През 1966 г. организира Клуб за интернационална
дружба „Дружба навеки“ („Дружба навсегда“), а на 6 май 1980 г. се открива
първият в страната училищен музей за интернационална дружба „Панорама
на българо-съветската дружба“. През 1973 г. завършва курс за квалификация
на преподавателите по руски език към Държавния университет „М. В. Ломоносов“ в Москва. Пее в Смесен хор „Априлов – Палаузов“ – Габрово. След пенсионирането си през 1985 г. работи като нещатен сътрудник към ОДА – Габрово.
През 1992 г. става една от инициаторките за възобновяване дейността на ЖБД
„Майчина грижа“ – Габрово, чийто председател е през 1994–1995 и 1997–2000 г.
Един от учредителите на комитет „Памет Габровска“ през 2007 г. Дарител на
ДА, Историческия музей, НМО и др. институции в града. През 2008 г. дарява на
ДА – Габрово документите от дейността на Клуба за интернационална дружба
„Дружба навеки“ при ОУ „Неофит Рилски“ – Габрово, които тя успява да спаси
след разрушаването на училищната сбирка. Автор на книгите „Сърце за всички“
(биографичен очерк за първата българска дипломирана лекарка д-р Тота Венкова), „Едно дърво гора не прави – родът на дядо Метю Чехлар“, „По златна пепел
аз вървях“. Има много публикации на педагогически, исторически, обществени
и др. теми в български и чуждестранни вестници и списания. Награждавана с
орден „Кирил и Методий“ – І степен (1985), Почетен знак на Община Габрово
(2004), грамоти, дипломи, удостоверения и др. от Държавно-обществена организация „13 века България“, ОС на народната просвета, Общонароден комитет за
българо-съветска дружба и др. Умира на 13 февр. 2014 г. в Габрово.
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Автобиография (2012); биографичен очерк (2002).
Удостоверения и свидетелства за: завършено образование, учителска
правоспособност, подготовка на учител по руски език и др. (1939–1973).
Указ и орденска книжка за награждаване на Мария Семерджиева с орден
„Кирил и Методий“ – І степен (1985); грамоти, дипломи, похвален лист от
държавни, общински и др. организации за обществената, преподавателската
и дарителската ѝ дейност (1974–2004). Свидетелства за дарения и благодарствени грамоти от Община Габрово, Исторически музей – Габрово и др. за
благотворителната и дарителската ѝ дейност (1999–2012).
Заповеди за назначаване, преназначаване и др. като учител и дружинен
ръководител (1949–1966).
Поздравителни адреси до Мария Семерджиева по повод нейната 80-годишнина (2010).
Публикации, интервюта в местния и централния печат за дейността ѝ
(2004–2010).
Биографичен очерк за първата българска дипломирана лекарка д-р Тота
Венкова „Сърце за всички“, родово изследване „Едно дърво гора не прави –
родът на дядо Метю Чехлар“, „По златна пепел аз вървях“ – спомени (2005–
2012). Родословни дървета на сродници на д-р Тота Венкова (2005–2012),
на роднини на индустриалеца Пенчо Семов, на Априловия род от Габрово
(2007) и др. от Мария Семерджиева.
Библиографски справки за издадените ѝ книги и публикациите ѝ в местния и централния печат (2010–2012).
Писма от родственици на известни габровци, бивши ученици и др. до
Мария Семерджиева за благотворителната и изследователската ѝ дейност
(1990–2012).
Делегатска карта и покана, програма и др. от участието ѝ в конференции
на учители по руски език (1972–1981).
Програми, покани, снимки и др. от концерт на Смесен хор „Априлов –
Палаузов“ с участие на Семерджиева (1976–1986).
Основни цели на Комитет „Памет Габровска“, статии, снимки, програми
и др. от дейността му с участие на Семерджиева (2005–2009).
Афиш и снимки от чествания на годишнини на ЖБД „Майчина грижа“ –
Габрово, летописни бележки и статия от Мария Семерджиева (1994–2009).
Снимки на Мария Семерджиева: портретни, с роднини, като ученичка,
с колеги учители, с ученици, с членове на ЖБД „Майчина грижа“; на баба ѝ
Радка Семерджиева и на родителите ѝ Александър и Величка Семерджиеви
и др. (1906–2010).
Историческа справка за Клуба и първия училищен музей за интернационална дружба с ръководител Мария Семерджиева (1991). Дневник, книги за
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адресите, почетните членове и впечатленията и др. на КИД (1974–1986). Грамоти, благодарствени писма, телеграми и др. до КИД (1976–1982). Образци
на членска карта, емблема, покана и др. на КИД (1980).
Тематичен експозиционен план на музея на КИД с текстове на екскурзоводите (1980–1983); планове, сценарии, информации, доклади, публикации
и др. за проведени срещи, чествания, годишнини и др. по дейността на КИД
(1967–1988).
Писма от: наследници на Райна Попгеоргиева (Райна Княгиня), Рада
Брянска, Джануариъс Макгахан, граф Игнатиев, ген. Столетов, Ал. С. Пушкин, на опълченци и др. участници в Руско-турската освободителна война, от
архивите на СССР с приложени снимки, дипломи за награждаване, фотокопия на документи за руски полкове, спомени, публикации и др., използвани в
музейната експозиция (1922–1994); участници в Октомврийската революция,
ветерани от Втората световна война – жители на СССР (радистки, разузнавачки, писатели, оцелели концлагеристи, участници в превземането на Райх
стага, в битките за Кавказ, Сталинград, в обсадата на Ленинград, партизани
в Белорусия и др.), близки на загинали деца, на писателя А. Гайдар, възпитаници на А. П. Макаренко, екипажи на параходи, астронома Николай Черних
и др. със снимки, спомени, възпоменателни брошури и издания, публикации
и др., използвани в музейната експозиция (1944–1990); почетни членове на
КИД с приложени техни снимки, публикации и др., включени в музейната
експозиция (1954–1991).
Програми, сценарий, отчет, албум със снимки и др. от проведени екскурзии на КИД в СССР и от срещи с негови почетни членове (1978–1984).
Текстове и партитури на марша на КИД и песни, посветени на Клуба
(1978).
Писма от: съветски и български граждани, екипаж на параход „Г. Димит
ров“, интерклубове за живота и дейността на Георги Димитров, музеи, редакции на вестници и списания, съветски граждани, свързани с изграждането на
пионерските организации, участници в експедицията на ледоразбивача „Челюскин“, българи – участници в Септемврийското въстание и във Втората
световна война и др. по изследователската дейност на КИД с приложения
(1950–1989).
Писма от организации (музеи, редакции, интерклубове, училища в България, СССР, Афганистан и др.), общественици, писатели, изследователи и
др. до Мария Семерджиева и КИД за обмяна на информации, сведения и др.
по дейността на Клуба (1965–1986).
Поздравителни картички от: Валентина Терешкова, първата жена космонавт, ветерани от Втората световна война, писатели, редакции, училища и
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др. до Мария Семерджиева и КИД за национални, официални, новогодишни
и др. празници (1979–1988).
Албуми, изработени и изпратени на КИД с плакати, публикации, снимки
и др., посветени на годишнини от основаването и Освобождението на България и от края на Втората световна война (1968–1984).
Снимки: от официалното откриване на музея (1980), посещения, срещи,
беседи и др. в музея и училището (1978–1986), срещи с почетни членове,
проведени екскурзии, членове на интерклубове в училища в СССР, на паметници, братски могили и др., посветени на Освободителната война, Георги Димитров и др. подсъдими в Лайпцигския процес, на забележителности в
Москва и др. (1978–1982).
Табла със снимки на личности, писма и др., включени в музейната експозиция (1980); подвижни табла от І, ІІ и IV стена на музея (1980).
Книги и сборници с документи, снимки, спомени, подарени на Клуба от
ветерани от Втората световна война (1976–1983).
Фонозаписи на: обръщение на С. Клименко – правнук на А. С. Пушкин,
към децата от Клуба, биографични бележки за А. Погосов – полярен изследовател и др. (1978–1981).
СЕМЕЕН ФОНД СТЕФАНОВИ, РУСИ И ПЕТРАНА ИВАНОВА
(1907–1984)
Ф. 406, 12 оп., 436 а.е., 2,52 л.м., 1907–1985 г.
Стефанов, Руси (Руси Стефанов Иванов) – съпруг (1907–1983)
Роден на 11 апр. 1907 г. в к. Цуцуманите (дн. с. Гергини). От 1920 г. изучава обущарски занаят в Габрово и работи с активни дейци на БКП. През 1930 г.
става член на БКП. От 1931 г. е секретар на РК, а след това – на ОК на БКМС и
член на ОК на БКП в Габрово. Осъден по процеса на 93-мата, лежи в затвора от
1933 до 1937 г., след което е интерниран и зачислен в т.нар. Черни роти. Участва
в събитията на 9 септ. 1944 г., признат за АБПФК. Заема отговорни постове в
Околийския комитет на ОФ и председател на ГНС – Габрово. Завършва висша
партийна школа и от 1950 до 1955 г. е преподавател в партийните курсове на ОК
на БКП – Велико Търново. След 1960 г. се установява в София. Награден с орден
„9 септември 1944 г.“ – І степен. Умира през 1983 г.

Автобиографии (1969–1976).
Биографични бележки, молби, изложения и кореспонденция със СБПФ
за установяване партийното членство на Руси Стефанов Иванов и признаването му за АБПФК (1944–1964).
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Свидетелства: кръщелно и венчално (1907, 1940), за завършено образование (1919).
Членски карти от: Ловно-рибарски съюз, БТС (1965–1974).
Лични карти като АБПФК (1965–1983).
Удостоверения, орденски книжки, грамоти за награждаване от ОФ, ЦК
на БПФК, БТС (1957–1977).
Спомени, дневници и пътни бележки, очерци, исторически обзор, изследване „Русчуковия род“, „Автобиография-спомени“, „Моя роден край“,
„Управление на Габровската община“ (1958–1982).
Лекции, доклади, конспекти, статии, монографии, демографско изследване за: историята на БКП, дейността на Коминтерна, стопанското положение
в Габрово и страната, за проектобюджета на ГНС – Габрово за 1949 г. и дейността на Съвета за 1948 г., дейността на Димитър Благоев, Георги Димит
ров, Карл Маркс и др., при откриване на физкултурни тържества, състезания
и др., дейността на ДОСО, на читалищата във Великотърновски окръг и на
БСД – Велико Търново и др. (1946–1976).
Кореспонденция с ЦДА, ЦК на БКП, ОК на БКП – Габрово, Илия Габ
ровски, партийни архиви, близки и приятели за: признаването му за активен
борец против фашизма, 60-годишнината от създаването на габровската партийна организация, предаването на документални материали и използване на
архивни документи, отпечатване на статии и очерци, живота и дейността на
Петрана Иванова (съпруга) и на партийни дейци и др. (1955–1981).
Списъци на публикациите на Руси Стефанов (1972, 1977).
Албум със снимки: от посрещане на делегации, присъствие на конгреси,
чествания и др. (1941–1961); от посещението в СССР на сътрудници и дейци
на българо-съветската дружба (1959); от Москва с автограф на А. Туполев
(1957).
Снимки на: Руси Стефанов (1923–1980); подсъдимите от процеса на 93мата (1933); концлагеристи от концлагера в Демир Хисар, Турция (1943).
Иванова, Петрана Атанасова – съпруга (1911–1984)
Родена на 1 септ. 1911 г. в с. Миндя, Великотърновско. Учи в Стопанското
училище в Елена. Участва активно в борбите на БКП и в работническото движение. Организира и участва в стачки заедно с първия си съпруг – Георги Еленски.
От 1933 до 1936 г. лежи в Старозагорския, а през 1937 г. – във Великотърновския
затвор. През 1938 г. се омъжва за Руси Стефанов и продължава активната си
профсъюзна и комунистическа дейност. След 1944 г. участва в женското движение. Става първата жена – кмет в България – на с. Хаджи Цонев мост (дн. кв.
на Габрово) (1945–1947). Заема отговорни партийни постове в Габрово и София,
завършва партийна школа в Пловдив. От 1961 г. се установява в София, където
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продължава обществената си дейност. Наградена с ордените „Народен орден
на труда“ – сребърен и „За народна свобода 1941–1944 г.“ – ІІ степен, юбилеен
медал „25 години народна власт“. Умира през 1984 г.

Автобиография (1980).
Биография от Руси Стефанов (1971).
Свидетелства: кръщелни (1911, 1931); за завършено образование (1925).
Членска карта за Туристическо дружество „Трапезица“ – Велико Търново (1958).
Членска книжка за ОФ – Велико Търново (1972).
Грамоти, карта за удостояване със значка, удостоверения за правоносене на значка и награждаване с медали, издадени от БЧК, ОФ, ЦК на БПФК,
ДА – Габрово (1963–1984).
Некролози за смъртта и възпоменания на Петрана Иванова (1984, 1985).
Орденски книжки (1959, 1981).
Статии за Петрана Иванова (1968–1979).
Спомени на Петрана Иванова за участието ѝ в революционното движение (1979).
Слова, изложения, лекции от Петрана Иванова (1981).
Кореспонденция с: ОК на БКП – Велико Търново за партийната принадлежност на Георги Еленски като политемигрант в СССР (1964); Благоевски
РК на БПФК – София за награждаването ѝ с орден „9-ти септември 1944 г.“
(1981); ОК на БКП – Габрово за написване на спомени за дейността на партийните организации в с. Миндя, Великотърновско (1980); ОК на СБПФ –
Габрово за определяне на категорията ѝ като АБПФК (1970) и др.
Снимки на: Петрана Иванова (1939–1970); роднини (1927–1971); бив
ши политзатворници (1980).
СТОЯНОВ, СТОЯН НЕНКОВ (1920–1987)
Ф. 1280, 1 оп., 33 а.е., 0,30 л.м., 1936–1984 г.
Роден на 22 апр. 1920 г. в с. Ловнидол. Завършва прогимназия в родното си
село и двегодишен курс в Земеделското училище в Габрово. Работи във фабрика
„Момерин“ – Габрово. Отбива редовната си военна служба в 9-ти дивизионен
артилерийски полк в Севлиево и завършва школа за кандидат-подофицери. Заради нелегалната си комунистическа дейност е осъден на доживотен затвор.
Присъдата си излежава в Сливенския затвор. След 9 септ. 1944 г. за кратко е
кмет на с. Батошево, след това работи като инструктор в Околийския комитет
на БКП – Севлиево. От 1948 до 1958 г. служи в армията, завършва Военно-политическа академия, уволнява се с чин подполковник. Занимава се с народно пеене,
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сътрудник е на Радио София. Има издадени редица грамофонни плочи. От 1958 до
1963 г. се отдава на активна концертна дейност като солист към Българска концертна дирекция. Отговорник на групата за народни песни „Наша песен“. Записва над 600 народни песни от Севлиевския край, автор на над 100 песни. Признат
за АБПФК. Умира през 1987 г. в Севлиево.

Автобиографични бележки с данни за нелегалната му дейност до 1944 г.
[след 1976 г.] и за дейността му като музикант [след 1967 г.].
Военна книжка (1941–1942).
Свидетелство за завършена школа за кандидат-подофицери (1942).
Диплома за завършен пълен курс на Военно-политическа академия – София (1954).
Грамота за награждаване в Събора-надпяване в с. Боженците (1964).
Текстове на песни, създадени и събрани от Стоян Стоянов и фонозаписи
на изпълнени от него песни (1936–1979).
Спомени на Стоян Стоянов за престоя в затвора, нелегалната му дейност
и др. (1970–1982).
„Бойните традиции и свидните жертви на с. Ловнидол“, „Бит и обичаи на
с. Ловнидол“ – изследвания от Стоян Стоянов (1980–1982).
Снимки на: Стоян Стоянов, с родителите и съпругата (1943–1970), групата „Наша песен“ (1963), членове на въздържателното дружество в с. Ловнидол (1939); от възпоменателен митинг пред паметника на вр. Петрова чука
(1984).
СЪБЧЕВ, ПЕТЪР НЕДЕВ (1903–1980)
Ф. 1097, 2 оп., 46 а.е., 0,30 л.м., 1901–1979 г.
Роден на 13 окт. 1903 г. в Габрово. Завършва Априловската гимназия в Габрово и Грънчаро-пещарско училище в София през 1927 г. Участва със свои творби в
Първата габровска промишлена изложба и е отличен с диплом. През 1928 г. печели конкурса по грънчарство на Русенската търговско-индустриална камара и
заминава да следва Специално училище по керамика и други сродни художествени
занаяти в Теплитц Шьонау, Чехословакия. От 1928 до 1932 г. е директор и учител
в Керамично училище – Троян. През 1933 г. се завръща в Габрово. Открива и работи в своя керамична работилница в Габрово до 1950 г. Работи в представителен магазин за керамика (1950–1958), преподавател в Севлиевското училище по
строителна керамика (1959–1966). Развива активна обществена дейност, член
на Занаятчйския съюз в Габрово, на Туристическо дружество, общински съветник. Умира през 1980 г.
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Автобиография (1978).
Дипломи и свидетелства за завършено образование, майсторско свидетелство, за отличие от Първата габровска промишлена изложба (1924–1961).
Военна книжка, членски книжки от учителския профсъюз, ОФ, Туристическо дружество „Узана“ – Габрово (1948–1973).
Кореспонденция с: Пловдивска промишлена палата за удостояването му
със сребърен медал за участие в Третата промишлена изложба (1935); Комитета за наука, изкуство и култура за участието му в конкурс с макет на
паметника на вр. Шипка (1950) и за дарението на макета на Народен музей –
Габрово (1952); Райко Дамянов – заместник-председател на МС, с близки и
приятели с поздравления по различни поводи (1917–1969).
Албум със снимки от екскурзия в Германия (1972).
Снимки на: Петър Събчев, с роднини, близки, познати, колеги и ученици
(1924–1974); родителите му и други роднини и близки (1901–1968); групата
на Радикалната партия в Габрово (1914).
ТАУКОВ, ХРИСТО ТОТЕВ (1923–2008)
Ф. 1128, 1 оп., 175 а.е., 0,50 л.м., 1894–1981 г.
Роден на 24 апр. 1923 г. в с. Топлеш. Завършва Априловската гимназия в
Габрово (1942). Участва в първата фаза на Отечествената война. Следва в Института за прогимназиални учители в Пловдив (1945–1946). Директор на ОУ – с.
Жълтеш (1946–1948). През периода 1948–1958 г. служи в БНА в градовете Велико
Търново, Стара Загора, Казанлък. От 1958 г. до пенсионирането си през 1976 г.
работи като учител в Първо средно училище в Казанлък, заместник-директор на
Първа прогимназия в Габрово, директор на Дома на културата – Габрово и на
Осмо ОУ „В. И. Ленин“ – Габрово. От 1976 г. е специалист при ОДА – Габрово.
Активен общественик, читалищен и просветен деятел, дългогодишен председател на Комитета на офицерите от запаса – Габрово, лектор в Дружеството
за разпространение на научни знания „Георги Кирков“ – Габрово, деен отечес
твенофронтовец. Награден с орден „Кирил и Методий“ – І степен, медалите
„За боева заслуга“, „За заслуги към БНА“ и други юбилейни медали. Носител на
„Паспорт на трудовата слава“ и званието „Ударник на комунистическия труд“.
Умира през 2008 г. в Габрово.

