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ПРЕДГОВОР
Държавният архив в Кърджали е създаден през 1960 г. с териториален
обхват Кърджалийски окръг. Първите му 45 учрежденски фонда постъпват
от ДА – Хасково през 1961 г. Методическото ръководство се осъществява
от Главно управление на архивите, а финансовото и организационното – от
Окръжния народен съвет в Кърджали. От 1989 г. е дирекция към Общинския
народен съвет в Кърджали. През 1993 г. архивът преминава на пряко подчинение към Главно управление на архивите при Министерския съвет.
Съгласно Устройствения правилник на Управлението от 2000 г. той е
преобразуван в Териториална дирекция „Държавен архив“ – Кърджали, а
по силата на Устройствения правилник на Държавна агенция „Архиви“ от
2007 г. – в Териториален държавен архив – Кърджали. От 5 март 2010 г. в
резултат на последните структурни промени е Отдел „Териториален архив“ –
Кърджали към Регионална дирекция „Архиви“ – Пловдив.
Понастоящем архивът е орган на Националния архивен фонд, който осъществява научно-методическо ръководство и контрол по организацията на
работата с документите от област Кърджали. Той подбира, комплектува и
обработва исторически значимите документи и осигурява тяхното съхранение и използване.
Особеност в документалната му база е наличието на документи от Ивайловградска околия, която е била част от бившия Кърджалийски окръг. След
1998 г. Община Ивайловград преминава административно към област Хасково, а с това и документите на учрежденията и лицата – фондообразуватели от
тази община вече се наблюдават и приемат от Архива в Хасково.
В настоящия момент ДА – Кърджали съхранява 1523 архивни фонда.
От тях 276 са за периода 1912–1944 г., а 1247 – от 1944 г. до наши дни.
Учрежденските фондове са 1458, с 67 860 архивни единици, а фондовете с
документи от личен произход са 65 – с 5941 архивни единици. В архива се
съхраняват и 793 спомена и 506 частични постъпления. Най-старият документ, съхраняван в дирекцията, е от 1884 г.
***
Пътеводителят обхваща архивни фондове, съдържащи документи за
периода 1944–2011 г. Той включва характеристики на фондове, списъци на
неанотирани фондове и частични постъпления. Фондовете са групирани в
раздели и подраздели, като в тях описанията им са подредени по значимост и
взаимовръзка. Списъците на неанотираните фондове съдържат всички справочни данни за тях и са включени в края на съответните раздели.
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Характеристиките на фондовете, включени в пътеводителя, са индивидуални и групови. Индивидуалните характеристики съдържат: наименование
на архивния фонд; справочни данни за него (номер на фонда, брой описи,
брой архивни единици, обем в линейни метри, крайни дати на архивните документи във фонда); кратка историческа справка за фондообразувателя или
биографични данни за лицето – фондобразувател и анотация на вида и съдържанието на документите. Наименованието на фонда е това, под което е съществувал фондообразувателят в момента на първото предаване на документи в ДА – Кърджали. За раздели, съдържащи голям брой архивни фондове, са
подбрани фондове за индивидуални характеристики според значимостта на
фондообразувателя и пълнотата на фонда. Останалите са включени в списък
на неанотираните фондове.
Груповите характеристики съдържат: общо наименование на архивните
фондове, справочни данни за тях (общ брой на фондовете, общ брой описи,
общ брой архивни единици, обем в линейни метри, крайни дати на архивните
документи във фондовете), кратка историческа справка и обща анотация за
вида и съдържанието на документите. В случаите, когато фондообразувателите имат различни данни за създаване или ликвидиране, след справочните
данни за тях се дава кратка историческа справка, след която се изброяват
фондовете, включени в груповата характеристика, подредени па азбучен ред
на селищата. След справочните данни за всеки един от тях се посочва датата на създаване и/или ликвидиране. Общата анотация на документите е след
тези данни. Когато фондообразувателите имат еднакви данни за създаване
или ликвидиране, историческата справка се дава след списъка на фондовете. Групови характеристики са изготвени и на значими фондообразуватели с
еднакъв предмет на дейност, чиито фондове съдържат еднотипни документи.
В някои групови характеристики не са включени всички фондове, поради големия им брой. Необхванатите в характеристиките фондове са включени в
списъка на неанотираните фондове в края на съответния раздел.
Населените места в наименованията на фондовете, историческите
справки и анотациите на документите са посочени в съответствие с промените в административно-териториалното деление на страната. 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.
В анотациите видовете документи са подредени според тяхната значимост. Дати са посочени само на особено значими документи, като в груповите характеристики за такива документи са посочени и номерата на фондовете.
Ако в груповите характеристики са изброени документи, без да са посочени
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номера на фондове, това означава, че такъв вид документи се съдържат в
повечето фондове.
В някои характеристики има документи извън хронологичния обхват на
пътеводителя – в случаите, в които документите са единични и неделими по
епохи (протоколни и заповедни книги и документи от личен произход) или
в които съответният фондообразувател е приемник на съществуваща преди
него структура. В случаите, при които има документи на един фондообразувател и в друг фонд, това е посочено в препратка към него.
Характеристиките на личните фондове са подредени по азбучен ред на
фамилните имена на лицата.
Приложени са списъци на съкращенията и на частичните постъпления,
подредени по възходящ ред на номерата им. В списъка на ЧП са пропуснати
номерата, които имат документи само за периода преди 1944 г. или са вече
освободени поради отнасяне на документите към архивни фондове.

7

пътеводител по фондовете на държавен архив – кърджали 1944–2011 г.

І. МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
І.1. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Окръжен народен съвет – Кърджали
Ф. 761, 3 оп., 1097 а.е., 17.76 л.м., 1957–1987 г.
С Указ № 29 от 22 ян. 1959 г. на Президиума на НС е извършено административно-териториално деление на страната, при което се създават 27 окръга.
Сред тях е и Кърджалийски окръг, обхващащ територията на бившите Ивайлов
градска, Ардинска, Крумовградска и Момчилградска околии (дотогава в състава
на Хасковски окръг). Новосъздаденият Окръжен съвет ръководи, координира и
контролира стопанската, здравната, социалната, просветната и културната
дейност на територията на окръга. Като най-влиятелен местен орган на изпълнителната власт той контролира и координира дейността на общинските
народни съвети в окръга. С Указ № 2653 на НС (ДВ, бр. 65 от 21 авг. 1987 г.) е приет Закон за създаване областите като основни административно-териториални
единици и се прекратява функционирането на окръзите. С Указ № 2704 на ДС
(ДВ, бр. 67 от 28 авг. 1987 г.) бившият Кърджалийски окръг е включен в състава
на новосъздадената област Хасково.

Преписи от ПМС (1959–1968), наредби, информации, заповеди и окръжни от Президиума на НС, МС, ЦК на БКП, ОК на БКП, ДС на НРБ, КДНК,
министерства, ведомства за работата на съвета (1959–1968). Укази на Президиума на НС за: награждаване на заслужили партийни дейци (1959–1968,
1978–1987), насрочване и провеждане на избори (1959–1962, 1986).
Протоколи и материали към тях от: сесии на ОНС, заседания на ИК,
заседания на РИК за издигане на кандидатури за народни представители, окръжни и общински съветници, народни съдии и съдебни заседатели (1959–
1986).
Заповеди на Председателя на ИК на ОНС (1957–1975, 1982–1987).
Поръчения от избирателите към окръжни и общински съветници.
Перспективни планове за: организиране здравеопазването в окръга
(1959–1985), ОМС (1959–1987), труда в търговията и строителството, финансирането и въвеждането в действие на обекти (1959–1987), развитието на
търговската мрежа (1960).
Годишни доклади и информации за: успеха и дисциплината в училищата
и ограмотяването (1959–1985), приемане, отчитане и изпълнение на бюджетите, отчетни доклади за дейността на отдел „Търговия“ (1959–1962), изпълнение на плановете на промишлените предприятия и направените рационализации (1959–1986).
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Статистически сведения за: сесиите на съвета, работата на съветниците
с населението, изпълнението на поръченията, жалбите и др. (1959–1968).
Информации за организационно-масовата работа на ОбНС и доклади на
постоянните комисии за стопанското развитие на окръга (1959–1968).
Преписка с МВТ, КТП по предлагане и одобряване на цени на произведенията от предприятията и ТПК (1959–1978).
Сборна ведомост от годишните бюджети на ОНС и оперативни годишни
отчети (1959–1985).
Околийски народни съвети
5 ф., 59 оп., 2253 а.е., 33.64 л.м., 1947–1959 г.
Околийски народен съвет – Ардино
Ф. 24, 1 оп., 76 а.е., 1.36 л.м, 1948–1959 г.
Околийски народен съвет – Ивайловград
Ф. 228, 4 оп., 317 а.е., 3.91 л.м., 1948–1958 г.
Околийски народен съвет – Крумовград
Ф. 60, 33 оп., 1250 а.е., 16.3 л.м.,1947–1959 г.
Околийски народен съвет – Кърджали
Ф. 28, 1 оп., 89 а.е., 1.67 л.м., 1947–1959 г.
Околийски народен съвет – Момчилград
Ф. 32, 20 оп., 521 а.е., 10.40 л.м., 1948–1959 г.
Продължават дейността на съществувалите преди 1944 г. околийски управ
ления. Създадени са от 1 март 1948 г. като местни органи на държавна власт по
Закона за народните съвети (ДВ, бр. 47 от 27 февр. 1948 г.). Временните управи
на околийските народни съвети са назначени през 1948 г., а през 1949 г. са избрани
народните съветници. Ръководят провеждането на държавната стопанска, социална и културна политика и решават въпроси от местно значение. В рамките
на компетентността си координират и контролират дейността на съществуващите в околията институции, организации и предприятия. Прекратяват дейността си в съответствие с Указа на Президиума на НС от 1959 г. (ДВ, бр. 7 от
23 ян. 1959 г.) за промяна в административното деление на страната.

Протоколи от: сесии на ОкНС (1949–1958); заседания на ИК и временните управи при ОкНС (1948–1959); събрания на ОФ за определяне на кандидати за общински съветници, на СИК (1949–1958).
Заповедни книги на отделите в ОкНС по дейността (1948–1959).
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Доклади и информации от: сесии на ОкНС (1949–1959); заседания на
ИК при ОкНС (1948–1959).
Доклади, сведения, планове и отчети на ОкНС за: селскостопанските работи в околиите (1948–1958); изпълнението на производствените планове на
предприятията от местната промишленост (1948–1958); учебно-възпитателната работа на училищата (1947–1959).
Оценителни протоколи на местата, отчуждени за ВЕЦ „Бял извор“, яз.
„Кърджали“ и „Горубсо“ – Мадан (1951–1958).
Протоколи за изключване и включване в ДПФ на земи, попадащи в чашката на яз. „Студен кладенец“ и за оценка на имоти (1948–1958).
Бюджети и щатни разписания (1948–1958).
Г р ад с к и о б щ ин с к и нар одни с ъв ети
6 ф., 65 оп., 3264 а.е., 44.18 л.м., 1939–2002 г.
Продължават дейността на съществуващите преди 1944 г. градски общински управления. В съответствие със Закона за народните съвети от 1948 г. (ДВ,
бр. 47 от 27 февр. 1948 г.) се преименуват на градски общински народни съвети,
от 1951 г. (ДВ, бр. 95 от 27 ноем. 1951 г.) са градски народни съвети на депутатите на трудещите се, а от 1956 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. стават общински народни съвети на
селищни системи, съществуващи до 1988 г. От 28 февр. 1988 г. се трансформират в общински народни съвети. С Указ на НС (ДВ, бр. 65 от 21 авг. 1987 г.)
се приема Закон за създаване на области и селищните системи са закрити. По
силата на Указ № 2704 на ДС от 1987 г. бившият Кърджалийски окръг е включен
към Хасковска област. Неговата територия е обособена в самостоятелна област с промяната в Закона за административно-териториалното устройство
на страната (ДВ, бр. 154 от 28 дек. 1998 г.). Община Ивайловград обаче остава
извън област Кърджали и по силата на Указ № 1 от 1999 г. на Президента на РБ
(ДВ, бр. 2 от 8 ян. 1999 г.) е включена в състава на област Хасково. 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 местното самоуправление и местната
администрация от 1991 г. те 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“.
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Градски общински народен съвет – Ардино
Ф. 51, 17 оп., 573 а.е., 8.63 л.м., 1944–1998 г. Вж. и Ф. 28К