Автобиографии (1970, 1980).
Свидетелства за завършено образование на Христо Тауков (1934–1946).
Лични карти (1945–1947).
Книжка, удостоверения, свидетелство за връчени отличия, грамоти
(1953–1980).
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Профсъюзна членска книжка (1958–1965).
Карти: за регистриране постиженията за значката „Покорител на планинските първенци“ (1958); за значката на НК за защита на мира (1972); за
Националния университет по култура (1977–1978).
Статии, доклади, слова, приветствия от Христо Тауков (1953–1981).
Снимки: на Христо Тауков (1931–1976); от учителска конференция в
Пловдив (1946); на Дома на културата – Габрово (1959); ученици и учители
от Габрово (1970–1976).
Свидетелства: кръщелни (1894, 1897) и венчално (1919) на майка му и
баща му.
ТОДОРОВ, ПЕНЧО ВЛАДИМИРОВ (1919–2008)
Ф. 1357, 1 оп., 50 а.е., 0,15 л.м., 1934–1990 г.
Роден на 21 юли 1919 г. в с. Тодоровци. Завършва прогимназия в с. Етърът
(дн. кв. на Габрово). Работи като мебелист в Габрово. През 1937 г. влиза в редовете на РМС, от 1943 г. е партизанин, участва в завземането на властта от
комунистите на 9 септ. 1944 г. Офицер в БНА (1944–1961). Занимава се с пчеларство и отглеждане на дръвчета. Виден общественик, признат за АБПФК. Награден с орден „Георги Димитров“ (1989). Умира през 2008 г. в Габрово.

Автобиография (1990).
Поздравително писмо до Пенчо Тодоров за награждаване с орден „Георги Димитров“ (1989).
Спомени на Пенчо Тодоров за участието му в партизанското движение
(1982–1989).
Снимки на Пенчо Тодоров: портретни, като ученик в Етърското училище (1934), с ремсисти, бивши партизани, АБПФК (1938–1988), офицер в
БНА (1952–1960).
ТЯНКОВ, ПЕТЪР ХРИСТОВ (1899–1991)
Ф. 1119, 1 оп., 32 а.е., 0,08 л.м., 1900–1984 г.
Роден на 28 дек. 1899 г. в Бургас. Завършва Мъжката гимназия в Стара Загора (1918). През периода 1918–1920 г. е телеграфист в БДЖ и работник в гарите
Стара Загора, Ксанти, Дедеагач, с. Злати дол, Хасковско. Участва активно в
Транспортната стачка 1919–1920 г., за което е арестуван и уволнен. Учител в
с. Маточина, с. Генералово, Хасковско, Свиленград (1922–1948), началник-отдел
„Народна просвета“ при ОкНС – Габрово (1948–1955). Общественик, читалищен
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и кооперативен деятел. Заслужил деятел на БЧК. Награден с ордените „Червено
знаме на труда“, „Кирил и Методий“ – І и ІІІ степен и медал „25 години народна
власт“. Умира през 1991 г.

Автобиографии (1949, 1984).
Свидетелства: кръщелно (1900), венчално (1928), за зрелост (1921),
за учителска правоспособност (1925), за помощник-училищен инспектор
(1933), за счетоводна и касиер-деловодителска правоспособност (1946), за
оценка на учебно-възпитателната му работа и обществени интереси (1947).
Удостоверение от Института за усъвършенстване на учители и ръководни кадри за завършен курс за усъвършенстване (1953).
Грамоти за активна отечественофронтовска, читалищна и пропагандаторска дейност (1958–1967).
Спомени на Петър Тянков за: учебното дело в Габровско; Транспортната стачка от 1919–1920 г.; провеждане на избори в Капитан Андреевска
община (1969–1984).
Списък на началниците на отдели „Народна просвета“ – курсисти в Института за усъвършенстване на учители – София (1953).
УЗУНОВ, ИВАН ИВАНОВ (1919–1988)
Ф. 1228, 1 оп., 197 а.е., 1,10 л.м., 1908–1982 г.
Роден на 18 септ. 1919 г. в с. Топлеш. Завършва Априловската гимназия в
Габрово и Педагогическия институт за прогимназиални учители в Шумен (1940).
От 1941 г. до пенсионирането си през 1979 г. е учител в с. Кози рог, с. Топлеш,
с. Бичкиня (дн. кв. на Габрово), директор на Пионерски дом – Габрово, началник
и инспектор на отдел „Народна просвета“ при ГНС – Габрово, директор на IV
ОУ – Габрово. Член на БЧК и Движението за трезвеност, лектор и пропагандист. Награден с ордените „Кирил и Методий“ – І и ІІІ степен, юбилеен медал
„25 години народна власт“, значка „Заслужил деятел на БЧК“ и почетна златна
значка за дългогодишна доброволна профсъюзна работа. Умира през 1988 г.

Автобиография на Иван Узунов (1955).
Свидетелства за завършено образование (1938, 1940).
Удостоверения и свидетелство за завършени курсове (1942–1956).
Профсъюзна членска книжка (1955).
Орденска книжка, грамоти, удостоверения за награждаване (1961–1976).
Приветствия, слова, доклади на Иван Узунов по учителската му дейност
(1954–1982).
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Записки на Иван Узунов за природни забележителности, исторически
местности и др. (1970).
Ревизионни бележки на Иван Узунов като училищен инспектор от посещения в училища и семинари (1956–1971).
Годишно разпределение и планове, сценарий, тезиси, доклади и др. от
дейността на Иван Узунов като заместник-директор и училищен инспектор
(1974–1978).
Снимки на: Иван Узунов (1941–1976); курсисти, учители (1940); хоро в
с. Топлеш (1908).
Автобиография на съпругата му (1967).
ФОМОВА, МАРИЯ МИХАЙЛОВА (МАРИЯ МИХАЙЛОВА
ИЛИЕВА) (1933–)
Ф. 1095, 2 оп., 128 а.е., 0,40 л.м., 1941–1985 г.
Родена на 17 февр. 1933 г. в Габрово. Завършва Априловската гимназия и
курсове за преподавател по руски език в Сливен и Велико Търново. Отряден и дружинен ръководител. От 1960 г. е учител в Първо ОУ – Габрово. Активен деятел
на българо-съветската дружба, основател на Клуба за интернационална дружба
в училището. Многократно награждавана и отличавана.

Aвтобиография (1979).
Удостоверения и свидетелства за завършено образование и курсове
(1941–1973).
Бригадирска карта (1949).
Грамоти от участие във всенароден туристически поход и за отечественофронтовска дейност (1964, 1967).
Почетна грамота, грамота за активна дейност като дружинна ръководителка (1957, 1960).
Кореспонденция: със съветски граждани за живота и дейността на Николай Островски и Радион Умников в Харков, за училищните интернати в
Запорожието; с ветерани от Втората световна война (1968–1978); с роднини,
познати, ученици за българо-съветската дружба (1963–1985).
Снимки на Мария Фомова със: съветски войници (1947), Ансамбъла на
Клуба на съветските граждани (1947), свои ученици (1965), съветски ветеран
от Втората световна война (1978).

753

АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ

ХАДЖИЕВ, ЙОРДАН ТОДОРОВ (1933–)
Ф. 1262, 1 оп., 48 а.е., 0,40 л.м., 1957–2013 г.
Роден на 23 авг. 1933 г. в с. Бяла черква, Великотърновско. Завършва основно
образование в родното си село, средно – в Априловската гимназия (1951) и висше
юридическо – в СУ (1959). Работи като адвокат в Габрово. От 1962 до 1968 г.
е юрисконсулт в ЕТЗ „Подем“, по-късно е завеждащ социално-правния отдел в
Окръжна болница. От 1979 до 1984 г. е секретар на Дружеството на писателите – Габрово, през 1985–1990 г. е завеждащ културно-масовата работа в ОС за
култура – Габрово. След демократичните промени в страната започва адвокатска практика. Публикува разкази още като студент, пише фейлетони и сатира.
Първата му книга „Апартамент „Мона Лиза“ – сборник с разкази, е отпечатана
през 1976 г. Следват: „Небето на дядо“ (1981) и „Наивна любов“ (1985) – разкази, „Семеен портрет“ – роман (1989), „Съдът на брадвата“ – спомени (1992),
„Жена по женлиния“ – разкази (1994), „Нататък“ – новели (2004), „Из моя век“ –
новели (2005), „Попътно“ – роман-пътепис (2009) и „Наоколо любов“ – разкази
(2011). Сценарист е на филма „Игра на любов“. За сборника с новели „Нататък“
през 2004 г. получава най-престижното отличие на СБП – годишната награда за
проза, а през 2005 г. – Априловска награда на Община Габрово за цялостно творчество и принос в областта на културата.

Автобиографии (1980–2013).
Грамоти за участие в конкурси (1974–1984).
Публикации за него и био-библиографска справка (1982–2013).
Договори, протоколи и др. за изработването на рекламен каталог (1976–
1990); концепция за създаването на хумористично списание (1991).
Сборници с хумористични разкази, разкази, романи, новели, стихове и
др. (1967–2010); аудиозаписи на книги на Хаджиев – говорящи книги за нез
рящи (2012).
Снимки на Йордан Хаджиев и шаржове (1973–2012).
ХЕСАПЧИЕВ, СИМЕОН СТЕФАНОВ (1910–1987)
Ф. 1317, 1 оп., 31 а.е., 0,06 л.м., 1910–1977 г.
Роден на 16 апр. 1910 г. в Севлиево. От 1924 г. се занимава с есперанто.
Като ученик в гимназията работи активно с есперантското и стенографското
дружества, прави първите си преводи от есперанто и от руски на български език.
Завършва Средното педагогическо училище в Севлиево (1929). От 1929–1930 г. е
волнонаемен прогимназиален учител в с. Трояново, Бургаско. Явява се на допълнителна полукласическа и класическа матура през 1930 г. в София и Варна. Завършва Славянска филология в СУ (1934). Учител в Софийско и София, ръководи
курсове по есперанто за ученици и граждани. Издава книги за пропаганда на езика
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есперанто. През 1938 г. организира в Севлиево ХХV конгрес на БЕС, основател и
член на ръководството на БСД в града. След 1944 г. е преподавател по български
език в Университета в Любляна и в СУ. От 1952 г. е редактор на в-к „Народна
просвета“, от 1960 г. – хоноруван контролен редактор на есперантската емисия при Радио София. Участва в Световния есперантски конгрес в София през
1963 г., преподава есперанто в Унгария, Франция, Германия. Автор на учебници
по есперанто. Почетен член на БЕС. Умира през 1987 г. в София.

Автобиография (1976).
Свидетелства: кръщелно (1910), зрелостни от Смесено педагогическо
училище – Севлиево и допълнителни зрелостни изпити по: гръцки от Народна държавна мъжка гимназия – Варна и по френски, латински, математика,
физика и химия от Втора мъжка гимназия „Цар Борис III“ – София (1929–
1931).
Диплома за висше образование (1935).
Изследване и статии, посветени на есперанто (1937–1975).
Учебници от Симеон Хесапчиев: по есперанто (1972), „Помагало за изучаване на международния език есперанто“ (1975), „Помагало за изучаване на
руски език в училищата и кръжоците“, „Текстове по руски език“ (1944).
Библиография на преводни произведения от руски на български език на
Симеон Хесапчиев (1976).
Снимки на Симеон Хесапчиев: портретни (1936–1977), от бригади, екскурзии (1952–1970), с есперантисти (1949–1977); от Български стенографски събор (1934).
ХИНКОВ, БЕНЮ НАНЕВ (1905–1979)
Ф. 1373, 1 оп., 20 а.е., 0,10 л.м., 1932–1987 г.
Роден на 18 апр. 1905 г. в Севлиево. Участва активно в младежкото революционно движение, за което е арестуван и лежи в затвора. В началото на 1929 г.
се преселва в София и се включва в революционните борби, многократно е арестуван и лежи в затвора. През 1941 г. минава в нелегалност. След 9 септ. 1944 г.
работи в Държавна сигурност, от 1946 г. е в апарата на ЦК на БКП. Признат за
АБПФК. Награден с орден „Георги Димитров“ и други държавни награди. Умира
през 1979 г. в София.

Автобиография (1959).
Фалшива лична карта, изработена от Беньо Хинков (1936).
Лична карта за БПФК (1961).
Служебни карти и паспорти (1952–1977).
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Военноотчетна книжка (1957).
Некролози по повод смъртта на Беньо Хинков и съболезнователно писмо от Тодор Живков до семейството му по повод смъртта му (1979).
Снимки на Беньо Хинков: портретни (1936–1977), със семейството
(1932–1973).
Статия от П. Пешков за Неделчо Минчев – шурей на Беню Хинков, публикувана във в-к „Пулс“ (1987).
ЦАНКОВ, ИВАН САВЧЕВ (1907–1990)
Ф. 1178, 1 оп., 155 а.е., 0,80 л.м., 1890–1981 г.
Роден на 8 авг. 1907 г. в с. Бичкиня (дн. кв. на Габрово). Завършва Априловската гимназия (1921). Работи като писар, секретар-бирник, бирник и данъчен
счетоводител в родното си село. От 1959 г. до пенсионирането си е старши инспектор по бюджета при ГНС – Габрово. Кооперативен и читалищен деятел.
Занимава се с краеведческа дейност. Многократно е награждаван с похвални грамоти, почетни значки и други награди. Умира през 1990 г.

Автобиографични бележки (1981).
Свидетелства за кръщение и венчаване на Иван Цанков (1907, 1934).
Удостоверение и свидетелства за завършено образование и положен изпит за секретар-бирник (1915–1930).
Членски книжки: за Съюза на служителите при изборни учреждения
(1933), профсъюзна (1951–1963).
Грамота за дългогодишна отечественофронтовска дейност (1967).
Удостоверение за награждаване с почетна значка „Отличник на Министерството на финансите“ (1967).
Актове за встъпване и освобождаване от длъжност (1934–1951).
Статии и беседи от Иван Цанков за брат му Николай Цанков, антифашист и концлагерист и др.; за Габрово, габровското възпитание и др.; родословни дървета на Цанковия и Ковашкия родове, изготвени от Иван Цанков
(1934–1974).
История на с. Бичкиня (дн. кв. на Габрово) – поминък, сгради, занаяти,
храна, облекло, чествания на народни и религиозни празници, дати, събития
и личности през XVII–XIX в. от Иван Цанков (1981).
Кореспонденция с: Музея на революционното движение в България, ОК
на Съюза на бойците против фашизма и капитализма – Габрово, Магдалена
Баръмова – сестра на Георги Димитров, и др. за живота и дейността на брат
му Николай Цанков (1946–1979).
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Снимки на: Иван Цанков (1921–1966); брат му Николай Цанков (1921–
1933); обекти в Габрово, селски чешми, пътища (1919–1940); ученическата
девическа колония при Габровския манастир (1925).
Венчално свидетелство на родителите му (1890).
Биография на Николай Цанков – брат на Иван Цанков, антифашист и
концлагерист (1961).
ЦОНЕВ, СТОЯН (СТОЯН ЦОНЕВ ИВАНОВ) (1941–)
Ф. 1324, 1 оп., 110 а.е., 0,40 л.м., 1944–1987 г.
Роден на 2 май 1941 г. в с. Джулюница, Великотърновско. Завършва Столарското училище в Трявна. Работи като бояджия, дърводелец, резбар и др. След
1970 г. е назначен за редактор на в-к „Дума на трикотажиста“ в завод „Аврам
Стоянов“ – Трявна. Следва задочно история във ВТУ. Работи като секретар на
ГС за култура – Трявна, редактор на в-к „Тревненски зов“, на алманах „Зорница“ – Габрово. Пише белетристика от 1977 г. Има публикации в местни и централни вестници и списания. Автор на книгите „Трева под копитата“, „Укротена вода“, „Жена за рая“.