Съществува от началото на 1913 г.

Градски общински народен съвет – Джебел
Ф. 141, 8 оп., 265 а.е., 3.05 л.м., 1950–1998 г.

Съществува от 1914 г.

Градски общински народен съвет – Ивайловград
Ф. 620, 5 оп., 409 а.е., 4.97 л.м., 1939–1992 г. Вж. и Ф. 45К

Съществува от края на 1912 г.

Градски общински народен съвет – Крумовград
Ф. 66, 9 оп., 976 а.е., 11.18 л.м., 1944–2001 г. Вж. и Ф. 84К

Съществува от окт. 1913 г.

Градски общински народен съвет – Кърджали
Ф. 6, 15 оп., 518 а.е., 9.46 л.м., 1942–1997 г. Вж. и Ф. 8К

Съществува от окт. 1912 г.

Градски общински народен съвет – Момчилград
Ф. 30, 11 оп., 523 а.е., 6.89 л.м., 1944–2002 г. Вж. и Ф. 57К

Съществува от края на 1912 г.

Протоколи и материалите към тях от сесии (1950–1993); от заседания
на: общинските съвети (1991–1998), ИК (1939–1991), съветите по архитектура и благоустройство (1988–1998), постоянните комисии (1995–1998), комисията за отчуждаването и заменянето имотите, попадащи в чашката на яз.
„Студен кладенец“ (1958–1959).
Заповеди по дейността на съветите (1943–1995).
Информации за: дадените строителни линии, изпълнение на перспективните планове по строителството (1944–1978), изпълнение на производствените планове на промишлените предприятия (1948–1979), състоянието
на търговията и изкупуването (1948–1979), учебно-възпитателната работа в
училищата, противообществените прояви на малолетните (1945–1998), хигиенизирането на населените места, детската заболеваемост и смъртност, извършените имунизации (1946–1984).
Отчети, сведения за естествения и механичен прираст и регистриране на
събитията по гражданското състояние на населението (1944–1996).
Годишни бюджети с корекциите, годишни финансови планове и бюджетни сметки (1944–1998).
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Протоколи, статистически сведения, мероприятия, отчети, доклади, планове на профорганизациите (1961–1991).
Сел с к и о б щ ин с к и нар одни с ъв ети
57 ф., 305 оп., 8129 а.е., 93.05 л.м., 1930–1999 г.
Продължават дейността на съществуващите преди 1944 г. селски общински управления. От 1948 г. са преименувани на селски общински народни съвети
(ДВ, бр. 47 от 27 февр. 1948 г.), от 1951 г. – селски народни съвети на депутатите на трудещите се (ДВ, бр. 95 от 27 ноем. 1951 г.), от 1955 г. – селски народни
съвети, от 1959 г. – селски общински народни съвети. След създаването на селищните системи през 1978 г. се обособяват като кметства към общински народни
съвети на селищни системи. През 1987 г. селищните системи се закриват и се
създават области. Основен предмет на дейността на СОНС е да ръководят и
контролират всички стопански, социални и културни мероприятия в общините,
да се грижат за опазване на обществения ред и законност на територията на
съответния съвет.

Селски общински народен съвет – с. Аврен
Ф. 48, 8 оп., 269 а.е., 3.32 л.м., 1944–1995 г. Вж. и Ф. 144К

СОНС от 1944 до 1979 г., след което – ОНССС, а от 1987 г. – кметство.

Селски общински народен съвет – с. Багрилци
Ф. 425, 1 оп., 30 а.е., 0.16 л.м., 1955–1958 г. Вж. и Ф. 1018

Съществува като СОНС от 1955 до 1958 г., след което става пълномощничество.

Селски общински народен съвет – с. Безводно
Ф. 524, 5 оп., 101 а.е., 1.24 л.м., 1955–1994 г.

Съществува като СОНС от 1955 до 1979 г., след което става кметство.

Селски общински народен съвет – с. Белополяне
Ф. 282, 1 оп., 146 а.е., 1.12 л.м., 1946–1958 г. Вж. и Ф. 1027, Ф. 188К

Съществува като СОНС от 1946 до 1958 г., след което става пълномощничество.

Селски общински народен съвет – с. Бенковски
Ф. 22, 8 оп., 230 а.е., 3.22 л.м., 1944–1995 г. Вж. и Ф. 52К

СОНС от 1944 до 1979 г., след което става ОНССС, а от 1987 г. – кметство.
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Селски общински народен съвет – с. Бойно
Ф. 53, 8 оп., 165 а.е., 2.21 л.м., 1944–1995 г. Вж. и Ф. 24К

Съществува като СОНС от 1944 до 1979 г., когато става кметство.

Селски общински народен съвет – с. Бял извор
Ф. 105, 8 оп., 293 а.е., 3.33 л.м., 1948–1996 г. Вж. и Ф. 149К

Съществува като СОНС от 1944 до 1979 г., след което става ОНССС, а от
1987 г. – кметство към Община Ардино.

Селски общински народен съвет – с. Гледка
Ф. 41, 10 оп., 211 а.е., 2.08 л.м., 1944–1971 г. Вж. и Ф. 25К

Съществува като СОНС от 1944 до 1971 г., след което става пълномощничество към СОНС – с. Глухар.

Кметство – с. Глухар
Ф. 860, 3 оп., 45 а.е., 0.65 л.м., 1971–1995 г.

Съществува като СОНС от 1971 до 1979 г., след което става кметство.

Кметство – с. Голяма Чинка
Ф. 875, 3 оп., 55 а.е., 0.61 л.м., 1971–1995 г.

Съществува като СОНС от 1971 до 1979 г., когато става кметство.

Селски общински народен съвет – с. Голямо Каменяне
Ф. 120, 7 оп., 214 а.е., 2.20 л.м., 1947–1995 г.

Съществува като СОНС от 1945 до 1979 г., след което става ОНССС, а от
1987 г. – кметство към Община Крумовград.

Селски общински народен съвет – с. Гугутка
Ф. 326, 4 оп., 55 а.е., 0.57 л.м., 1956–1992 г.

Съществува като СОНС от 1955 до 1979 г., когато става кметство.

Селски общински народен съвет – с. Гулийка
Ф. 800, 4 оп., 102 а.е., 1.47 л.м., 1959–1995 г.

Съществува като СОНС от 1959 до 1979 г. когато става кметство.

Селски общински народен съвет – с. Дарец
Ф. 65, 3 оп., 213 а.е., 2.04 л.м., 1930–1956 г.

Съществува като СОНС от 1944 до 1956 г., след което селото попада в
чашката на яз. „Студен кладенец“.

14

пътеводител по фондовете на държавен архив – кърджали 1944–2011 г.

Селски общински народен съвет – с. Добромирци
Ф. 23, 5 оп., 83 а.е., 0.96 л.м., 1942–1995 г. Вж. и Ф. 53К

Съществува като СОНС от 1946 до 1958 г., когато става пълномощничество.

Селски общински народен съвет – с. Долно Прахово
Ф. 94, 2 оп., 33 а.е., 0.40 л.м., 1944–1950 г.
Вж. и Ф. 1019, Ф. 1039, Ф. 106К

Съществува като СОНС от 1944 до 1967 г., когато става пълномощничество.

Кметство – с. Дрангово
Ф. 867, 3 оп., 29 а.е., 0.39 л.м., 1971–1989 г.

Съществува като СОНС от 1971 до 1979 г., когато става кметство.

Селски общински народен съвет – с. Егрек
Ф. 865, 3 оп., 39 а.е., 0.34 л.м., 1975–1995 г.

Съществува като СОНС от 1975 до 1979 г., когато става кметство.

Селски общински народен съвет – с. Железино
Ф. 432, 6 оп., 141 а.е., 1.54 л.м., 1945–1989 г. Вж. и Ф. 227К

Съществува като СОНС от 1945 до 1979 г., когато става кметство.

Селски общински народен съвет – с. Жълтуша
Ф. 854, 1 оп., 16 а.е., 0.19 л.м., 1975–1978 г. Вж. и Ф. 1019, Ф. 1012
Съществува като СОНС от 1975 до 1979 г., когато става кметство.

Селски общински народен съвет – с. Звездел
Ф. 127, 6 оп., 244 а.е., 2.26 л.м., 1945–1994 г. Вж. и Ф. 36К

Съществува като СОНС от 1944 до 1979 г., когато става кметство.

Селски общински народен съвет – с. Кандилка
Ф. 701, 1 оп., 35 а.е., 0.20 л.м., 1956–1958 г. Вж. и Ф. 1018

Съществува като СОНС от 1956 до 1958 г., когато става пълномощничество.

Селски общински народен съвет – с. Кирково
Ф. 54, 8 оп., 320 а.е., 5.14 л.м., 1943–1997 г. Вж. и Ф. 51К

Създаден през 1914 г.
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Селски общински народен съвет – с. Ковил
Ф. 268, 1 оп., 51 а.е., 0.35 л.м., 1956–1958 г. Вж. и Ф. 1018

Съществува като СОНС от 1956 до 1959 г., когато става пълномощничество.

Селски общински народен съвет – с. Комунига
Ф. 39, 6 оп., 174 а.е., 1.80 л.м., 1952–1996 г.

Съществува като СОНС от 1944 до 1979 г., когато става кметство.

Селски общински народен съвет – с. Костино
Ф. 83, 7 оп., 178 а.е., 2.46 л.м., 1952–1995 г.

Съществува като СОНС от 1952 до 1979 г., когато става кметство.

Селски общински народен съвет – с. Ленище
Ф. 129, 7 оп., 203 а.е., 2.12 л.м., 1945–1996 г. Вж. и Ф. 34К

Съществува като СОНС от 1945 г. до 1979 г., когато става кметство.

Селски общински народен съвет – с. Мандрица
Ф. 399, 6 оп., 337 а.е., 2.69 л.м , 1944–1990 г. Вж. и Ф. 190К

Съществува като СОНС от 1944 до 1979 г., когато става кметство.

Селски общински народен съвет – с. Миладиново
Ф. 430, 6 оп., 131 а.е., 1.08 л.м., 1952–1995 г.

Съществува като СОНС от 1952 до 1979 г., когато става кметство.

Селски общински народен съвет – с. Мишевско
Ф. 34, 6 оп., 126 а.е., 1.56 л.м., 1946–1989 г. Вж. и Ф. 46К

Съществува като СОНС от 1944 до 1979 г., когато става кметство.