Автобиография (1978).
Биографично-творческа справка за Стоян Цонев от Иванка Пискова
(1986).
Диплома за завършено средно образование (1959).
Студентска книжка от ВТУ (1972–1977).
Грамота от Централния организационен комитет на V Републикански
фестивал на художествената самодейност – лауреат на фестивала и носител
на златен медал за белетристика (1979).
Разкази (1977–1987), сборник с разкази „Укротена вода“ (1982).
Романи (варианти с бележки): „Белгуните (Трева под копитата)“ (1978–
1982), „Неприета в ада“ („Жена за рая“) (1982–1986), „Дъжд в града“ (1984).
Сборник „От ръката тревненска“, редактиран от Стоян Цонев (1987).
Съобщения, очерци, информации, статии от Стоян Цонев, публикувани
в местния печат, за писатели, исторически личности и др. (1978–1982).
Тетрадка с бележки за журналистически и творчески материали (1971–
1973).
Рецензии за творби на Стоян Цонев (1986).
Снимки на Стоян Цонев: портретни (1982–1986), с брат му и майка му,
със съпругата, от бригада, екскурзии, със самодейци, със състуденти, с журналисти и писатели (1944–1987).
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ЧАРАКЧИЕВ, ПЕТЪР СТЕФАНОВ (1908–1981)
Ф. 1130, 2 оп., 238 а.е., 1,10 л.м., 1919–1997 г.
Роден на 12 май 1908 г. в Севлиево. Завършва Педагогическото училище в
Севлиево (1928). Като ученик свири на цигулка в оркестъра, а по-късно е привлечен в оркестъра при Читалище „Развитие“. Завършва Музикална академия – София като ученик на проф. Никола Абаджиев (1933). Работи като учител по музика в Смолян (1928), с. Крушево (1934), Разград (1935), в Априловската гимназия
(1936–1972). Диригент на Ансамбъла на гимназията, Музикална дружба „Емануил
Манолов“, хор на учителките при Клуба на учителя, ансамбъл при завод „Добри
Карталов“, при кооперация „Балкан“ – Габрово (1935–1980), създател на Духов
оркестър – Габрово (1959). Награден с „Народен орден на труда“, с „Медал за
трудово отличие“ и множество други медали и грамоти. Носител на званието
„Заслужил учител“ от 1969 г. Умира през 1981 г. в Габрово.

Автобиографии (1978).
Карти: лични (1930–1946), бригадирска (1948).
Статия от Милка Пурел „Незабравимият Чаракчиев и неговите ученици“, публикувана във в-к „Габрово днес“ (1997).
Партитури, щимове, инструментални пиеси, музицирани от Петър Чаракчиев (1937–1964).
Кореспонденция с: МС, МПК (1957–1962); български и чуждестранни
композитори (1941–1975).
Афиши, покани, програми за концерти с участието на цигуларя Минчо
Минчев (1959–1987).
Снимки на: Петър Чаракчиев (1919–1978); участници в музикално-педагогически конференции (1934–1941); парад в Скопие (1941); хорове и оркестри, ръководени от Петър Чаракчиев (1936–1972); Минчо Минчев – ученик
на Петър Чаракчиев (1965–1974).
ШЕКЕРДЖИЕВ, МИХАИЛ КОЛЕВ (1889–1957)
Ф. 1360, 1 оп., 19 а.е., 0,10 л.м., 1911–1985 г.
Роден на 6 дек. 1889 г. в Габрово. Завършва Духовната семинария (1911)
като музикант. Учител в с. Червена вода, Русенско и в Държавния институт
за слепи – София (по-късно е негов директор). Свири в Операта, Свободния театър, Гвардейския оркестър, театър „Ренесанс“ и др. Следва Консерваторията в
Мюнхен (1926–1927). Първи диригент на хора на слепите „Балкан“, на църковни
хорове и др. Композира много песни за два, три, четири гласа, за еднородни и смесени хорове, детски оперетки, маршове, инструментална и оркестрова музика,
пише учебна литература, сборници и др. Участвайки в Първата световна война,
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създава марша „Велик е нашият войник“, който през 1984 г. е признат за марш
на Българската армия. Умира през 1957 г. в София.

Автобиография (1958). Биографични бележки от неизвестен автор
(1958).
Биографичен очерк „Войникът с цигулката“ от Л. Колев (1982).
Статия от Иван Хесапчиев, публикувана във в-к „Балканско знаме“,
и стихотворение от Иван Бонев, посветени на Михаил Шекерджиев (1957,
1958).
„Марш на 23-ти Шипченски полк“ („Велик е нашият войник“) – брошура
с ноти и текст (1985).
Доклад и статии от Михаил Шекерджиев „Из музикалното минало на
Габрово“, „Народна песен“, „Народните ни песни на робството“ (1954).
Библиография на публикациите за Михаил Шекерджиев (1985).
Редакционна записка в списание „Български воин“ за обявяване марша
„Велик е нашият войник“ за марш на БНА (1984).
Снимки на Михаил Шекерджиев: портретни (1945–1950), като войник, с
приятел, с годеницата му (1911–1916), диригент на хора на 8-ма Тунджанска
дивизия (1918).
ЯНЕВ, ПАСКО ПЕТРОВ (1917–1989)
Ф. 1338, 1 оп., 49 а.е., 0,10 л.м., 1931–1989 г.
Роден на 5 апр. 1917 г. в с. Шестово, Костурско, Македония. През 1921 г.
семейството му се заселва в с. Горна Росица. Завършва Севлиевската гимназия.
Ремсист, член на БКП, партизанин. Следва в Юридическия факултет на СУ. През
1942 г. преминава в нелегалност. След 1944 г. участва в Отечествената война.
През 1947–1948 г. завършва висш академичен курс в СССР, след което става командир на 7 дивизионен артилерийски полк в с. Крупник, Благоевградско. Заместник-началник на Военнотехническа академия в София (1951–1955), началник-отдел „Кадри“ в Министерство на народната отбрана (1955–1959), от 1959 г. е
заместник-председател на ДОСО, началник-щаб на Гражданска отбрана (1965–
1977), заместник-началник на Гражданска отбрана (1977–1978). Награден с ордените „Народна република България“ и „Георги Димитров“ – І степен, медали
и други правителствени награди. Умира през 1989 г. в София.

Справка на Паско Янев за местата, където е служил (1979).
Грамоти за награждаване за службата му в армията и в Гражданска отбрана (1974–1987).
Орденска книжка за награждаване с орден „Георги Димитров“ (1987).
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Спомени от Паско Янев: „Народната армия се каляваше в Отечествената
война“ (1958), „Това не се забравя“, „Партизански случки“ (1984).
Некролог и възпоменателен лист по повод смъртта на Паско Янев (1989).
Стихотворения от Паско Янев (1944).
Поздравителни писма и телеграми от Тодор Живков, адмирал Н. Органов – посланик на СССР, и В. Климичев – военен аташе при Посолството на
СССР, министъра на народната отбрана, началника на Гражданска отбрана
на НРБ и др. по присъждане на войнско звание „генерал-майор“ и награждаването му с орден „Георги Димитров“ – І степен (1965, 1987).
Снимки на Паско Янев: като ученик и служещ (1931–1970), началникщаб на Гражданска отбрана (1973–1977).
ЯНКОВ, КЪНЧО ГЕОРГИЕВ (1900–1968)
Ф. 1066, 1 оп., 91 а.е., 0,20 л.м., 1916–1980 г.
Роден на 7 ноем. 1900 г. в Дряново. Завършва Търговската гимназия в Свищов. Участник във войнишките гладни стачки (1920–1921). Работи в Габрово
като тютюноработник във фабрика „Градище“, книговодител в Индустриална
банка. През 1941 г. участва в организацията на земеделски задруги в Македония.
Активен общественик, пише стихове, маршове, песни. По негови стихове са написали музика изтъкнати български композитори като Николай Кауфман, Георги
Иванов, Тодор Попов, Христо Питев и др. Награден с грамота и почетна значка
„Отличие за читалищна дейност“ през 1963 г. Умира през 1968 г.

Биография от съпругата му Стефана Янкова (1980).
Удостоверение и грамота за активна читалищна и културно-просветна
дейност (1963).
Членски карти от Туристическо дружество „Узана“ – Габрово (1963–
1968).
Текстове за песни от Кънчо Янков (музика Николай Кауфман, Георги
Иванов, Христо Попов и др.) (1954–1966).
Стихотворения, интимна лирика, хумористични разкази, детски пиеси
(1944–1968).
Кореспонденция с читалища, вестници, Радио Москва, композитори,
партийни дейци по творческата му дейност (1954–1968).
Снимки: на Кънчо Янков (1916–1967); на ученици от габровските училища „Радион Умников“ и „Николай Палаузов“ (1953–1954); на читалищни дейци от честване 100-годишнината на Читалище „Априлов – Палаузов“
(1963).
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ЯНКОВ, ЯНИСЛАВ (ЙОРДАН ЯНКОВ ЙОРДАНОВ) (1941–)
Ф. 1227, 2 оп., 357 а.е., 1,57 л.м., 1949–1985 г.
Роден на 1 авг. 1941 г. в с. (дн. гр.) Дебелец, Великотърновско. Завършва
Българска филология във ВТУ. В трудовата му биография се вписват различни
професии – работник, журналист, драматург в Драматичен театър – Кърджали, а от 1973 г. е редактор на Литературно-художествения алманах „Зорница“
в Габрово. Печата стихове, поеми, разкази. Първата му стихосбирка „Всичко
както всеки ден“ излиза през 1973 г. За нея получава две национални награди:
„Южна пролет“ на Хасково и „Владимир Башев“ – на в-к „Пулс“.

Автобиография (1983).
Удостоверения за успех и поведение (1949–1957).
Диплом и грамота за награждаване на Янислав Янков с: парична награда
и златен знак на Хасково за издадена най-хубава първа книга през 1973 г. и с
литературна награда „Владимир Башев“ за стихосбирката му „Всичко както
всеки ден“ (1974).
Експозе, рецензии, стихове, разказ, посветени на Янислав Янков (1974–
1982).
Стихотворения, поеми, есета, преводи на стихотворения, разкази, повести и др., подготвени за стихосбирки, публикувани в алманаси, литературни
сборници и вестници, и непубликувани стихотворения и разкази; сценарии,
драми, пиеси от Янислав Янков (1951–1985).
Кореспонденция с: Литературен алманах „Тракия“ – Пловдив (1972–
1975), Клуба на дейците на културата – Хасково (1974–1983), издателства,
редакции (1975–1978), ВТУ (1978–1985), поети, писатели (1973–1984) и др.
за творческата му дейност.
Снимки: на Янислав Янков (1959–1984), с писателя Слав Хр. Караславов и поета Андрей Германов (1974–1980); на български и съветски поети,
писатели (1974–1980); от връчване на литературни награди (1974).
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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА
АБПФК
авг.
АД
а.е.
АЕК
АЗ
акад.
АПК
апр.
АПУ
АСУ

Активен борец против фашизма и капитализма
Август
Акционерно дружество
архивна/и единица/и
Архитектурно-етнографски комплекс
Арматурен завод
Академик
Аграрно-промишлен комплекс
Април
Автоматизация на производството и управлението
Автоматизирана система за управление

БАН
ББК
БДЖ
БЕС
БЗБ
БЗКБ
БЗНС
БИБ
БКП
БКМС
БМС
БНА
БНБ
БНЖС
БОНСС
БПС
БПФК
бр.
БРВ
БРП (к)
БРСДП
БСД
БСП
БСФС
БТА
БТБ
БТК
БТС
БЧК
БЮНТИ

Българска академия на науките
Банка „Български кредит“
Български държавни железници
Български есперантски съюз
Българска земеделска банка
Българска земеделска и кооперативна банка
Български земеделски народен съюз
Българска инвестиционна банка
Българска комунистическа партия
Български комунистически младежки съюз
Бюро на Министерския съвет
Българска народна армия
Българска народна банка
Български народен женски съюз
Български общ народен студентски съюз
Български професионални съюзи
Борец против фашизма и капитализма
братя
База за развитие и внедряване
Българска работническа партия (комунисти)
Българска работническа социалдемократическа партия
Българо-съветско/и дружество/а
Българска социалистическа партия
Български съюз за физкултура и спорт
Българска телеграфна агенция
Българска търговска банка
Българска телекомуникационна компания
Български туристически съюз
Български червен кръст
Бюро за научно-техническа информация

762

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ГАБРОВО 1944–2014 г.

в.
ВЕЦ
вж.
ВИИ
ВИНС
в-к
ВМЕИ
ВНС
ВОСР
вр.
ВТК
ВТПМ
ВТУ

Век
Водноелектрическа централа
Виж
Висш икономически институт
Висш институт за народно стопанство
Вестник
Висш машинно-електротехнически институт
Велико народно събрание
Велика октомврийска социалистическа революция
Връх
Вълненотекстилен комбинат
Военнотехническа подготовка на младежта
Великотърновски университет

г.
ГДР
ген.
ГК
ГОНС
ГНС
ГОС
ГПФ
гр.
ГС
ГТП
ГУ
ГУА
ГЩ

Година
Германска демократична република
Генерал
Градски комитет
Градски общински народен съвет
Градски народен съвет
Габровски окръжен съд
Горски поземлен фонд
Град
Градски съвет
Градско търговски предприятие
Главно управление
Главно управление на архивите
Градски щаб

ДА
ДАП
ДАФ
ДВ
ДВТК
ДГФ
ДДС
дек.
ДЗИ
ДЗС
ДИЗ
ДИО
ДИП
Дка
ДКМС

Държавен архив
Държавно автомобилно предприятие
Държавен архивен фонд
Държавен вестник
Държавен вълненотекстилен комбинат
Държавен горски фонд
Данък добавена стойност
Декември
Държавен застрахователен институт
Държавно земеделско стопанство
Държавен инструментален завод
Държавно индустриално обединение
Държавно индустриално предприятие
декар/а
Димитровски комунистически младежки съюз
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ДМА
ДМЗ
ДМО
ДМП
ДНК
Дн.
ДОО
ДОСО
ДОТ
ДП
ДПО
ДПП
ДПТК
ДПФ
д-р
др.
ДС
ДСК
ДСО
ДСП
ДСтО
ДСтУ
ДТП
ДФ
ДФДК
ДФК
ДФС
ДщФ

Дълготрайни материални активи
Държавен машиностроителен завод
Държавно минно обединение
Държавно минно предприятие
Държавен и народен контрол
днес
Държавно обществено осигуряване
Доброволна организация за съдействие на отбраната
Доброволни отряди на трудещите се
Държавно предприятие
Димитровска пионерска организация
Държавно промишлено предприятие
Държавен памукотекстилен комбинат
Държавен поземлен фонд
Доктор
Други
Държавен съвет
Държавна спестовна каса
Държавно стопанско обединение
Държавно стопанско предприятие
Държавно строително обединение
Държавно строително управление
Държавно търговско предприятие
Държавна фирма
Държавен финансово-данъчен контрол
Държавен финансов контрол
Дружество за физкултура и спорт
Дъщерна фирма

ЕАД
ЕИЦ
ел.
ЕООД
ЕПК
ЕСПУ
ЕТЗ

Еднолично акционерно дружество
Електронно-изчислителен център
електрически/а
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Експертно-проверочна комисия
Единно средно политехническо училище
Електротелферен завод

ЖБД
Жп

Женско благотворително дружество
железопътен/тна

ЗИЕПУ
ЗКБ
ЗМИ
ЗПУ

Завод за инструментална екипировка и печатащи устройства
Земеделска и кооперативна банка
Завод за металорежещи инструменти
Завод за печатащи устройства

764

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ГАБРОВО 1944–2014 г.

ИБ
ИЗ
ИИЕМ
ИК
инж.