Селски общински народен съвет – с. Млечино
Ф. 498, 6 оп., 191 а.е., 2.41 л.м., 1959–1996 г.

Съществува като СОНС от 1944 до 1979 г., когато става кметство.

Селски общински народен съвет – с. Мост
Ф. 40, 7 оп., 185 а.е., 2.62 л.м., 1944–1995 г. Вж. и Ф. 29К

Съществува като СОНС от 1944 до 1979 г., когато става кметство.

Селски общински народен съвет – с. Нановица
Ф. 128, 6 оп., 166 а.е., 1.82 л.м., 1945–1999 г. Вж. и Ф. 141К

Съществува като СОНС от 1945 до 1979 г., когато става кметство.
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Селски общински народен съвет – с. Паничково
Ф. 427, 6 оп., 134 а.е., 1.45 л.м., 1952–1993 г.

Съществува като СОНС от 1952 до 1979 г., когато става кметство.

Селски общински народен съвет – с. Пелевун
Ф. 460, 5 оп., 99 а.е., 0.95 л.м., 1945–1993 г. Вж. и Ф. 213К

Съществува като СОНС от 1945 до 1979 г., когато става кметство.

Селски общински народен съвет – с. Перперек
Ф. 35, 8 оп., 254 а.е., 2.82 л.м., 1951–1995 г. Вж. и Ф. 26К

Съществува като СОНС от 1944 до 1979 г., когато става кметство.

Селски народен съвет – с. Покрован
Ф. 293, 1 оп., 17 а.е., 0.09 л.м., 1956–1959 г. Вж. и Ф. 1027
Селски общински народен съвет – с. Попско
Ф. 49, 10 оп., 164 а.е., 2.43 л.м., 1944–1995 г. Вж. и Ф. 33К

Съществува като СОНС от 1944 до 1979 г., когато става кметство.

Селски общински народен съвет – с. Поточница
Ф. 318, 6 оп., 149 а.е., 1.50 л.м., 1944–1995 г. Вж. и Ф. 152К

Съществува като СОНС от 1944 до 1979 г., когато става кметство.

Кметство – с. Припек
Ф. 862, 3 оп., 38 а.е., 0.47 л.м., 1971–1993 г.

Съществува като СОНС от 1971 до 1979 г., когато става кметство.

Селски общински народен съвет – с. Пчеларово
Ф. 219, 6 оп., 118 а.е., 1.31 л.м., 1956–1996 г.

Съществува като СОНС от 1956 до 1979 г., когато става кметство.

Кметство – с. Равен
Ф. 855, 3 оп., 49 а.е., 0.53 л.м., 1970–1999 г.

Съществува като СОНС от 1971 до 1979 г., когато става кметство.

Селски общински народен съвет – с. Рогозче
Ф. 104, 6 оп., 131 а.е., 1.38 л.м., 1944–1992 г. Вж. и Ф. 139К

Съществува като СОНС от 1944 до 1979 г., когато става кметство.

Селски общински народен съвет – с. Русалско
Ф. 55, 6 оп., 150 а.е., 1.55 л.м., 1944–1996 г. Вж. и Ф. 64К

Съществува като СОНС от 1944 до 1979 г., когато става кметство.
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Селски общински народен съвет – с. Странджево
Ф. 133, 7 оп., 182 а.е., 1.54 л.м., 1945–1995 г.

Съществува като СОНС от 1948 до 1979 г., когато става кметство.

Селски общински народен съвет – с. Стремци
Ф. 43, 8 оп., 172 а.е., 2.47 л.м., 1948–1995 г. Вж. и Ф. 37К

Съществува като СОНС от 1944 до 1979 г., когато става кметство.

Селски общински народен съвет – с. Тихомир
Ф. 691, 5 оп., 91 а.е., 1.00 л.м., 1957–1995 г.

Съществува като СОНС от 1956 до 1979 г., когато става кметство.

Селски общински народен съвет – с. Токачка
Ф. 416, 6 оп., 202 а.е., 1.96 л.м., 1945–1995 г. Вж. и Ф. 143К

Съществува като СОНС от 1944 до 1979 г., когато става кметство.

Кметство – с. Устрен
Ф. 874, 3 оп., 25 а.е., 0.16 л.м., 1971–1992 г.

Съществува като СОНС от 1971 до 1979 г., когато става кметство.

Селски общински народен съвет – с. Фотиново
Ф. 130, 7 оп., 195 а.е., 2.39 л.м., 1945–1995 г. Вж. и Ф. 31К

Съществува като СОНС от 1945 до 1979 г., когато става кметство.

Селски общински народен съвет – с. Чакаларово
Ф. 515, 4 оп., 80 а.е., 0.99 л.м., 1951–1995 г.

Съществува като СОНС от 1951 до 1979 г., когато става кметство.

Селски общински народен съвет – с. Чам дере (Боровица)
Ф. 138, 8 оп., 179 а.е., 1.44 л.м., 1945–1996 г.
Селски общински народен съвет – с. Черничево
Ф. 507, 4 оп., 71 а.е., 0.87 л.м., 1956–1995 г.

Съществува като СОНС от 1944 до 1979 г., когато става кметство.

Селски общински народен съвет – с. Черноочене
Ф. 75, 10 оп., 400 а.е., 4.95 л.м., 1944–1999 г. Вж. и Ф. 30К

Създаден през 1931 г.

Селски общински народен съвет – с. Чифлик
Ф. 36, 4 оп., 62 а.е., 0.68 л.м., 1956–1995 г.

Съществува като СОНС от 1944 до 1979 г., когато става кметство.
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Селски общински народен съвет – с. Чорбаджийско
Ф. 19, 6 оп., 155 а.е., 2.37 л.м., 1944–1995 г. Вж. и Ф. 40К

Съществува като СОНС от 1944 до 1979 г., когато става кметство.

Селски общински народен съвет – с. Широко поле
Ф. 74, 7 оп., 201 а.е., 3.20 л.м., 1952–1995 г.

Съществува като СОНС от 1944 до 1979 г., когато става кметство.

Преписи от ПМС, наредби, информации, заповеди и разпореждания на
висшестоящи организации по дейността (1951–1998).
Протоколи и годишни отчетни доклади от сесии и заседания на съветите
(1945–1997).
Протоколи, планове, доклади, информации, мероприятия от заседания
на ИК, временните управи и кметските съвети (1942–1995); протоколи от
заседания на Общинския съвет – Ф. 54 (1991–1997), Ф. 75 (1946–1952, 1966–
1973, 1975–1991).
Протоколи на избирателни комисии и от събрания на ОФ-организации
за издигане на кандидати за съветници, сведения за резултати от изборите,
изборни бюлетини и клетвени листове (1945–1990).
Протоколи на Съвета за архитектура и благоустройство при общината –
Ф. 75 (1992, 1994–1996); протоколи и молби за оценка на имоти, попадащи в
чашката на яз. „Студен кладенец“ – Ф. 65 (1953–1956), Ф. 35 (1955); протоколи за отчуждаване на земи за строежа на яз. „Кърджали“ – Ф. 49 (1995), Ф. 83
(1956–1957), Ф. 104 (1987–1992), Ф. 130 (1988, 1991–1994), Ф. 138 (1996),
Ф. 507 (1991–1994), Ф. 691 (1985, 1987, 1992, 1995), Ф. 862 (1987–1991),
Ф. 874 (1985, 1992).
Докладни записки до висшестоящи организации по дейността на съветите – Ф. 127 (1993–1994), Ф. 128 (1991–1997, 1999), Ф. 430 (1988), Ф. 498
(1993–1996), Ф. 860 (1992–1995).
Доклади и информации на съветите за състоянието на търговията и обслужването и селското стопанство, планове за материално-техническо снабдяване и изкупуване на селскостопанска продукция, справки за договориране
на животни от личните стопанства (1943–1999).
Перспективни планове за капиталовложенията, строителството, годишни планове, сведения, доклади, отчети за строителството и благоустройството (1945–1989).
Планове, доклади, информации за учебно-възпитателната работа в училищата и детските градини (1949–1987).
Доклади, информации, планове за дейността на кината, читалищата, общинските съвети за изкуство и култура, за провеждане на празници и фестива19
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ли – Ф. 65 (1948–1950), Ф. 218 (1963–1964, 1971–1978), Ф. 318 (1971–1979),
Ф. 416 (1959–1964, 1968–1978), Ф. 427 (1969–1978), Ф. 430 (1964–1970),
Ф. 460 (1966–1971), Ф. 498 (1962–1984, 1986–1987), Ф. 507 (1968–1978),
Ф. 524 (1965–1978), Ф. 800 (1960–1961, 1964–1970).
Планове, доклади, отчети, информации по здравеопазването на населението, хигиенизирането на населените места (1945–1990).
Годишни счетоводни отчети и бюджети (1944–1995).
Сведения, справки, отчети за движението на населението, естествения и
механичния прираст на населението и регистрираните събития по гражданско състояние (1945–1995).
Бюджети – Ф. 75 (1944, 1947, 1954, 1958–1983, 1992–1995, 1997, 1999);
баланси – Ф. 75 (1995–1999); щатни разписания – Ф. 75 (1986–1999).
Отчети, протоколи, планове, доклади на профорганизациите при съветите (1948–1987).
К мет с т ва
14 ф., 28 оп., 2425 а.е., 15.52 л.м., 1964–1999 г.
Създадени с ПМС № 77 от 5 дек. 1977 г. (ДВ, бр. 10 от 3 февр. 1978 г.) към
ОНССС, за да ръководят и контролират стопанските, социалните и културните
мероприятия на съответната територия и се грижат за опазване на обществения ред и законност в нея. С Указ № 2295 на ДС на НРБ от 1978 г. (ДВ, бр. 101
от 1978 г.) на територията на Кърджалийски окръг са изградени 14 селищни
системи: Ардино, Бенковски, Бял извор, Голямо Каменяне, Джебел, Ивайловград,
Кирково, Крумовград, Кърджали, Млечино, Момчилград, Перперек, Подкова, Черноочене. През 1984 г. селищна система Голямо Каменяне е закрита и селата от
нея преминават към ОНССС – Аврен. С Указ № 3005 от 1987 г. на ДС (ДВ, бр. 78
от 9 окт. 1987 г). е извършено ново административно-териториално деление на
страната и общините с центрове Аврен, Бенковски, Бял извор, Млечино, Перперек и Подкова са закрити. Селищата от бившия Кърджалийски окръг са включен
в област Хасково. С промяната в Закона за административно-териториалното
устройство на страната (ДВ, бр. 154 от 28 дек. 1998 г.) Кърджали става център
на самостоятелна област със 7 общински центрове: Ардино, Джебел, Кирково,
Крумовград, Кърджали, Момчилград и Черноочене.

Групов фонд „Кметства при
Общински народен съвет на селищна система – Аврен“
Ф. 1038, 2 оп., 64 а.е., 0.38 л.м., 1979–1987 г. Вж. и Ф. 1018

Включва документите на кметствата в селата: Благун, Голям Девисил,
Горни Юруци, Гулия, Девисилица, Девисилово, Къклица, Лимец, Малко Каменяне,
Малък Девисил, Синигер, Тинтява, Храстово, Чукурите.
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Групов фонд „Кметства при
Общински народен съвет на селищна система – Ардино“
Ф. 1019, 2 оп., 223 а.е., 1.56 л.м., 1979–1996 г. Вж. и Ф. 1039, Ф. 1112

Включва документите на кметствата в селата: Ахрянско, Башево, Брезен,
Голобрад, Горно Прахово, Гърбище, Диамандово, Долно Прахово, Дядовци, Еньовче, Жълтуша, Китница, Кроячево, Латинка, Любино, Мак, Падина, Правдолюб,
Светулка, Седларци, Синчец, Стояново, Сухово, Теменуга, Търносливка, Чубрика,
Ябълковец.