Изпълнително бюро
Инструментален завод
Институт за инструментална екипировка и машини
Изпълнителен комитет
инженер

к.
кв.
КДНК
КЕССИ
КЗС
КИД
КИК
КНСБ
КС
КСК
КТ
КТД
КТИМ

Колиби
Квартал
Комитет за държавен и народен контрол
Комитет по единна система за социална информация
Колективно земеделско стопанство
Клуб за интернационална дружба
Комитет за изкуство и култура
Конфедерация на независимите синдикати в България
Контролен съвет
Комитет за стопанска координация
Конфедерация на труда
Колективен трудов договор
Комитет за тежко инвестиционно машиностроене

л.м.
ЛМЗ
ЛС

линейни метри
Леярно-механичен завод
Ликвидационен съвет

м.
МБАЛ
МВ
МВР
МВТ
МВТУ
МЕЕ
МЗ
МЗГ
МЗГАР
МЗДИ
МЗХП

Местност
Многопрофилна болница за активно лечение
Министерство на войната
Министерство на вътрешните работи
Министерство на вътрешната търговия
Министерство на вътрешната търговия и услугите
Министерство на електрониката и електротехниката
Машиностроителен завод
Министерство на земеделието и горите
Министерство на земеделието, горите и аграрната реформа
Министерство на земеделието и държавните имоти
Министерство на земеделието и хранителната
промишленост
Министерство на икономиката и планирането
Министерство на индустрията, търговията и услугите
Машиностроителен комбинат
Министерство на комуналното стопанство и
благоустройството
Министерство на машиностроенето
Министерство на машиностроенето и електрониката

МИП
МИТУ
МК
МКСБ
ММ
ММЕ
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МТС
МТСГ
МФ

Министерство на машиностроенето и металургията
Министерство на народното здраве
Министерство на народното здраве и социалните грижи
Министерство на народната просвета
Министерство на просветата и науката
Министерство на образованието и науката
Министерство на образованието, науката и технологиите
Министерство на правосъдието
Министерство на просветата и културата
Министерство на регионалното развитие и
благоустройството
Министерски съвет
Министерство на строителството, благоустройството и
архитектурата
Министерство на строежите и строителните материали
Министерство на търговията, промишлеността и труда
Министерство на териториалното развитие и
строителството
Машинно-тракторна станция
Министерство на труда и социалните грижи
Министерство на финансите

напр.
НАПС
НДК
НЕК
НИИВД
НИПК
НИРД
НК
ноем.
НПК
НПП
НРБ
НС
НТД
НТП
НТС
НЦ

Например
Национален аграрно-промишлен съюз
Национален дворец на културата
Национална електрическа компания
Научноизследователска и инженерно-внедрителска дейност
Национален институт за паметници на културата
Научноизследователска и развойна дейност
Национален комитет
Ноември
Научно-производствен комбинат
Научно-производствено предприятие
Народна република България
Народно събрание
Научно-техническо дружество
Научно-технически прогрес
Научно-технически съюзи
Национален център

ОАПС
ОББ
ОбК
ОбНС

Окръжен аграрно-промишлен съюз
Обединена българска банка
Общински комитет
Общински народен съвет

МММ
МНЗ
МНЗСГ
МНП
МПН
МОН
МОНТ
МП
МПК
МРРБ
МС
МСБА
МССМ
МТПТ
МТРС
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ОДА
ОИМ
ОК
ОкНС
ОКС
окт.
ОНС
ООД
ОП
оп.
ОПД
ОР
ОРПС
ОС
ОСО
ОСП
ОТКЗС
ОТП
ОТПК
ОУ
ОФ
ОЩ

Общински съвет
Организация за военнотехническа подготовка на
населението
Окръжен държавен архив
Окръжен исторически музей
Окръжен комитет
Околийски народен съвет
Окръжен кооперативен съюз
Октомври
Окръжен народен съвет
Дружество с ограничена отговорност
Окръжно предприятие
опис/а
Окръжен пионерски дом
Окръжно ръководство
Общ работнически професионален съюз
Окръжен съвет
Организация за съдействие на отбраната
Окръжно стопанско предприятие
Обединено трудово-кооперативно земеделско стопанство
Окръжно търговско предприятие
Обща трудово-производителна кооперация
Основно училище
Отечествен фронт
Окръжен щаб

ПБ
ПК
ПМС
ПП
проф.
ПРУНО
ПТК
ПТП
ПТТС
ПУЦ

Популярна банка
Потребителна кооперация
Постановление на Министерския съвет
Промишлено предприятие
Професор
Предприятие за ремонт, услуги и нестандартно оборудване
Памукотекстилен комбинат
Памукотекстилно предприятие
Пощенска, телеграфна и телефонна станция
Професионален учебен център

р.
РБ
РВМС
РИО
РК
РКС
РМС

Река
Република България
Регионална ветеринарно-медицинска служба
Регионален инспекторат по образованието
Районен комитет
Районен кооперативен съюз
Работнически младежки съюз

ОбС
ОВТПН
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РС
РЦЗ

Регионален съвет
Регионален център по здравеопазване

с.
САЩ
СБА
СбД
СБЖ
СБП
СБПФ
СБУ
СБХ
СБФ
св.
с.г.
СГС
СД
СДМПБУ
септ.
СИМ
СК
СМК
СО
СОАТ
СОНС
СОУ
СП
СПТУ
СС
ССБ
СССР
ст.н.с.
СтУ
СУ

Село
Съединени американски щати
Съюз на българските автомобилисти
Събирателно дружество
Съюз на българските журналисти
Съюз на българските писатели
Съюз на бойците против фашизма
Съюз на българските учители
Съюз на българските художници
Съюз на българските филателисти
Свети
същата година
Софийски градски съд
Стопанска дирекция
Стопанска дирекция „Местна промишленост и битови
услуги“
Септември
Специализирани инструментални машини
Стопански комбинат
Строително-монтажен комбинат
Стопанско обединение
Съюз за обществен автомобилен транспорт
Селски общински народен съвет
Средно общообразователно училище
Стопанско предприятие
Средно професионално-техническо училище
Стопански съвет
Съюз на слепите в България
Съюз на съветските социалистически републики
старши научен сътрудник
Строително управление
Софийски университет

ТБ
ТД
ТДУ
ТЕЦ
ТИИЦ
ТИС
ТИЦ
ТК

Търговска банка
Териториална дирекция
Териториално данъчно управление
Топлоелектрическа централа
Териториален информационно-изчислителен център
Технико-икономически съвет
Териториален изчислителен център
Технологичен комбинат
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ТКЗС
ТНТМ
ТП
ТПК
ТПС
ТУ

Трудово-кооперативно земеделско стопанство
Техническо и научно творчество на младежта
Търговско предприятие
Трудово-производителна кооперация
Трудово-поземлена собственост
Териториално управление

УС

Управителен съвет

Ф.
февр.
ФЖБ
ФРЗ

Фонд
Февруари
Фуражно-животновъдна бригада
Фонд „Работна заплата“

ЦДА
ЦИНТИ
ЦК
ЦКБ
ЦКС
ЦМИ
ЦС
ЦСУ
ЦУ

Централен държавен архив
Централен институт за научна и техническа информация
Централен комитет
Централна кооперативна банка
Централен кооперативен съюз
Централен машиностроителен институт
Централен съвет
Централно статистическо управление
Централно управление

чл.

Член

ЮНЕСКО

Организация за образование, наука и култура на ООН

яз.
ян.

язовир
януари
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СПИСЪК НА НЕАНОТИРАНИТЕ ФОНДОВЕ
І. МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
КОЛЕКЦИЯ „СПОМЕНИ, СНИМКИ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА НАРОДНАТА ВЛАСТ В ГАБРОВСКИ ОКРЪГ“
Ф. 1257, 1 оп., 16 а.е., 0,10 л.м., 1968–1987 г.
КОЛЕКЦИЯ „ИЗБОРНИ ДОКУМЕНТИ ОТ ГАБРОВСКИ РЕГИОН“
Ф. 1533, 16 оп., 431 а.е., 3,60 л.м., 1990–2011 г.
II. СЪД И ПРОКУРАТУРА
ОБЛАСТЕН СЪД – СЕВЛИЕВО
Ф. 906, 1 оп., 27 а.е., 0,15 л.м., 1945–1958 г. Вж. и Ф. 139К
ІІІ. ОБЩЕСТВЕНИ, ПОЛИТИЧЕСКИ И РЕЛИГИОЗНИ ОРГАНИЗАЦИИ
ГРАДСКА ЗЕМЕДЕЛСКА ДРУЖБА – ГАБРОВО
Ф. 1234, 1 оп., 6 а.е., 0,03 л.м., 1946–1960 г.
ДРУЖЕСТВО НА БОЙЦИТЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА – с. КРАМОЛИН
Ф. 816, 1 оп., 7 а.е., 0,05 л.м., 1946–1951 г.
КОЛЕКЦИЯ „ДОКУМЕНТАЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ИСТОРИЯТА
НА ГАБРОВСКИ ОКРЪГ“
Ф. 453, 5 оп., 154 а.е., 1,21 л.м., 1940–2002 г.
КОЛЕКЦИЯ „СПОМЕНИ, СНИМКИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ НА
УЧАСТНИЦИ ВЪВ ВЕЛИКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ВОЙНА – ГАБРОВО“
Ф. 1147, 1 оп., 45 а.е., 0,25 л.м., 1945–1989 г.
КОЛЕКЦИЯ „ДОКУМЕНТИ ЗА ИСТОРИЯТА НА БКП И ДКМС В
ГАБРОВСКИ ОКРЪГ“
Ф. 1191, 9 оп., 315 а.е., 1,08 л.м., 1944–1990 г.
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КОЛЕКЦИЯ „ПРЕДИЗБОРНИ ДОКУМЕНТИ ОТ СЕДМИ ГАБРОВСКИ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН“
Ф. 1417, 2 оп., 77 а.е., 0,27 л.м., 1994–1997 г.
НАУЧНО ДРУЖЕСТВО НА ФАРМАЦЕВТИТЕ – ГАБРОВО
Ф. 1101, 1 оп., 6 а.е., 0,03 л.м., 1959–1970 г.
ДРУЖЕСТВО НА СЪЮЗА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ –
ГАБРОВО
Ф. 1579, 2 оп., 29 а.е., 0,17 л.м., 1981–1992 г.
ОКРЪЖНО СОЦИОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО – ГАБРОВО
Ф. 1315, 1 оп., 26 а.е., 0,10 л.м., 1966–1982 г.
ОКОЛИЙСКО ЗЕМЕДЕЛСКО ПРОФЕСИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ –
ГАБРОВО
Ф. 259, 1 оп., 13 а.е., 0,20 л.м., 1941–1950 г.
ОКОЛИЙСКО ЗЕМЕДЕЛСКО ПРОФЕСИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ –
ДРЯНОВО
Ф. 98, 1 оп., 4 а.е., 0,18 л.м., 1947–1950 г.
МЕСТНО ЗЕМЕДЕЛСКО ПРОФЕСИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ – с. БЕЛИЦА
Ф. 501, 1 оп., 3 а.е., 0,04 л.м., 1948–1957 г.
МЕСТНО ЗЕМЕДЕЛСКО ПРОФЕСИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ – с.
ГАНЧОВЕЦ
Ф. 550, 1 оп., 5 а.е., 0,05 л.м., 1942–1953 г.
МЕСТНО ЗЕМЕДЕЛСКО ПРОФЕСИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ – с.
ГОРНА РОСИЦА
Ф. 751, 1 оп., 7 а.е., 0,08 л.м., 1945–1953 г.
МЕСТНО ЗЕМЕДЕЛСКО ПРОФЕСИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ – с. ГЪБЕНЕ
Ф. 463, 1 оп., 3 а.е., 0,04 л.м., 1938–1947 г.
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МЕСТНО ЗЕМЕДЕЛСКО ПРОФЕСИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ – с.
ДРАГАНОВЦИ
Ф. 382, 1 оп., 8 а.е., 0,10 л.м., 1937–1957 г.
МЕСТНО ЗЕМЕДЕЛСКО ПРОФЕСИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ – с.
ИДИЛЕВО
Ф. 464, 1 оп., 3 а.е., 0,03 л.м., 1938–1950 г.
МЕСТНО ЗЕМЕДЕЛСКО ПРОФЕСИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ – с. КЕРЕКА
Ф. 477, 1 оп., 5 а.е., 0,05 л.м., 1948–1956 г.
МЕСТНО ЗЕМЕДЕЛСКО ПРОФЕСИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ – с.
КМЕТОВЦИ
Ф. 475, 1 оп., 4 а.е., 0,05 л.м., 1937–1951 г.
МЕСТНО ЗЕМЕДЕЛСКО ПРОФЕСИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ – с.
КОПЧЕЛИИТЕ
Ф. 462, 1 оп., 4 а.е., 0,05 л.м., 1937–1950 г.
МЕСТНО ЗЕМЕДЕЛСКО ПРОФЕСИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ – с.
МЛАДЕН
Ф. 672, 1 оп., 3 а.е., 0,05 л.м., 1936–1950 г.
МЕСТНО ЗЕМЕДЕЛСКО ПРОФЕСИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ – с. СОКОЛОВО
Ф. 476, 1 оп., 4 а.е., 0,04 л.м., 1948–1953 г.
МЕСТНО ЗЕМЕДЕЛСКО ПРОФЕСИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ – с.
ХИРЕВО
Ф. 444, 1 оп., 7 а.е., 0,15 л.м., 1937–1953 г.
МЕСТНО ЗЕМЕДЕЛСКО ПРОФЕСИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ – с.
ЯНТРА
Ф. 609, 1 оп., 3 а.е., 0,04 л.м., 1949–1950 г.
ОКОЛИЙСКИ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ – ГАБРОВО
Ф. 1230, 1 оп., 7 а.е., 0,05 л.м., 1946–1950 г.
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ОКОЛИЙСКИ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ – ДРЯНОВО
Ф. 29, 1 оп., 41 а.е., 0,75 л.м., 1943–1950 г.
ОКОЛИЙСКИ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ – СЕВЛИЕВО
Ф. 30, 1 оп., 77 а.е., 0,25 л.м., 1944–1950 г.
ОКОЛИЙСКИ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ – ТРЯВНА
Ф. 28, 1 оп., 32 а.е., 0,50 л.м., 1937–1950 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ – с. ГРАДНИЦА
Ф. 1334, 1 оп., 31 а.е., 0,15 л.м., 1978–1987 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ – с. СТОКИТЕ
Ф. 1335, 1 оп., 27 а.е., 0,15 л.м., 1978–1987 г.
ОКОЛИЙСКО ПРОФДРУЖЕСТВО НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ ЛЕКАТА И ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ – СЕВЛИЕВО
Ф. 644, 1 оп., 7 а.е., 0,07 л.м., 1957–1959 г.
ОКОЛИЙСКО ПРОФДРУЖЕСТВО НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ СТРОИТЕЛСТВОТО – ГАБРОВО
Ф. 648, 1 оп., 9 а.е., 0,10 л.м., 1957–1959 г.
ОКОЛИЙСКО ПРОФДРУЖЕСТВО НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ ТЪРГОВИЯТА – ГАБРОВО
Ф. 645, 1 оп., 38 а.е., 0,45 л.м., 1950–1959 г.
ОКОЛИЙСКО ПРОФДРУЖЕСТВО НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ ТЪРГОВИЯТА – ДРЯНОВО
Ф. 687, 1 оп., 13 а.е., 0,15 л.м., 1952–1959 г.
ОКОЛИЙСКО ПРОФДРУЖЕСТВО НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ ПРОС
ВЕТАТА И КУЛТУРАТА – ГАБРОВО
Ф. 184, 1 оп., 55 а.е., 0,91 л.м., 1944–1958 г.
ОКОЛИЙСКО ПРОФДРУЖЕСТВО НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ ПРОС
ВЕТАТА И КУЛТУРАТА – ДРЯНОВО
Ф. 290, 1 оп., 26 а.е., 0,38 л.м., 1950–1959 г.
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ОКОЛИЙСКО ПРОФДРУЖЕСТВО НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ ПРОС
ВЕТАТА И КУЛТУРАТА – СЕВЛИЕВО
Ф. 77, 2 оп., 56 а.е., 0,41 л.м., 1947–1959 г.
ОКОЛИЙСКО ПРОФДРУЖЕСТВО НА ЗДРАВНИТЕ РАБОТНИЦИ –
ГАБРОВО
Ф. 638, 1 оп., 13 а.е., 0,15 л.м., 1945–1959 г.
ОКОЛИЙСКО ПРОФДРУЖЕСТВО НА ЗДРАВНИТЕ РАБОТНИЦИ –
ДРЯНОВО
Ф. 637, 1 оп., 11 а.е., 0,08 л.м., 1952–1958 г.
ОКРЪЖЕН КОМИТЕТ НА ПРОФСЪЮЗА НА ХИМИЧЕСКИТЕ И
КОЖАРООБРАБОТВАЩИ РАБОТНИЦИ – ГАБРОВО
Ф. 253, 1 оп., 4 а.е., 0,05 л.м., 1950–1954 г.
ОКРЪЖЕН КОМИТЕТ НА ПРОФСЪЮЗА НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ
ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ – ГАБРОВО
Ф. 1154, 1 оп., 19 а.е., 0,15 л.м., 1969–1976 г.
ПРОФДРУЖЕСТВО НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ СЕЛСКОТО И ГОРСКОТО СТОПАНСТВО – СЕВЛИЕВО
Ф. 686, 1 оп., 35 а.е., 0,35 л.м., 1959–1964 г.
ПРОФЕСИОНАЛНО ДРУЖЕСТВО НА МУЗИКАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ – СЕВЛИЕВО
Ф. 128, 1 оп., 12 а.е., 0,10 л.м., 1948–1952 г.
ОКОЛИЙСКО ПРОФЕСИОНАЛНО ДРУЖЕСТВО НА ТЕКСТИЛНИТЕ И ШИВАШКИТЕ РАБОТНИЦИ – ГАБРОВО
Ф. 252, 2 оп., 11 а.е., 0,20 л.м., 1947–1959 г.
ГРУПОВ ФОНД „ЗАНАЯТЧИЙСКИ СДРУЖЕНИЯ В ГАБРОВО И
ОКОЛИЯТА“
Ф. 255, 1 оп., 53 а.е., 0,42 л.м., 1944–1950 г. Вж. и Ф. 567К
ПРОФЕСИОНАЛНО ДРУЖЕСТВО НА МУЗИКАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ – ГАБРОВО
Ф. 257, 1 оп., 15 а.е., 0,12 л.м., 1938–1953 г.
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РАЙОНЕН КОМИТЕТ НА ПОЩЕНЦИ – СЕВЛИЕВО
Ф. 270, 1 оп., 4 а.е., 0,03 л.м., 1949–1955 г.
ГРУПОВ ФОНД „РАЙОННИ ОТРАСЛОВИ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ В СЕВЛИЕВО“
Ф. 1314, 4 оп., 23 а.е., 0,10 л.м., 1951–1957 г.
ОКОЛИЙСКО НАРОДНО ЖЕНСКО ДРУЖЕСТВО – ДРЯНОВО
Ф. 96, 1 оп., 9 а.е., 0,10 л.м., 1945–1952 г.
ГРУПОВ ФОНД „НАРОДНИ ЖЕНСКИ ДРУЖЕСТВА В СЕВЛИЕВО“
Ф. 269, 1 оп., 4 а.е., 0,03 л.м., 1945–1950 г.
НАРОДНО ЖЕНСКО ДРУЖЕСТВО „МАЙКА И ДЕТЕ“ – с. СМИРНЕНСКИ
Ф. 322, 1 оп., 3 а.е., 0,02 л.м., 1944–1950 г.
КОЛЕКЦИЯ „ДОКУМЕНТАЛНИ МАТЕРИАЛИ, СПОМЕНИ И
СНИМКИ ЗА ЖЕНСКОТО ДВИЖЕНИЕ В ГАБРОВСКИ ОКРЪГ“
Ф. 1179, 1 оп., 40 а.е., 0,10 л.м., 1929–1982 г.
НАРОДНО ВЪЗДЪРЖАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ –
ГАБРОВО
Ф. 222, 1 оп., 3 а.е., 0,03 л.м., 1944–1950 г.
ВЕГЕТАРИАНСКО ДРУЖЕСТВО „СВЕЖА СТРУЯ“ – ГАБРОВО
Ф. 169, 1 оп., 2 а.е., 0,02 л.м., 1946–1951 г.
ПРАВОСЛАВНО ХРИСТИЯНСКО БРАТСТВО „ПОКРОВ ПРЕСВЕТИЯ БОГОРОДИЦИ“ – ГАБРОВО
Ф. 1014, 1 оп., 6 а.е., 0,04 л.м., 1948–1965 г.
ГРУПОВ ФОНД „ЦЪРКВИ НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН
В ГАБРОВО“
Ф. 170, 1 оп., 21 а.е., 0,10 л.м., 1942–1961 г.
ІV. ПРОМИШЛЕНОСТ
МРЕЖОВИ УЧАСТЪК – ГАБРОВО
Ф. 285, 1 оп., 24 а.е., 0,20 л.м., 1955–1958 г.
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ДЪРЖАВНИ МИНИ „БЪДЕЩЕ“ – ПЛАЧКОВЦИ
Ф. 187, 2 оп., 13 а.е., 0,11 л.м., 1948–1949 г. Вж. и Ф. 64К
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ТЕХНИКА“ –
СЕВЛИЕВО
Ф. 74, 1 оп., 5 а.е., 0,10 л.м., 1947–1948 г. Вж. и Ф. 250К
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „РАБОТНИЧЕСКА
ПОБЕДА“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 75, 1 оп., 7 а.е., 0,15 л.м., 1947–1950 г. Вж. и Ф. 211К
ГРУПОВ ФОНД „НАЦИОНАЛИЗИРАНИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ
ПРЕДПРИЯТИЯ В ГАБРОВО“
Ф. 136, 5 оп., 15 а.е., 0,23 л.м., 1947–1948 г. Вж. и фондове 459К, 460К
ГРУПОВ ФОНД „МАШИННИ РАБОТИЛНИЦИ В СЕВЛИЕВО“
Ф. 173, 1 оп., 5 а.е., 0,02 л.м., 1933–1949 г. Вж. и фондове 558К, 783К
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „СЪГЛАСИЕ“ –
СЕВЛИЕВО
Ф. 174, 1 оп., 4 а.е., 0,02 л.м., 1945–1948 г.
НАЦИОНАЛИЗИРАНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПЕРО СТАНКОВ“ –
ГАБРОВО
Ф. 176, 1 оп., 9 а.е., 0,04 л.м., 1942–1948 г.
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЛЪВ“ – ГАБРОВО
Ф. 329, 1 оп., 61 а.е., 0,30 л.м., 1939–1954 г.
НАЦИОНАЛИЗИРАНО ПРЕДПРИЯТИЕ СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕС
ТВО „ГЕОРГИ МИТЕВ & С-ие“ – с. БИЧКИНЯ
Ф. 375, 1 оп., 10 а.е., 0,10 л.м., 1947–1949 г. Вж. и Ф. 89К
ДЪРЖАВНО ПРОМИШЛЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ „ХРИСТО АТАНАСОВ – ЛАЛЧЕТО“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 1006, 1 оп., 66 а.е., 0,45 л.м., 1967–1973 г.
МАШИННО-РЕМОНТНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ИВАН ВЛАДКОВ“ –
ДРЯНОВО
Ф. 1102, 1 оп., 63 а.е., 0,55 л.м., 1965–1970 г.
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ПРОМИШЛЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЗДРАВИНА“ – ДРЯНОВО
Ф. 1103, 1 оп., 49 а.е., 0,20 л.м., 1966–1969 г.
РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕН ЗАВОД – ДРЯНОВО
Ф. 1104, 1 оп., 143 а.е., 0,90 л.м., 1969–1977 г.
МОНТАЖЕН ЗАВОД „ХАН АСПАРУХ“ – ТРЯВНА
Ф. 1431, 2 оп., 49 а.е., 0,30 л.м., 1981–1990 г.
ЗАВОД ЗА ИНСТРУМЕНТАЛНО И НЕСТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ И РЕМОНТ „ПОБЕДА“ – ТРЯВНА
Ф. 1432, 2 оп., 49 а.е., 0,34 л.м., 1977–1989 г.
МАШИНЕН ЗАВОД „БАЛКАНСКО ЕХО“ – с. КРЪВЕНИК
Ф. 1456, 2 оп., 103 а.е., 0,60 л.м., 1982–1991 г. Вж. и Ф. 1222
ЗАВОД ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ
И ИНСТРУМЕНТИ – ГАБРОВО
Ф. 1458, 1 оп., 72 а.е., 0,40 л.м., 1986–1994 г. Вж. и Ф. 1222
МАШИНОСТРОИТЕЛЕН ЗАВОД „ГАНЧО ЛАПАКОВ“ – ГАБРОВО
Ф. 1459, 1 оп., 78 а.е., 0,30 л.м., 1983–1990 г. Вж. и Ф. 1222
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ЯТРУС – ММ“ – ГАБРОВО
Ф. 1410, 2 оп., 76 а.е., 0,30 л.м., 1986–2000 г.
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„МАШИНОСТРОИТЕЛЕН СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР“ – ГАБРОВО
Ф. 1422, 1 оп., 64 а.е., 0,40 л.м., 1985–1996 г.
ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ТЕСПОМ“– ГАБРОВО
Ф. 1551, 2 оп., 174 а.е., 0,80 л.м., 1981–1997 г.
ЦЕНТЪР ПО ЕЛЕКТРОНИЗАЦИЯ – ГАБРОВО
Ф. 1444, 1 оп., 38 а.е., 0,30 л.м., 1987–1989 г.
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КОЛЕКЦИЯ „НАРОЧНИ БАЛАНСИ НА НАЦИОНАЛИЗИРАНИ
ПРЕДПРИЯТИЯ, МИНИ, ФАБРИКИ, ЗАВОДИ И ДР. В ГАБРОВСКИ ОКРЪГ“
Ф. 418, 3 оп., 325 а.е., 2,64 л.м., 1947–1987 г.
КОЛЕКЦИЯ „ДОКУМЕНТИ И СПОМЕНИ ПО НАПИСВАНЕ ИСТОРИЯ НА ИНСТРУМЕНТАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО В ГАБРОВСКИ
ОКРЪГ“
Ф. 1118, 1 оп., 13 а.е., 0,05 л.м., 1944–1979 г.
КОЛЕКЦИЯ „ОЧЕРЦИ, СПОМЕНИ, СНИМКИ И ДРУГИ ЗА ИСТОРИЯТА НА ЗАВОДИТЕ НА МАШИНОСТРОИТЕЛНИЯ КОМБИНАТ
„ТОЧНО МАШИНОСТРОЕНЕ“ – ГАБРОВО“
Ф. 1318, 2 оп., 136 а.е., 0,60 л.м., 1946–1989 г.
ВО

ДЪРЖАВНА ПАТРОННА ФАБРИКА „ИВАН Л. ДОНКОВ“ – ГАБРОФ. 72, 1 оп., 4 а.е., 0,04 л.м., 1947–1950 г.
ДЪРЖАВНА КОПЧЕНА ФАБРИКА „БРАТЯ КЪНЕВИ“ – ГАБРОВО
Ф. 73, 1 оп., 4 а.е., 0,08 л.м., 1947–1948 г.

НАЦИОНАЛИЗИРАНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ“ – ГАБРОВО
Ф. 38, 1 оп., 35 а.е., 0,60 л.м., 1947–1949 г.
ДЪРЖАВНА КЕРАМИЧНА ФАБРИКА „МАРА ГИДИК“ – с. ГОРНА
РОСИЦА
Ф. 419, 1 оп., 4 а.е., 0,10 л.м., 1948–1951 г.
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „АМБАЛАЖНА
ФАБРИКА“ – с. БАТОШЕВО
Ф. 249, 1 оп., 2 а.е., 0,03 л.м., 1949–1950 г.
ГРУПОВ ФОНД „НАЦИОНАЛИЗИРАНИ ДЪРВОДЕЛСКО-ЧЕТКАРСКИ ФАБРИКИ В ГАБРОВО“
Ф. 393, 4 оп., 9 а.е., 0,14 л.м., 1946–1950 г.
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ГРУПОВ ФОНД „НАЦИОНАЛИЗИРАНИ ШПУЛНИ ФАБРИКИ –
ГАБРОВО“
Ф. 392, 4 оп., 13 а.е., 0,16 л.м., 1947–1948 г.
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ „ВЪЛНЕНА ИНДУСТРИЯ“ – ГАБРОВО
Ф. 310, 1 оп., 23 а.е., 0,15 л.м., 1945–1953 г.
ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ВИТЕКС“ – ГАБРОВО
Ф. 1439, 1 оп., 10 а.е., 0,04 л.м., 1991–1997 г.
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „СТОЯН БЪЧВАРОВ“ – ГАБРОВО
Ф. 139, 1 оп., 15 а.е., 0,25 л.м., 1947–1950 г. Вж. и Ф. 37К
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „НАДЕЖДА“ –
ГАБРОВО
Ф. 297, 1 оп., 27 а.е., 0,20 л.м., 1947–1953 г. Вж. и Ф. 138К
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „УДАРНИК“ –
ГАБРОВО
Ф. 298, 1 оп., 5 а.е., 0,17 л.м., 1947–1949 г. Вж. и Ф. 129К
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „АЛЕКСАНДЪР
СТАМБОЛИЙСКИ“ – ГАБРОВО
Ф. 302, 1 оп., 24 а.е., 0,35 л.м., 1947–1949 г. Вж. и Ф. 31К
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГАБРОВО
Ф. 303, 1 оп., 6 а.е., 0,05 л.м., 1947–1950 г. Вж. и Ф. 687К
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „СЛАВЯНСКО
ЕДИНСТВО“ – ГАБРОВО
Ф. 304, 2 оп., 69 а.е., 0,60 л.м., 1947–1953 г. Вж. и Ф. 138К
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПЕТОЛЪЧКА“ –
ГАБРОВО
Ф. 305, 1 оп., 54 а.е., 0,40 л.м., 1947–1953 г. Вж. и Ф. 138К
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ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „БРИГАДА“ –
ГАБРОВО
Ф. 307, 1 оп., 61 а.е., 0,50 л.м., 1947–1953 г. Вж. и Ф. 132К
ГРУПОВ ФОНД „ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ВЪЛНЕНОТЕКСТИЛНИЯ
БРАНШ В ГАБРОВО“
Ф. 311, 2 оп., 5 а.е., 0,05 л.м., 1947–1949 г. Вж. и фондове 134К, 686К
НА

ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЛЕБЕД“ – ТРЯВФ. 54, 1 оп., 38 а.е., 0,50 л.м., 1947–1952 г. Вж. и Ф. 88К

НАЦИОНАЛИЗИРАНО ПРЕДПРИЯТИЕ „РУНО“ – КОЛЮ ВЕЛЕВ“ –
ГАБРОВО
Ф. 299, 1 оп., 5 а.е., 0,04 л.м., 1947–1948 г. Вж. и Ф. 137К
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПЕТЪР ПАДАЛСКИ“ – ГАБРОВО
Ф. 138, 1 оп., 44 а.е., 0,40 л.м., 1948–1951 г.
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПАРИЖКА КОМУНА“ – ГАБРОВО
Ф. 140, 1 оп., 6 а.е., 0,10 л.м., 1947–1949 г. Вж. и Ф. 47К
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО
ПРЕДПРИЯТИЕ „СОКОЛ“ –
ГАБРОВО
Ф. 141, 1 оп., 37 а.е., 0,60 л.м., 1947–1953 г. Вж. и Ф. 49К
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ „ПАМУЧНА ИНДУСТРИЯ“ – ГАБРОВО
Ф. 1188, 1 оп., 11 а.е., 0,05 л.м., 1947–1953 г.
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ТЕКСТИЛИЯ“ –
ГАБРОВО
Ф. 142, 1 оп., 13 а.е., 0,10 л.м., 1947–1949 г. Вж. и Ф. 43К
НАЦИОНАЛИЗИРАНО ПРЕДПРИЯТИЕ, ПАМУЧНА ТЪКАЧНИЦА
„ЖАКАРД“ – ГАБРОВО
Ф. 143, 1 оп., 5 а.е., 0,05 л.м., 1947–1948 г. Вж. и Ф. 485К
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НАЦИОНАЛИЗИРАНО ПРЕДПРИЯТИЕ, ПАМУЧНА ТЪКАЧНИЦА
„СТЕФАН ХР. МИНЧЕВ“ – ГАБРОВО
Ф. 145, 1 оп., 5 а.е., 0,05 л.м., 1947–1948 г. Вж. и Ф. 52К
НАЦИОНАЛИЗИРАНО ПРЕДПРИЯТИЕ, ПАМУЧНА ТЪКАЧНИЦА
„ШИПКА“ – ДИМИТЪР МИНЧЕВ“ – ГАБРОВО
Ф. 146, 1 оп., 6 а.е., 0,02 л.м., 1947–1948 г. Вж. и Ф. 42К
НАЦИОНАЛИЗИРАНО ПРЕДПРИЯТИЕ „СТАНЧО ИВ. СТАНЧЕВ“ – ГАБРОВО
Ф. 147, 1 оп., 5 а.е., 0,03 л.м., 1947–1948 г. Вж. и Ф. 487К
НАЦИОНАЛИЗИРАНО ПРЕДПРИЯТИЕ, ПАМУЧНА ТЪКАЧНИЦА
„НИКИФОР В. ПОПОВ“ – ГАБРОВО
Ф. 148, 1 оп., 4 а.е., 0,05 л.м., 1947–1948 г. Вж. и Ф. 53К
НАЦИОНАЛИЗИРАНО ПРЕДПРИЯТИЕ, ПАМУЧНА ТЪКАЧНИЦА
„ПИРИН“ – ГАБРОВО
Ф. 149, 1 оп., 4 а.е., 0,03 л.м., 1947–1948 г. Вж. и Ф. 469К
ГРУПОВ ФОНД „НАЦИОНАЛИЗИРАНИ ПАМУКОТЕКСТИЛНИ
ПРЕДПРИЯТИЯ В ГАБРОВО“
Ф. 151, 1 оп., 66 а.е., 0,70 л.м., 1945–1956 г. Вж. и фондове 38К, 39К,
40К, 41К, 45К, 48К, 50К, 51К, 54К, 55К, 76К, 90К, 100К, 470К, 484К, 486К,
488К, 489К, 490К, 491К
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЛИЛЯНА ДИМИТ
РОВА“ – ГАБРОВО
Ф. 152, 1 оп., 7 а.е., 0,20 л.м., 1947–1956 г. Вж. и Ф. 44К
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПАМУЧНА
ПРЕЖДА“ – ТРЯВНА
Ф. 313, 1 оп., 15 а.е., 0,17 л.м., 1936–1953 г. Вж. и Ф. 66К
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ГЕОРГИ ДИМИТ
РОВ“ – ГАБРОВО
Ф. 296, 1 оп., 48 а.е., 0,38 л.м., 1945–1955 г. Вж. и Ф. 135К
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ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „РОДИНА“ –
ТРЯВНА
Ф. 240, 1 оп., 12 а.е., 0,15 л.м., 1947–1952 г. Вж. и Ф. 246К
ГРУПОВ ФОНД „ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ВЪЛНЕНОТРИКОТАЖНИЯ
БРАНШ – ГАБРОВО“
Ф. 69, 1 оп., 62 а.е., 1,60 л.м., 1942–1952 г. Вж. и фондове 99К, 484К
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПЕТЪР БОГДАНОВ“ – ТРЯВНА
Ф. 53, 1 оп., 30 а.е., 0,45 л.м., 1948–1951 г. Вж. и Ф. 91К
НА

ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЛОТОС“ – ТРЯВФ. 312, 1 оп., 25 а.е., 0,21 л.м., 1949–1954 г. Вж. и Ф. 36К