Групов фонд „Кметства при
Общински народен съвет на селищна система – Бенковски“
Ф. 1046, 2 оп., 68 а.е., 0.63 л.м., 1979–1987 г. Вж. и Ф. 1044, Ф. 1054,
Ф. 52К

Включва документите на кметствата в селата: Горски извор, Дрянова глава, Загорско, Каялоба, Китна, Медевци, Мъглене, Мъжевци, Пеевско, Пресека,
Растник, Чичево.

Групов фонд „Кметства при
Общински народен съвет на селищна система – Бял извор“
Ф. 1012, 2 оп., 48 а.е., 0.30 л.м., 1980–1987 г.

Включва документите на кметствата в селата: Диамандово, Еньовче, Жълтуша, Падина, Седларци, Стояново, Срънско.

Групов фонд „Кметства при
Общински народен съвет на селищна система – Джебел“
Ф. 1033, 2 оп., 200 а.е., 1.04 л.м., 1978–1995 г.

Включва документите на кметствата в селата: Великденче, Воденичарско,
Добринци, Душинково, Генерал Гешево, Жълъдово, Казаците, Купците, Контил,
Папрат, Плазище, Поточе, Ридино, Телчарка, Търновци, Църквица, Лебед, Козица,
Слънчоглед, Цвятово, Чакалци, Щерна.

Групов фонд „Кметства при
Общински народен съвет на селищна система – Ивайловград“
Ф. 1027, 2 оп., 113 а.е., 0.59 л.м., 1970–1995 г.

Включва документите на кметствата в селата: Белополци, Белополяне,
Вис, Глумово, Горно селци, Драбишна, Долно Луково, Железаре, Казак, Камилски дол, Кобилино, Кондово, Конници, Ламбух, Меден бук, Орешино, Планинец,
Покрован, Пъстроок, Розино, Свирачи, Сив кладенец, Славеево, Хухла, Черничино,
Черни рид.

21

Архивни справочници

Групов фонд „Кметства при
Общински народен съвет на селищна система – Кирково“
Ф. 1054, 2 оп., 178 а.е., 0.81 л.м., 1979–1995 г. Вж. и Ф. 1007

Включва документите на кметствата в селата: Вълчанка, Върбен, Горно
Капиново, Горски извор, Гривяк, Джерово, Дружинци, Дрянова глава, Дюлица,
Делвино, Долно Капиново, Домище, Завоя, Каялоба, Кърчевско, Китна, Костериново, Крилатица, Лозенградци, Малкоч, Метличка, Медевци, Мъглене, Орлица,
Пенковци, Полянци, Пресека, Растник, Стрижба, Старово, Средско, Стоманци,
Трепетлика, Шумнатица, Шопци, Чичево.

Групов фонд „Кметства при
Общински народен съвет на селищна система – Крумовград“
Ф. 1018, 2 оп., 333 а.е., 1.94 л.м., 1979–1996 г. Вж. и Ф. 1038

Включва документите на кметствата в селата: Аврен, Бук, Багрилци, Благун, Вранско, Голям Дивисил, Горна кула, Горно юруци, Гривка, Гулия, Джанка,
Девисилово, Девисилица, Дъждовник, Долна Кула, Егрек, Звънарка, Ковил, Красино, Кандилка, Качулка, Красино, Къклица, Лимец, Луличка, Лещарка, Малко Каменяне, Метлика, Морянци, Малък Девисил, Овчари, Орешари, Полковник Желязово,
Подрумче, Перуника, Рибино, Рогач, Сливарка, Самовила, Сбор, Синигер, Студен
кладенец, Стари чал, Сладкодум, Тинтява, Храстово, Чал, Чернооки.

Групов фонд „Кметства при
Общински народен съвет на селищна система – Кърджали“
Ф. 1055, 2 оп., 369 а.е., 2.88 л.м., 1964–1995 г. Вж. и Ф. 1048, Ф. 25К

Включва документите на кметствата в селата: Бащино, Бели пласт, Висока поляна, Воловарци, Велишане, Глухар, Горна Гледка, Горна Крепост, Дъж
довница, Енчец, Жинзифово, Звезделина, Звиница, Калоянци, Кобиляне, Конево,
Крайно село, Кьосево, Македонци, Мургово, Ненково, Опълченско, Пенево, Повет,
Прилепци, Рани лист, Резбарци, Седловина, Сипей, Скалище, Скална глава, Солище, Стражевци, Черешица, Чилик.

Групов фонд „Кметства при
Общински народен съвет на селищна система – с. Млечино“
Ф. 1039, 2 оп., 97 а.е., 0.78 л.м., 1979–1987 г. Вж. и Ф. 1019

Включва документите на кметствата в селата: Башево, Брезен, Богатино,
Голобрад, Горно прахово, Долно Прахово, Китница, Любино, Сухово.

Групов фонд „Кметства при
Общински народен съвет на селищна система – Момчилград“
Ф. 1044, 2 оп., 293 а.е., 2.08 л.м., 1979–1999 г.

Включва документите на кметствата в селата: Ауста, Багрянка, Балабаново, Биволяне, Вряло, Върхари, Горско Дюлево, Груево, Гургулица, Джелепско,
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Загорско, Карамфил, Каменец, Конче, Лале, Летовник, Неофит Бозвелиево, Пазарци, Пиявец, Плешници, Постник, Птичар, Садовица, Седефче, Седларе, Сенце,
Синделци, Соколино, Татул, Чайка, Чобанка,Чуково.