ДЪРЖАВНА КОПРИНЕНА ФАБРИКА „КЪНЧО СТ. КЪНЧЕВ“ –
ТРЯВНА
Ф. 129, 1 оп., 39 а.е., 1,30 л.м., 1947–1952 г. Вж. и Ф. 168К
ГРУПОВ ФОНД „ПАМУКОТРИКОТАЖНИ ПРЕДПРИЯТИЯ –
ГАБРОВО“
Ф. 70, 1 оп., 73 а.е., 1,62 л.м., 1947–1948 г. Вж. и фондове 70К, 71К, 73К,
74К, 75К, 76К, 77К, 79К, 80К, 81К, 82К, 98К, 246К
НАЦИОНАЛИЗИРАНО ПРЕДПРИЯТИЕ, АД „ДИМИТЪР СТАНЧЕВ“ – ГАБРОВО
Ф. 308, 1 оп., 7 а.е., 0,15 л.м., 1946–1948 г. Вж. и Ф. 133К
ДЪРЖАВНА ТЕКСТИЛНА ПАРНА БОЯДЖИЙНА „ЯНТРА“ –
ГАБРОВО
Ф. 309, 1 оп., 10 а.е., 0,10 л.м., 1937–1949 г.
ДЪРЖАВНО ТЕКСТИЛНО БОЯДЖИЙСКО ПРЕДПРИЯТИЕ – СЕВ
ЛИЕВО
Ф. 208, 1 оп., 4 а.е., 0,03 л.м., 1947–1950 г.
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ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ГАНЧО ЛАПАКОВ“ – ГАБРОВО
Ф. 44, 2 оп., 45 а.е., 0,45 л.м., 1947–1953 г. Вж. и Ф. 93К
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПЪРВИ МАЙ“ –
ГАБРОВО
Ф. 56, 1 оп., 166 а.е., 2,40 л.м., 1947–1955 г. Вж. и Ф. 59К
ДЪРЖАВНА КОЖАРСКА ФАБРИКА „ВАСИЛ НОВОСЕЛОВ“ –
ГАБРОВО
Ф. 62, 1 оп., 10 а.е., 0,25 л.м., 1947–1949 г. Вж. и Ф. 102К
ДЪРЖАВНА КОЖАРСКА ФАБРИКА „БУЗЛУДЖА“ – ГАБРОВО
Ф. 63, 3 оп., 24 а.е., 0,25 л.м., 1947–1949 г. Вж. и Ф. 102К
ДЪРЖАВНА КОЖАРСКА ФАБРИКА „ИЗГРЕВ“ – ГАБРОВО
Ф. 64, 1 оп., 15 а.е., 0,25 л.м., 1948–1951 г.
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „БЪЛГАРИЯ“ –
ГАБРОВО
Ф. 66, 1 оп., 13 а.е., 0,20 л.м., 1947–1949 г. Вж. и Ф. 94К
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „БРАТЯ НЕДЕВИ“ – с. КУКАТА
Ф. 67, 1 оп., 5 а.е., 0,10 л.м., 1947–1949 г.
ДЪРЖАВНО ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ – ГАБРОВО
Ф. 68, 2 оп., 10 а.е., 0,12 л.м., 1947–1949 г. Вж. и Ф. 95К
ГРУПОВ ФОНД „ОБУЩАРСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ – ГАБРОВО“
Ф. 84, 1 оп., 9 а.е., 0,20 л.м., 1945–1949 г.
ГРУПОВ ФОНД „КОЖАРСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ – ГАБРОВО“
Ф. 177, 1 оп., 31 а.е., 0,50 л.м., 1947–1949 г. Вж. и фондове 60К, 102К,
248К, 586К
ДЪРЖАВНА КОЖУХАРСКА ФАБРИКА „ХРИБОР“ – ДРЯНОВО
Ф. 265, 1 оп., 4 а.е., 0,02 л.м., 1944–1948 г.
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НАЦИОНАЛИЗИРАНО ПРЕДПРИЯТИЕ, АД „ЙОНКО Д. ЙОНКОВ“ – ГАБРОВО
Ф. 331, 1 оп., 4 а.е., 0,03 л.м., 1947–1948 г. Вж. и Ф. 102К
ОБЩИНСКО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „НАЦМЕЛ“ – с. АГАТОВО
Ф. 400, 1 оп., 6 а.е., 0,05 л.м., 1947–1950 г.
ОБЩИНСКО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „МЕЛНИЦА И ДАРАК“ – с. БЕЛИЦА
Ф. 485, 1 оп., 3 а.е., 0,02 л.м., 1948–1950 г.
ДЪРЖАВНА МЕЛНИЦА „ПОДЕМ“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 616, 1 оп., 123 а.е., 0,75 л.м., 1951–1957 г.
ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „РОДОПА“ – ОКРЪЖНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО – ГАБРОВО
Ф. 787, 2 оп., 10 а.е., 0,07 л.м., 1964–1965 г.
ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „РОДОПА“ – ЦЕХ СЕВ
ЛИЕВО
Ф. 1110, 1 оп., 37 а.е., 0,30 л.м., 1951–1970 г.
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНА ПРОМИШЛЕНОСТ“ – ГАБРОВО
Ф. 832, 1 оп., 26 а.е., 0,26 л.м., 1968–1971 г.
ВО

ДИРЕКЦИЯ „БИТОВО И КОМУНАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ“ – ГАБРОФ. 833, 1 оп., 10 а.е., 0,07 л.м., 1970 г.

ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ОБЕДИНЕНИЕ“ –
СЕВЛИЕВО
Ф. 379, 1 оп., 15 а.е., 0,10 л.м., 1947–1954 г.
ОБЕДИНЕНА ПРОИЗВОДИТЕЛНА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ПРЕДЕЛА“ – с. ПЛАЧКОВЦИ
Ф. 192, 1 оп., 18 а.е., 0,15 л.м., 1933–1948 г. Вж. и Ф. 151К

784

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ГАБРОВО 1944–2014 г.

МЕДНИКАРО-КАЛАЙДЖИЙСКА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА
КООПЕРАЦИЯ „БЪДЕЩЕ“ – ГАБРОВО
Ф. 292, 1 оп., 13 а.е., 0,10 л.м., 1950–1953 г.
МЕХАНОТЕХНИЧЕСКА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „1 МАЙ“ – ТРЯВНА
Ф. 431, 1 оп., 35 а.е., 0,36 л.м., 1947–1959 г.
ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА ТЕКСТИЛНА БОЯДЖИЙСКА КООПЕРАЦИЯ „БАГРА“ – ГАБРОВО
Ф. 101, 1 оп., 11 а.е., 0,10 л.м., 1948–1953 г.
ДЪРВОДЕЛСКО-ЖЕЛЕЗАРСКА КООПЕРАЦИЯ „ТРУД“ – с. ПЛАЧКОВЦИ
Ф. 191, 1 оп., 4 а.е., 0,05 л.м., 1946–1948 г. Вж. и Ф. 579К
ДЪРВООБРАБОТВАЩА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ЕДИНСТВО“ – ГАБРОВО
Ф. 123, 1 оп., 46 а.е., 0,50 л.м., 1948–1959 г.
СТОЛАРСКА
ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА
„ДЪБ“ – ДРЯНОВО
Ф. 564, 1 оп., 17 а.е., 0,15 л.м., 1949–1959 г.

КООПЕРАЦИЯ

ДЪРВОДЕЛСКО-ЖЕЛЕЗАРСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ОБЩИ ДОСТАВКИ „ЕДИНСТВО“ – ТРЯВНА
Ф. 120, 1 оп., 12 а.е., 0,10 л.м., 1943–1947 г. Вж. и Ф. 346К
ДЪРВОДЕЛСКА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„ЕДИНСТВО“ – ТРЯВНА
Ф. 430, 1 оп., 15 а.е., 0,15 л.м., 1948–1954 г.
БЪЧВАРСКА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ОБЕ
ДИНЕНИЕ“ – ТРЯВНА
Ф. 432, 1 оп., 58 а.е., 0,50 л.м., 1948–1960 г.
ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ТРИКООП“ –
ГАБРОВО
Ф. 102, 2 оп., 39 а.е., 0,30 л.м., 1949–1956 г.
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ШИВАШКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ОБЩИ ДОСТАВКИ „ВЗАИМНОСТ“ – ТРЯВНА
Ф. 119, 1 оп., 13 а.е., 0,10 л.м., 1942–1947 г. Вж. и Ф. 348К
ШИВАШКА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „СЪГ
ЛАСИЕ“ – ТРЯВНА
Ф. 451, 1 оп., 47 а.е., 0,40 л.м., 1947–1959 г.
ШИВАШКА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ШИВАШКИ ТРУД“ – ДРЯНОВО
Ф. 565, 1 оп., 13 а.е., 0,15 л.м., 1945–1959 г.
ШИВАШКА
ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА
„ЕДИНСТВО“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 791, 1 оп., 29 а.е., 0,46 л.м., 1945–1960 г.

КООПЕРАЦИЯ

ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КОЖАРСКА КООПЕРАЦИЯ „ОСВОБОЖДЕНИЕ“ – ГАБРОВО
Ф. 104, 1 оп., 19 а.е., 0,10 л.м., 1946–1956 г.
ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КУФАРО-ЧАНТАДЖИЙСКА
КОЖАРСКА КООПЕРАЦИЯ „КОЖИЗДЕЛ“ – ГАБРОВО
Ф. 105, 1 оп., 28 а.е., 0,25 л.м., 1949–1956 г.

И

КОЖАРСКА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „НАРОДНА РЕПУБЛИКА“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 794, 1 оп., 11 а.е., 0,10 л.м., 1946–1957 г.
ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА ОБУЩАРО-ЧЕХЛАРСКА И ЧАНТАДЖИЙСКА КООПЕРАЦИЯ „ЯНТРА“ – ГАБРОВО
Ф. 107, 1 оп., 5 а.е., 0,05 л.м., 1945–1948 г.
ВО

ОБУЩАРО-ЧЕХЛАРСКА КООПЕРАЦИЯ „ВЗАИМНОСТ“ – ГАБРОФ. 111, 1 оп., 3 а.е., 0,03 л.м., 1944–1948 г. Вж. и Ф. 338К

ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА ОБУЩАРСКА
„БЪДЕЩЕ“ – ДРЯНОВО
Ф. 108, 2 оп., 16 а.е., 0,12 л.м., 1947–1959 г.
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ОБУЩАРСКА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА
„МИР“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 792, 1 оп., 12 а.е., 0,13 л.м., 1947–1958 г.

КООПЕРАЦИЯ

ОБУЩАРСКА КООПЕРАЦИЯ „СВЕТИ СПИРИДОН“ – ТРЯВНА
Ф. 117, 1 оп., 8 а.е., 0,03 л.м., 1944–1947 г. Вж. и Ф. 345К
ОБУЩАРСКА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА
„НОВ ЖИВОТ“ – ТРЯВНА
Ф. 449, 1 оп., 29 а.е., 0,30 л.м., 1947–1958 г.

КООПЕРАЦИЯ

БРЪСНАРО-ФРИЗЬОРСКА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ХИГИЕНА“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 793, 1 оп., 9 а.е., 0,10 л.м., 1949–1959 г.
БРЪСНАРО-ФРИЗЬОРСКА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „МАЛЧО ПЕТКОВ“ – ТРЯВНА
Ф. 450, 1 оп., 16 а.е., 0,10 л.м., 1951–1958 г.
РАЙОННА ЛОЗАРО-ВИНАРСКА КООПЕРАЦИЯ „ВИНЕНКА“ – с.
КРАМОЛИН
Ф. 20, 2 оп., 28 а.е., 0,35 л.м., 1943–1951 г. Вж. и Ф. 629К
ОБЩА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „НАПРЕДЪК“ – с. АГАТОВО
Ф. 950, 2 оп., 83 а.е., 0,75 л.м., 1948–1971 г.
ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „РАЧО КОВАЧА“ – с. БОЖЕНЦИТЕ
Ф. 785, 1 оп., 37 а.е., 0,35 л.м., 1963–1968 г.
ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „Д-Р ВЪРБАН Р.
ГЕНЧЕВ“ – с. ВЪРБАНОВО
Ф. 88, 1 оп., 5 а.е., 0,15 л.м., 1948–1950 г.
ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
с. ВЪРБАНОВО
Ф. 89, 2 оп., 59 а.е., 1,26 л.м., 1948–1958 г.

„БАЛКАН“

–
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ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА ОБУЩАРО-ЧЕХЛАРСКА КООПЕРАЦИЯ „ИСКРА“ – с. ВЪРБАНОВО
Ф. 106, 1 оп., 6 а.е., 0,05 л.м., 1945–1950 г.
ГРУПОВ ФОНД „ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНИ КООПЕРАЦИИ –
с. ГРАДНИЦА“
Ф. 179, 1 оп., 29 а.е., 0,30 л.м., 1947–1960 г.
ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КОЖУХАРСКА
КООПЕРАЦИЯ „СИБИР“ – ДРЯНОВО
Ф. 180, 1 оп., 4 а.е., 0,03 л.м., 1949–1954 г.
РАБОТНИЧЕСКА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КЕРАМИЧНА
КООПЕРАЦИЯ „ПОДЕМ“ – с. ДАМЯНОВО
Ф. 181, 1 оп., 4 а.е., 0,05 л.м., 1946–1957 г.
ОБЩА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ЗАНКООП“ – с. ДОБРОМИРКА
Ф. 183, 1 оп., 9 а.е., 0,05 л.м., 1951–1957 г.
ОБЩА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КООПЕРАЦИЯ „9-ти СЕПТЕМВРИ“ – с. ДУШЕВО
Ф. 182, 1 оп., 26 а.е., 0,15 л.м., 1949–1957 г.
ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА ОБУЩАРО-ЧЕХЛАРСКА КООПЕРАЦИЯ „ЖЪЛТЕШ“ – с. ЖЪЛТЕШ
Ф. 103, 1 оп., 8 а.е., 0,05 л.м., 1945–1948 г.
ЛОЗАРО-ВИНАРСКА КООПЕРАЦИЯ „ПАМИД“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 19, 1 оп., 15 а.е., 0,35 л.м., 1942–1954 г. Вж. и Ф. 158К
ДЪРВОДЕЛСКА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„ИЗГРЕВ“ – с. ЛЮБОВО
Ф. 122, 1 оп., 36 а.е., 0,45 л.м., 1947–1958 г.
ОБЩА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ДАН КОЛОВ“ – с. СЕННИК
Ф. 920, 1 оп., 91 а.е., 0,45 л.м., 1948–1971 г.
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МОДНА КЪЩА „БОЖАНА“ – ГАБРОВО
Ф. 1470, 1 оп., 25 а.е., 0,15 л.м., 1985–1998 г.
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ЕЛЕКТРОПЛАСТ“ – ГАБРОВО
Ф. 1538, 1 оп., 14 а.е., 0,05 л.м., 1982–2000 г. Вж. и Ф. 1299
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„УНИВЕРСАЛ 2000“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 1581, 1 оп., 19 а.е., 0,05 л.м., 2000–2003 г.
V. СЕЛСКО, ГОРСКО И ВОДНО СТОПАНСТВО
АГРОФИРМА „БАЛКАН“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 1404, 2 оп., 52 а.е., 0,20 л.м., 1988–1995 г.
ОКРЪЖНА СТАНЦИЯ ЗА ИЗКУСТВЕНО ОСЕМЕНЯВАНЕ НА
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ – СЕВЛИЕВО
Ф. 1159, 1 оп., 19 а.е., 0,15 л.м., 1961–1976 г.
ДЪРЖАВНО ТЕЛЕУГОИТЕЛНО СТОПАНСТВО – с. ЛОВНИДОЛ
Ф. 1131, 1 оп., 23 а.е., 0,10 л.м., 1974–1976 г.
СКОТОВЪДНА ФЕРМА ПРИ СЕЛКООП „СЪГЛАСИЕ“ – с. МЛЕЧЕВО
Ф. 397, 1 оп., 12 а.е., 0,20 л.м., 1949–1957 г.
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ИЗКУПУВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ – СЕВЛИЕВО
Ф. 1405, 1 оп., 25 а.е., 0,15 л.м., 1977–1992 г.
ДРУЖЕСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ХЕМУС“ – ГАБРОВО
Ф. 1469, 1 оп., 47 а.е., 0,35 л.м., 1982–1998 г.
ДРУЖЕСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ „УСТРЕМ“ – ДРЯНОВО
Ф. 1416, 1 оп., 35 а.е., 0,15 л.м., 1982–1995 г.
ДРУЖЕСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРОГРЕС“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 1403, 1 оп., 4 а.е., 0,05 л.м., 1986–1990 г.
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ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОМИШЛЕНИ И СТРАНИЧНИ ДЕЙНОСТИ –
ТРЯВНА
Ф. 1418, 1 оп., 20 а.е., 0,10 л.м., 1984–1995 г.
СЕЛСКОСТОПАНСКА БРИГАДА – с. БАТОШЕВО
Ф. 1402, 1 оп., 34 а.е., 0,20 л.м., 1958–1990 г.
ГРУПОВ ФОНД „ЗЕМЕДЕЛСКИ КООПЕРАЦИИ В ОБЩИНА ДРЯНОВО“
Ф. 1537, 7 оп., 181 а.е., 0,83 л.м., 1992–2012 г.
ГРУПОВ ФОНД „ЗЕМЕДЕЛСКИ КООПЕРАЦИИ В ОБЩИНА СЕВ
ЛИЕВО“
Ф. 1612, 7 оп., 188 а.е., 1,30 л.м., 1992–2010 г.
ГРУПОВ ФОНД „ЗЕМЕДЕЛСКИ КООПЕРАЦИИ В ОБЩИНА
ГАБРОВО“
Ф. 1614, 3 оп., 48 а.е., 0,20 л.м., 1993–2008 г.
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ДЪРЖАВЕН ОВОЩЕН РАЗСАДНИК“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 1606, 1 оп., 19 а.е., 0,05 л.м., 1996–2001 г.
ОБЩИНСКА ВЕТЕРИНАРНА СЛУЖБА – СЕВЛИЕВО
Ф. 547, 1 оп., 5 а.е., 0,08 л.м., 1943–1947 г.
МАШИНОРЕМОНТНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ГАБРОВО
Ф. 919, 1 оп., 52 а.е., 0,45 л.м., 1965–1974 г.
ДРУЖЕСТВО ЗА ОПАЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА „ЕДЕЛВАЙС“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 557, 1 оп., 2 а.е., 0,02 л.м., 1947–1954 г.
СЕКЦИЯ ПО УКРЕПВАНЕ ПОРОИЩАТА И ЗАЛЕСЯВАНЕТО –
СЕВЛИЕВО
Ф. 673, 1 оп., 20 а.е., 0,10 л.м., 1943–1951 г.
ПРЕДПРИЯТИЕ „ДЪРЖАВНИ ГОРИ“ – ГАБРОВО – ПОДЕЛЕНИЕ
ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖБА И ПРЕВОЗ – ГАБРОВО
Ф. 408, 1 оп., 4 а.е., 0,10 л.м., 1948–1951 г.
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VI. СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО
СТОПАНСТВО
ОКОЛИЙСКО ИНЖЕНЕРСТВО – ГАБРОВО
Ф. 724, 2 оп., 57 а.е., 0,60 л.м., 1936–1959 г. Вж. и Ф. 145К
РАЙОННО ИНЖЕНЕРСТВО – ДРЯНОВО
Ф. 798, 1 оп., 25 а.е., 0,15 л.м., 1941–1949 г.
ОКОЛИЙСКИ ИНЖЕНЕР – СЕВЛИЕВО
Ф. 481, 1 оп., 26 а.е., 0,20 л.м., 1936–1953 г. Вж. и Ф. 759К
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖЕН КОМБИНАТ „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ“ – РАЙОН ДРЯНОВО
Ф. 1107, 1 оп., 33 а.е., 0,20 л.м., 1973–1977 г.
ДЪРЖАВНО СТРОИТЕЛНО ОБЕДИНЕНИЕ „МЕХАНИЗАЦИЯ И
АВТОТРАНСПОРТ“ – РАЙОН ГАБРОВО
Ф. 532, 1 оп., 48 а.е., 0,50 л.м., 1959–1967 г.
ВО

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УСЛУГИ „СТРОИТЕЛ“ – ГАБРОФ. 1218, 1 оп., 31 а.е., 0,20 л.м., 1971–1973 г.
СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „СТРОЙУСЛУГИ“ – ГАБРОВО
Ф. 358, 1 оп., 4 а.е., 0,02 л.м., 1952–1953 г.

ВО

ОБЩИНСКО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ГАБСТРОЙ“ – ГАБРОФ. 359, 2 оп., 14 а.е., 0,15 л.м., 1949–1951 г.
ОКОЛИЙСКО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ – ГАБРОВО
Ф. 795, 1 оп., 42 а.е., 0,40 л.м., 1950–1959 г.
ОКОЛИЙСКО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ – ДРЯНОВО
Ф. 797, 1 оп., 21 а.е., 0,16 л.м., 1949–1959 г.
ОКОЛИЙСКО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ – СЕВЛИЕВО
Ф. 799, 1 оп., 3 а.е., 0,02 л.м., 1954–1959 г.
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ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ – ГАБРОВО“ – ГАБРОВО
Ф. 1616, 1 оп., 12 а.е., 0,08 л.м., 2000–2007 г.
ГРУПОВ ФОНД „КОМУНАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ – СЕВЛИЕВСКИ
РАЙОН“
Ф. 199, 1 оп., 10 а.е., 0,10 л.м., 1948–1952 г.
ОБЩИНСКА ФИРМА „РЕМОНТСТРОЙ“ – ГАБРОВО
Ф. 1389, 1 оп., 40 а.е., 0,30 л.м., 1980–1992 г.
ОБЩИНСКА ФИРМА „ПРЕЧИСТА“ – с. ГРАДНИЦА
Ф. 1482, 2 оп., 88 а.е., 0,40 л.м., 1978–1992 г.
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА МАТЕРИАЛНО СТОПАНСТВО И ТРАНСПОРТНО ОБСЛУЖВАНЕ – ГАБРОВО
Ф. 1460, 1 оп., 17 а.е., 0,05 л.м., 1990–1994 г.
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ И КУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ – ГАБРОВО
Ф. 1461, 1 оп., 14 а.е., 0,05 л.м., 1990–1994 г.
VII. ТРАНСПОРТ, СЪОБЩЕНИЯ И СТАТИСТИКА
ГРУПОВ ФОНД „ТРАНСПОРТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ – ГАБРОВО“
Ф. 708, 1 оп., 8 а.е., 0,10 л.м., 1947–1959 г.
ДЪРЖАВНО АВТОМОБИЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПЪТНИЧЕСКИ
АВТОТРАНСПОРТ“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 1089, 1 оп., 28 а.е., 0,15 л.м., 1969–1971 г.
ПРЕНОСНО-ПРЕВОЗНА ЗАДРУГА ПРИ ГРАДСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – ДРЯНОВО
Ф. 628, 1 оп., 15 а.е., 0,15 л.м., 1949–1964 г.
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ДРЯНОВО АВТОТРАНСПОРТ“ – ДРЯНОВО
Ф. 1435, 1 оп., 42 а.е., 0,30 л.м., 1975–1997 г.
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ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „АВТОТРАНСКОМПЛЕКТ“ – КЛОН ГАБРОВО
Ф. 1455, 1 оп., 53 а.е., 0,30 л.м., 1983–1997 г.
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „АВТОСЕРВИЗ ЕКСПРЕС“ – ГАБРОВО
Ф. 1451, 1 оп., 33 а.е., 0,10 л.м., 1988–1994 г.
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ТРАНСПРЕД“ – КЛОН ГАБРОВО
Ф. 656, 1 оп., 70 а.е., 0,70 л.м., 1948–1969 г.
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ТРАНСПРЕД“ – КЛОН СЕВЛИЕВО
Ф. 1088, 1 оп., 16 а.е., 0,10 л.м., 1960–1969 г.
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ТРАНСПРЕД“ – КЛОН ТРЯВНА
Ф. 629, 2 оп., 95 а.е., 0,80 л.м., 1953–1969 г.
ДЪРЖАВНО СПЕДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
ГАБРОВО
Ф. 395, 1 оп., 10 а.е., 0,20 л.м., 1948–1952 г.

„ДЕСПРЕД“

–

НАУЧЕН ЦЕНТЪР ПО СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЕДИННА СИСТЕМА ЗА СОЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ – СОФИЯ – ФИЛИАЛ
ГАБРОВО
Ф. 1206, 1 оп., 45 а.е., 0,80 л.м., 1973–1977 г.
VІІІ. ТЪРГОВИЯ
ВО

ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЗЕМСНАБ“ – ГАБРОФ. 235, 1 оп., 7 а.е., 0,05 л.м., 1948–1951 г.

ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЗЕМСНАБ“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 236, 1 оп., 8 а.е., 0,10 л.м., 1951–1955 г.
ВО

ДЪРЖАВНО СНАБДИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПЕТРОЛ“ – ГАБРОФ. 204, 1 оп., 36 а.е., 0,48 л.м., 1948–1959 г.
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ДЪРЖАВНО СНАБДИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПЕТРОЛ“ – СЕВ
ЛИЕВО
Ф. 205, 1 оп., 24 а.е., 0,25 л.м., 1951–1960 г.
СНАБДИТЕЛНА БАЗА ПРИ ДЪРЖАВНИЯ КОМИТЕТ ЗА БИТОВИ
УСЛУГИ – ГАБРОВО
Ф. 821, 1 оп., 115 а.е., 0,70 л.м., 1953–1970 г.
ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ“ – ФИЛИАЛ СЕВЛИЕВО
Ф. 615, 1 оп., 69 а.е., 0,55 л.м., 1950–1957 г.
ДЪРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БУЛГАРПЛОД“ –
ГАБРОВО – КЛОН СЕВЛИЕВО
Ф. 499, 1 оп., 14 а.е., 0,10 л.м., 1965–1966 г.
ДЪРЖАВНО ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРОДОВОЛСТВЕНИ
СТОКИ“ – ГАБРОВО
Ф. 521, 1 оп., 20 а.е., 0,18 л.м., 1952–1959 г.
ДЪРЖАВНО ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ“ – ГАБРОВО
Ф. 522, 1 оп., 70 а.е., 0,65 л.м., 1948–1959 г.
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ПЛОД – ЗЕЛЕНЧУК“ – ГАБРОВО
Ф. 1427, 1 оп., 40 а.е., 0,18 л.м., 1990–1994 г.
ОКРЪЖНО ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ – ОТДЕЛ „ТРАНСПОРТ“ –
ГАБРОВО
Ф. 490, 1 оп., 47 а.е., 0,30 л.м., 1959–1966 г.
ГРАДСКО ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ГРАДСКА ТЪРГОВИЯ“ –
ГАБРОВО
Ф. 332, 1 оп., 57 а.е., 0,45 л.м., 1947–1958 г.
ГРАДСКО ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ГРАДСКА ТЪРГОВИЯ“ –
ДРЯНОВО
Ф. 512, 1 оп., 48 а.е., 0,30 л.м., 1947–1959 г.
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ГРАДСКО ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ГРАДСКА ТЪРГОВИЯ“ –
СЕВЛИЕВО
Ф. 804, 1 оп., 72 а.е., 0,68 л.м., 1948–1964 г.
ГРАДСКО ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ГРАДСКА ТЪРГОВИЯ“ –
ТРЯВНА
Ф. 115, 1 оп., 80 а.е., 1,40 л.м., 1948–1959 г.
ОБЩИНСКО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ХОРЕМАГ“ – с. СМИРНЕНСКИ
Ф. 323, 1 оп., 6 а.е., 0,15 л.м., 1947–1950 г.
ОБЩИНСКО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ХОРЕМАГ“ – с. БИЧКИНЯ
Ф. 324, 1 оп., 9 а.е., 0,05 л.м., 1949–1950 г.
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „РАБСНАБ“ –
ГАБРОВО
Ф. 340, 1 оп., 6 а.е., 0,15 л.м., 1948–1951 г.
ДЪРЖАВНО ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 341, 1 оп., 4 а.е., 0,10 л.м., 1955–1958 г.
ГРУПОВ ФОНД „ОБЩИНСКИ СТОПАНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА
ИНДУСТРИЯ И ТЪРГОВИЯ ПРИ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ – с.
КРАМОЛИН“
Ф. 377, 1 оп., 18 а.е., 0,30 л.м., 1947–1950 г.
ОБЩИНСКО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „КОМБИНАТ“ – с. ДАМЯНОВО
Ф. 386, 1 оп., 6 а.е., 0,05 л.м., 1949–1950 г.
ОБЩИНСКО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „МЕЛНИЦА-ХОРЕМАГ“ – с. КМЕТОВЦИ
Ф. 474, 1 оп., 6 а.е., 0,10 л.м., 1944–1950 г.
ОБЩИНСКО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „КОМУНПРЕД“ – с.
ЛОВНИДОЛ
Ф. 478, 1 оп., 7 а.е., 0,10 л.м., 1948–1950 г.
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ОБЩИНСКО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ХОРЕМАГ-МЕЛНИЦИ“ – с. ПОПОВЦИ
Ф. 486, 1 оп., 2 а.е., 0,01 л.м., 1949 г.
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „МЕТАЛСНАБ“ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА – КЛОН ГАБРОВО
Ф. 559, 1 оп., 4 а.е., 0,05 л.м., 1966–1967 г.
РАБОТНИЧЕСКИ КООПЕРАТИВЕН СТОЛ – СЕВЛИЕВО
Ф. 736, 1 оп., 11 а.е., 0,10 л.м., 1944–1948 г.
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ИЗКУПУВАНЕ НА ДОБИТЪК“ –
ФИЛИАЛ СЕВЛИЕВО
Ф. 1109, 1 оп., 23 а.е., 0,15 л.м., 1954–1957 г.
ТЪРГОВСКА ФИРМА „СТОЙКО ДИМИТРОВ СТОЙКОВ“ – ВНОС
И ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ – ГАБРОВО
Ф. 1232, 1 оп., 23 а.е., 0,08 л.м., 1947–1949 г.
ИЗКУПВАТЕЛЕН ТЪРГОВСКИ РАЙОН – ГАБРОВО
Ф. 1464, 1 оп., 7 а.е., 0,03 л.м., 1977–1980 г.
ЦЕНТРАЛЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ – ОКРЪЖНА ТЪРГОВСКА
БАЗА – ГАБРОВО
Ф. 440, 1 оп., 26 а.е., 0,34 л.м., 1950–1963 г.
КОЛЕКЦИЯ „ДОКУМЕНТАЛНИ МАТЕРИАЛИ И СПОМЕНИ ПО
НАПИСВАНЕ ИСТОРИЯ НА КООПЕРАТИВНОТО ДВИЖЕНИЕ В ГАБ
РОВСКИ ОКРЪГ“
Ф. 974, 1 оп., 16 а.е., 0,25 л.м., 1899–1976 г.
ДЪРЖАВНО ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „НАРОДЕН РЕСТОРАНТ“ – ГАБРОВО
Ф. 1032, 1 оп., 35 а.е., 0,30 л.м., 1954–1957 г.
СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛОВЕ И БЮФЕТИ“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 1483, 2 оп., 65 а.е., 0,25 л.м., 1979–1994 г.
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IX. ФИНАНСИ, КРЕДИТНО И ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО
БАНКА БЪЛГАРСКИ КРЕДИТ – КЛОН СЕВЛИЕВО
Ф. 9, 1 оп., 7 а.е., 0,10 л.м., 1944–1947 г. Вж. и Ф. 117К
ИНДУСТРИАЛНА БАНКА – ГАБРОВО
Ф. 15, 1 оп., 10 а.е., 0,15 л.м., 1944–1948 г. Вж. и Ф. 115К
ОКОЛИЙСКО ДАНЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ – ГАБРОВО
Ф. 266, 1 оп., 7 а.е., 0,04 л.м., 1943–1950 г.
Х. ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
НАЦИОНАЛЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЦЕНТЪР – РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР – ГАБРОВО
Ф. 1617, 1 оп., 39 а.е., 0,30 л.м., 1999–2010 г.
ПЪРВА СМЕСЕНА ГИМНАЗИЯ „ЦВЯТКО ГАНЕВ“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 624, 1 оп., 37 а.е., 0,55 л.м., 1935–1959 г. Вж. и Ф. 147К
ВТОРА СМЕСЕНА ГИМНАЗИЯ „ВЛАДО ИЛИЕВ“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 625, 1 оп., 22 а.е., 0,27 л.м., 1944–1959 г. Вж. и Ф. 147К
НАРОДНА СМЕСЕНА ГИМНАЗИЯ – ТРЯВНА
Ф. 630, 1 оп., 6 а.е., 0,10 л.м., 1944–1950 г.
ДЪРЖАВНА СМЕСЕНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ – ГАБРОВО
Ф. 130, 1 оп., 35 а.е., 0,30 л.м., 1951–1957 г.
ПРОФЕСИОНАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ ПО РЕМОНТ НА
СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ – с. ГОСТИЛИЦА
Ф. 722, 1 оп., 7 а.е., 0,05 л.м., 1959–1966 г.
ДЪРЖАВНО ПРАКТИЧЕСКО ДЕВИЧЕСКО ЗЕМЕДЕЛСКО ДОМАКИНСКО УЧИЛИЩЕ – ГАБРОВО
Ф. 132, 1 оп., 30 а.е., 0,70 л.м., 1944–1948 г. Вж. и Ф. 435К
ПРАКТИЧЕСКО ПРОМИШЛЕНО УЧИЛИЩЕ ПО ОБЛЕКЛО И ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ „ГАНКА ПАЛАУЗОВА“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 239, 1 оп., 38 а.е., 0,60 л.м., 1944–1953 г. Вж. и Ф. 600К
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ШКОЛА ЗА ФАБРИЧНО ЗАВОДСКО ОБУЧЕНИЕ № 17 – ГАБРОВО
Ф. 291, 1 оп., 17 а.е., 0,12 л.м., 1953–1956 г.
ПРАКТИЧЕСКО СЕЛСКОСТОПАНСКО УЧИЛИЩЕ – с. ГРАДНИЦА
Ф. 720, 1 оп., 36 а.е., 0,41 л.м., 1959–1970 г.
ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАНАЯТЧИЙСКО УЧИЛИЩЕ – СЕВЛИЕВО
Ф. 238, 1 оп., 12 а.е., 0,30 л.м., 1945–1950 г. Вж. и Ф. 599К
МАШИННО-ТРАКТОРНО УЧИЛИЩЕ – СЕВЛИЕВО
Ф. 721, 1 оп., 8 а.е., 0,10 л.м., 1960–1965 г.
ДЪРЖАВНО ПРАКТИЧЕСКО ЗЕМЕДЕЛСКО УЧИЛИЩЕ – ТРЯВНА
Ф. 95, 1 оп., 11 а.е., 0,20 л.м., 1940–1952 г.
ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАНАЯТЧИЙСКО УЧИЛИЩЕ – ТРЯВНА
Ф. 210, 1 оп., 5 а.е., 0,05 л.м., 1946–1950 г.
ПРОМИШЛЕНО УЧИЛИЩЕ ЗА ТРУДОВИ РЕЗЕРВИ – ТРЯВНА
Ф. 211, 1 оп., 35 а.е., 0,67 л.м., 1945–1953 г. Вж. и Ф. 598К
ВО

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА „ВЕЛА ПИСКОВА“ – ДРЯНОФ. 1385, 2 оп., 48 а.е., 0,25 л.м., 1951–1996 г.
ГРУПОВ ФОНД „ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ – ГАБРОВО“
Ф. 1486, 2 оп., 390 а.е., 3,00 л.м., 1948–2000 г.
ГРУПОВ ФОНД „ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ГАБРОВСКА ОБЩИНА“
Ф. 1607, 1 оп., 14 а.е., 0,04 л.м., 1972–2004 г.

ГРУПОВ ФОНД „УЧИЛИЩА В ГАБРОВСКИ ОКРЪГ“ (с. Бара, с.
Дядо Дянко, с. Градница, с. Живко, с. Идилево, с. Игнатовци, с. Йововци, с.
Костенковци, с. Раховци, с. Туркинча, с. Узуните, с. Черневци). Вж. и фондове 270К, 272К
Ф. 221, 12 оп., 27 а.е., 0,29 л.м., 1925–1965 г.
ГРУПОВ ФОНД „СРЕДНИ УЧИЛИЩА – СЕВЛИЕВСКИ РАЙОН“
Ф. 674, 2 оп., 4 а.е., 0,06 л.м., 1945–1951 г.
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ОКРЪЖНА СТАНЦИЯ НА МЛАДИТЕ ТЕХНИЦИ И АГРОБИОЛОЗИ – ГАБРОВО
Ф. 1376, 1 оп., 37 а.е., 0,37 л.м., 1970–1987 г.
ОКРЪЖНА СТАНЦИЯ НА МЛАДИТЕ АГРОБИОЛОЗИ – СЕВЛИЕВО
Ф. 1374, 1 оп., 25 а.е., 0,20 л.м., 1969–1987 г.
ЦЕНТЪР ЗА УЧЕНИЧЕСКО ТЕХНИЧЕСКО И НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО – ГАБРОВО
Ф. 1504, 1 оп., 35 а.е., 0,15 л.м., 1987–1995 г.
КОЛЕКЦИЯ „КОСМОНАВТИ“
Ф. 271, 1 оп., 41 а.е., 0,30 л.м., 1961–2008 г.
ЦЕНТРАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА НАУЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТРУДА И УПРАВЛЕНИЕТО – СОФИЯ – ФИЛИАЛ ГАБРОВО
Ф. 1205, 1 оп., 54 а.е., 0,20 л.м., 1968–1974 г.
ИНЖЕНЕРИНГОВО
ПРЕДПРИЯТИЕ
ПЛЕКТ“ – ГАБРОВО
Ф. 1462, 1 оп., 20 а.е., 0,10 л.м., 1985–1994 г.

„ТРАНСПОДЕМКОМ-

КОМПЛЕКСЕН ИНСТИТУТ ЗА ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ
„АГРОПРОМПРОЕКТ“ – СОФИЯ – ФИЛИАЛ ГАБРОВО
Ф. 1213, 1 оп., 51 а.е., 0,30 л.м., 1971–1976 г.
РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ВНЕДРЯВАНЕ – ГАБРОВО
Ф. 1412, 1 оп., 37 а.е., 0,19 л.м., 1985–1995 г.
СТОПАНСКО ДРУЖЕСТВО „РАЗВИТИЕ“ – ГАБРОВО
Ф. 1368, 1 оп., 15 а.е., 0,08 л.м., 1984–1988 г.
ОКРЪЖНО РЪКОВОДСТВО НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ ПО ЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И СЪОБЩЕНИЯ – ГАБРОВО
Ф. 909, 3 оп., 103 а.е., 0,45 л.м., 1959–1988 г.
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ОКРЪЖНО РЪКОВОДСТВО НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ ПО ХИМИЯ – ГАБРОВО
Ф. 910, 3 оп., 60 а.е., 0,24 л.м., 1958–1976 г.
ОКРЪЖНО РЪКОВОДСТВО НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ ПО АРХИТЕКТУРА – ГАБРОВО
Ф. 911, 1 оп., 5 а.е., 0,03 л.м., 1960–1965 г.
ОКРЪЖНО РЪКОВОДСТВО НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО – ГАБРОВО
Ф. 912, 2 оп., 41 а.е., 0,11 л.м., 1965–1988 г.
ОКРЪЖНО РЪКОВОДСТВО НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ ПО ЛЕСОТЕХНИКА – ГАБРОВО
Ф. 913, 3 оп., 68 а.е., 0,30 л.м., 1959–1986 г.
ОКРЪЖНО РЪКОВОДСТВО НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ ПО ВОДНО ДЕЛО – ГАБРОВО
Ф. 914, 2 оп., 23 а.е., 0,10 л.м., 1965–1976 г.
ОКРЪЖНО РЪКОВОДСТВО НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ ПО ГЕОДЕЗИЯ И ЗЕМЕУСТРОЙСТВО – ГАБРОВО
Ф. 929, 1 оп., 5 а.е., 0,04 л.м., 1965–1967 г.
ОКРЪЖНО РЪКОВОДСТВО НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ ПО ТРАНСПОРТ – ГАБРОВО
Ф. 930, 2 оп., 47 а.е., 0,15 л.м., 1965–1986 г.
ОКРЪЖНО РЪКОВОДСТВО НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ ПО СТРОИТЕЛСТВО – ГАБРОВО
Ф. 931, 3 оп., 62 а.е., 0,25 л.м., 1958–1977 г.
ОКРЪЖНО РЪКОВОДСТВО НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ ПО МАШИНОСТРОЕНЕ – ГАБРОВО
Ф. 932, 3 оп., 169 а.е., 0,80 л.м., 1958–1981 г.
ОКРЪЖНО РЪКОВОДСТВО НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ ПО ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО – ГАБРОВО
Ф. 933, 3 оп., 177 а.е., 0,55 л.м., 1958–1987 г.
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ОКРЪЖНО РЪКОВОДСТВО НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ ПО EНЕРГЕТИКА – ГАБРОВО
Ф. 1440, 1 оп., 7 а.е., 0,02 л.м., 1981–1986 г.
ОКРЪЖНО РЪКОВОДСТВО НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ ПО ИКОНОМИКА – ГАБРОВО
Ф. 1442, 1 оп., 39 а.е., 0,20 л.м., 1965–1981 г.
ОКРЪЖНА СЕКЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ ПО
СТЕНОГРАФИЯ И МАШИНОПИС – ГАБРОВО
Ф. 1443, 1 оп., 16 а.е., 0,06 л.м., 1985–1987 г.
ХІ. КУЛТУРА И ИЗКУСТВО
КОЛЕКЦИЯ „ДОКУМЕНТАЛНИ МАТЕРИАЛИ, СПОМЕНИ И ДРУГИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА КУЛТУРА В ГАБ
РОВСКИ ОКРЪГ“
Ф. 1306, 1 оп., 4 а.е., 0,04 л.м., 1965–1984 г.
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ДРЯНОВО
Ф. 1526, 1 оп., 20 а.е., 0,10 л.м., 1970–2000 г.
ОКРЪЖЕН ЧИТАЛИЩЕН СЪВЕТ – ГАБРОВО
Ф. 1137, 1 оп., 9 а.е., 0,10 л.м., 1964–1968 г.
ГРУПОВ ФОНД „ЧИТАЛИЩА – ВЪРБАНОВСКИ РАЙОН“ (с. Бочуковци, с. Джуровци, с. Горни Върпища, с. Куманите, с. Радовци, с. Чакалите)
Ф. 739, 6 оп., 17 а.е., 0,12 л.м., 1946–1974 г. Вж. и фондове 99, 185, оп.
25 и оп. 41
ГРУПОВ ФОНД „ЧИТАЛИЩА – ПЛАЧКОВСКИ РАЙОН“ (с. Енчовци, с. Йововци, с. Късовци, с. Нейковци, с. Радевци, с. Радино)
Ф. 731, 6 оп., 11 а.е., 0,06 л.м., 1956–1968 г. Вж. и фондове 99, 185, оп.
25 и оп. 41
ГРУПОВ ФОНД „ЧИТАЛИЩА – ТОПЛЕШКИ РАЙОН“ (с. Топлеш, с.
Тодорчета, с. Лютаци)
Ф. 321, 3 оп., 23 а.е., 0,10 л.м., 1938–1959 г. Вж. и фондове 590К, 52
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ГРУПОВ ФОНД „ЧИТАЛИЩА – ТРЕВНЕНСКИ РАЙОН“ (с. Бангейци, с. Бижовци, с. Божковци, с. Бърдени, с. Войниците, с. Големи Станчовци,
с. Керени, с. Ошани, с. Престой, с. Стояновци, с. Фъревци, Общински читалищен съвет – Трявна)
Ф. 728, 12 оп., 31 а.е., 0,12 л.м., 1954–1971 г. Вж. и фондове 364К, 185,
оп. 25 и оп. 41
ХІІ. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ
ГРАДСКА БОЛНИЦА – ГАБРОВО
Ф. 350, 1 оп., 21 а.е., 0,19 л.м., 1944–1953 г. Вж. и Ф. 692К
ОКОЛИЙСКА БОЛНИЦА – ГАБРОВО
Ф. 351, 1 оп., 11 а.е., 0,05 л.м., 1944–1951 г. Вж. и Ф. 154К
ОКОЛИЙСКИ МЕДИЦИНСКИ ЛЕКАР – ГАБРОВО
Ф. 320, 1 оп., 3 а.е., 0,02 л.м., 1946–1948 г. Вж. и Ф. 693К
ОКОЛИЙСКА ЗДРАВНА СЛУЖБА – ДРЯНОВО
Ф. 215, 1 оп., 14 а.е., 0,45 л.м., 1945–1947 г.
ГРАДСКА ЗДРАВНА СЛУЖБА – СЕВЛИЕВО
Ф. 452, 1 оп., 12 а.е., 0,10 л.м., 1945–1950 г. Вж. и Ф. 713К
ГРУПОВ ФОНД „МЕДИКО-САНИТАРНИ ЧАСТИ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ КЪМ ТЯХ – ГАБРОВО“
Ф. 953, 1 оп., 21 а.е., 0,15 л.м., 1954–1964 г.
ОБЕДИНЕНА МЕДИКО-САНИТАРНА ЧАСТ – ГАБРОВО
Ф. 954, 1 оп., 35 а.е., 0,30 л.м., 1963–1968 г.
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 – ДРЯНОВО“ – ДРЯНОВО
Ф. 1610, 1 оп., 14 а.е., 0,10 л.м., 1999–2003 г.
ДИРЕКЦИЯ ЗА СТОПАНСКА И СПОМАГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ –
ГАБРОВО
Ф. 1509, 2 оп., 61 а.е., 0,28 л.м., 1977–2014 г.
802

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ГАБРОВО 1944–2014 г.

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ“ – ГАБРОВО
Ф. 1627, 1 оп., 24 а.е., 0,08 л.м., 1992–2007 г.
ОБЩИНСКА СТОМАТОЛОГИЧНА ПОЛИКЛИНИКА – СЕВЛИЕВО
Ф. 1518, 1 оп., 28 а.е., 0,10 л.м., 1988–2000 г.
СТОМАТОЛОГИЧНА ПОЛИКЛИНИКА – ДРЯНОВО
Ф. 1520, 2 оп., 20 а.е., 0,08 л.м., 1991–2004 г.
СТОМАТОЛОГИЧНА ПОЛИКЛИНИКА – ТРЯВНА
Ф. 1571, 1 оп., 46 а.е., 0,20 л.м., 1991–2003 г.
EДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ГАБРОВО-ФАРМ“ – ГАБРОВО
Ф. 1622, 1 оп., 37 а.е., 0,15 л.м., 1996–2009 г.
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„АВИЦЕНА“ – ДРЯНОВО
Ф. 1522, 1 оп., 18 а.е., 0,11 л.м., 1997–2001 г.
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ПАНАЦЕЯ – ТРЯВНА“ – ТРЯВНА
Ф. 1529, 1 оп., 20 а.е., 0,10 л.м., 1996–2000 г.
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ 1 – СЕВЛИЕВО“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 1601, 1 оп., 22 а.е., 0,10 л.м., 1992–2004 г.
ПОЧИВЕН ДОМ „ХАДЖИ ДИМИТЪР“, СОКОЛСКИ МАНАСТИР –
ГАБРОВО
Ф. 1075, 1 оп., 17 а.е., 0,15 л.м., 1955–1973 г.
ПОЧИВЕН ДОМ „ЛЮЛЯЦИТЕ“ – с. ВРАБЦИТЕ
Ф. 1076, 1 оп., 48 а.е., 0,45 л.м., 1958–1973 г.
ПОЧИВЕН ДОМ – ПЛАЧКОВЦИ
Ф. 1078, 1 оп., 19 а.е., 0,15 л.м., 1960–1973 г.
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ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 1578, 1 оп., 20 а.е., 0,05 л.м., 1990–2003 г.
ПОСТОЯННИ ДЕТСКИ ЯСЛИ – СЕВЛИЕВО
Ф. 1210, 4 оп., 76 а.е., 0,37 л.м., 1964–2000 г.
УЧЕНИЧЕСКИ ИНТЕРНАТ – СЕВЛИЕВО
Ф. 1488, 2 оп., 31 а.е., 0,30 л.м., 1971–1993 г.
ВО

ВО

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ГАБРОФ. 1548, 1 оп., 16 а.е., 0,07 л.м., 1991–1997 г.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ДРЯНОФ. 1480, 1 оп., 9 а.е., 0,05 л.м., 1991–1996 г.

ДОМ ЗА ЖЕНИ С ДУШЕВНИ НЕДЪЗИ (ЕПИЛЕПТИЦИ) – СЕВЛИЕВО
Ф. 168, 1 оп., 16 а.е., 0,23 л.м., 1938–1959 г. Вж. и Ф. 514К
ДОМ ЗА ЛИЦА СЪС СЪДОВА И СЕНИЛНА ДЕМЕНЦИЯ – с. ГЕША
Ф. 1478, 1 оп., 14 а.е., 0,05 л.м., 1982–1999 г.
ДОМ ЗА ЖЕНИ С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА – с. РАДОВЦИ
Ф. 1479, 1 оп., 21 а.е., 0,10 л.м., 1968–1999 г.
ДОМ ЗА ЛИЦА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ – с. СТОКИТЕ
Ф. 1450, 2 оп., 21 а.е., 0,10 л.м., 1978–1999 г.
ДОМ ЗА ИНВАЛИДИ И ЛЕЖАЩО БОЛНИ ЛИЦА – с. СТОЛЪТ
Ф. 1214, 1 оп., 22 а.е., 0,13 л.м., 1964–1994 г.
XIII. ФИЗКУЛТУРА, СПОРТ, ТУРИЗЪМ
КОЛЕКЦИЯ „ФИЗКУЛТУРЕН АРХИВ – ГАБРОВСКИ ОКРЪГ“
Ф. 523, 1 оп., 26 а.е., 0,12 л.м., 1945–1997 г.
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ОКОЛИЙСКИ СЪВЕТ ЗА ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ – ДРЯНОВО
Ф. 213, 1 оп., 4 а.е., 0,03 л.м., 1947–1952 г.
ОКОЛИЙСКИ СЪВЕТ ЗА СПОРТ И ТЕХНИКА – СЕВЛИЕВО
Ф. 1311, 1 оп., 4 а.е., 0,02 л.м., 1950 г.
ОКОЛИЙСКИ СЪВЕТ НА НАРОДЕН СЪЮЗ ЗА СПОРТ И ТЕХНИКА – ГАБРОВО
Ф. 90, 1 оп., 22 а.е., 0,20 л.м., 1946–1951 г.
ОКРЪЖЕН СЪВЕТ НА ДОБРОВОЛНАТА СПОРТНА ОРГАНИЗАЦИЯ „ДИНАМО“ – ГАБРОВО
Ф. 705, 1 оп., 4 а.е., 0,02 л.м., 1952–1956 г.
ОКОЛИЙСКИ СЪВЕТ НА ДОБРОВОЛНА СПОРТНА ОРГАНИЗАЦИЯ „УРОЖАЙ“ – СЕВЛИЕВО
Ф. 1310, 1 оп., 9 а.е., 0,04 л.м., 1953–1954 г.
ВО

ОКРЪЖЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ – ГАБРОФ. 1354, 1 оп., 34 а.е., 0,15 л.м., 1985–1987 г.
ДРУЖЕСТВО ЗА ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ „БАЛКАН“ – ГАБРОВО
Ф. 704, 3 оп., 62 а.е., 0,40 л.м., 1957–1963 г.

ВО

ДРУЖЕСТВО ЗА ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ „ЧАРДАФОН“ – ГАБРОФ. 1085, 1 оп., 33 а.е., 0,05 л.м., 1962–1965 г.
ДРУЖЕСТВО ЗА ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ „ОРЛОВЕЦ“ – ГАБРОВО
Ф. 1086, 1 оп., 24 а.е., 0,11 л.м., 1962–1965 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ –
ГАБРОВО
Ф. 1387, 1 оп., 13 а.е., 0,10 л.м., 1983–1990 г.
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СПИСЪК НА НЕОБРАБОТЕНИТЕ ФОНДОВЕ
ОТ ЛИЧЕН ПРОИЗХОД
АРМЕНСКИ, СТЕФАН ИВАНОВ (1932–)
Ф. 1629
СЕМЕЕН ФОНД БЕРБЕРОВИ, КОНСТАНТИН И МИЛКА (1920–
2014)
Ф. 1561
БОТЕВ, БОТЬО ХРИСТОВ (1926–2013)
Ф. 1540
ГРЪНЧАРОВА, ДИМИТРИНКА БОТЕВА (1946–)
Ф. 1590
ИВАНОВА, ИРИНА СТЕФАНОВА (1932–2014)
Ф. 1570
ИЛИЕВ, ИЛКО СТЕФАНОВ (1945–)
Ф. 1624
КАЛИГОРОВ, ХРИСТО САВЧЕВ (1919–2006)
Ф. 1562
СЕМЕЕН ФОНД КОВАЧЕВИ, ЕЛЕНА И БОЖИДАР (1911–)
Ф. 1589
ПЕТКОВ, ГЕОРГИ КОСТОВ (1936–)
Ф. 1623
СЕМЕЕН ФОНД ЛАЛЕВИ, МИНКО, ДОРА И РАДОСЛАВА (1933–)
Ф. 1559
МАНДЕВ, ХРИСТО ГАНЧЕВ (1936–)
Ф. 1569
ОБЛИКОВ, СТЕФАН ЛАЛЕВ (1923–2008)
Ф. 1568
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НИКОЛОВ, ЛАЗАР ПЕТРОВ (1931–)
Ф. 1566
ПЕХЛИВАНОВ, ИЛИЯ ДЕНЕВ (1941–)
Ф. 1586
СЕМЕЕН ФОНД ПРОДАНОВИ, БОЯНА И СТЕФАН (1905–2006)
Ф. 1563
РАЧЕВ, ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ (1932–)
Ф. 1347
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