Групов фонд „Кметства при Общински народен съвет на селищна
система – с. Перперек“
Ф. 1048, 2 оп., 67 а.е., 0.24 л.м., 1979–1987 г. Вж. и Ф. 1055

Включва документите на кметствата в селата: Бащино, Висока поляна,
Звиница, Калоянци, Кокиче, Конево, Крин, Мургово, Мъдрец, Черешица.

Групов фонд „Кметства при
Общински народен съвет на селищна система – с. Подкова“
Ф. 1007, 2 оп., 186 а.е., 1.27 л.м., 1979–1987 г. Вж. и Ф. 1054, Ф. 40К

Включва документите на кметствата в селата: Върбен, Вълчанка, Гривяк,
Делвино, Дюлица, Кран, Кукуряк, Кърчевско, Малкоч, Метличка, Островец, Орлица, Пенковци, Пловка, Самодива, Стоманци, Стрижба, Самокитка, Старово,
Средско, Трепетлика, Шопци, Чорбаджийско.

Групов фонд „Кметства при
Общински народен съвет на селищна система – Черноочене“
Ф. 1034, 2 оп., 186 а. е., 1.02 л.м., 1967–1996 г.

Включва документите на кметствата в селата: Бели вир, Габрово, Даскалово, Драганово, Дядовско, Железник, Женда, Житница, Йончево, Каняк, Лясково,
Минзухар, Ново селище, Ночево, Патица, Петелово, Свободиново, Яворово.

Протоколи и материалите към тях от: събрания в кметствата, събрания
на организации на ОФ за издигане на кандидати за общински съветници и
определяне съставите на избирателните комисии.
Заповеди по дейността на кметствата.
Месечни отчети и сведения за регистрираните събития по гражданско
състояние (раждания, женитби, смърт) и таблици и сведения за естествения и
механичия прираст на населението.
Статистически сведения за извършени преброявания на селскостопански животни, посеви и трайни насаждения в кметствата.
Годишни бюджети и отчети по дейността на кметствата.
Око л ийс к и у прав ления
3 ф., 5 оп., 122 а.е., 0.95 л.м., 1944–1948 г.
Създадени през 1912–1913 г. като органи на местната власт и управление.
Продължават своята дейност и след 1944 г. със задачата да провеждат правителствените мероприятия, да осигуряват обществения ред, да опазват имоти-
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те на гражданите и да водят борба с престъпността. Съществуват до 1948 г.,
когато са закрити съгласно Закона за народните съвети (ДВ, бр. 47 от 27 февр.
1948 г.) и преминават на пряко подчинение на МВР. Архивните фондове са частично запазени.

Околийско управление – Ардино
Ф. 27, 1 оп., 65 а.е., 0.67 л.м., 1944–1948 г. Вж. и Ф. 17К
Околийско управление – Ивайловград
Ф. 619, 2 оп., 19 а.е., 0.12 л.м., 1944–1947 г. Вж. и Ф. 18К
Околийско управление – Крумовград
Ф. 622, 2 оп., 38 а.е., 0.16 л.м., 1944–1948 г. Вж. и Ф. 16К
Окръжни, наредби, указания, писма от висшестоящи организации по
дейността на управленията – Ф. 27 (1944–1948), Ф. 619 (1944–1947).
Протоколи за: образуване на временни общински управи – Ф. 622
(1944–1945); издигане на кандидатури за народни представители във ВНС и
резултатите от гласуването – Ф. 619 (1945–1946), Ф. 622 (1946).
Заповеди по дейността – Ф. 27 (1945), Ф. 622 (1946–1947).
Отчетни доклади и донесения за административното, п
олитическото,
стопанското и просветното положение на околиите – Ф. 27 (1944–1947),
Ф. 622 (1944–1947).
Статистически сведения за: животновъдството – Ф. 27 (1944–1946), засетите площи, общата наличност на припасите, добитъка, превозните средства – Ф. 619 (1944–1947), Ф. 622 (1944–1945).
Колекция „Изборни документи от Кърджалийски регион“
Ф. 1152, 14 оп., 457 а.е., 315 л.м., 1990–2007 г.
С Указ № 1 на Президента на НРБ от 3 апр. 1990 г. (ДВ, бр. 28 от 1990 г.)
са насрочени избори за ВНС. С Указ № 2 от 4 апр. 1990 г. е обнародван Законът
за избиране на ВНС. Създават се РИК и СИК. С Указ № 256 на Президента на
РБ от 21 авг. 1991 г. (ДВ, бр. 69 от 1991 г.) е приет Закон за избиране на народни
представители, общински съветници и кметове. Създават се РИК, СИК и ОИК.
С Указ № 297 от 27 септ. 1991 г. (ДВ, бр. 82 от 1991 г.) се приема Закон за избиране на президент и вицепрезидент. Създават се РИК и СИК. Основните задачи
на РИК, ОИК и СИК са да следят за подготовката и законността при провеждането на изборите за президент и вицепрезидент, народни представители, евродепутати, общински съветници и кметове, да регистрират кандидатите и да
установяват резултатите от изборите.
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Регистри на кандидати за народни представители за ВНС (1990) и за
36-то, 37-мо, 38-мо, 39-то и 40-то Обикновено НС (1991, 1994, 1997, 2001,
2005), кандидати за евродепутати от Кърджалийски регион (2007), общински
съветници, кметове на общини и населени места (1991, 1995–1999, 2003–
2006), на партии и коалиции, участващи в изборите.
Протоколи и материалите към тях от заседания на РИК и ОИК за регис
триране на кандидати за народни представители за ВНС (1990).
Протоколи на РИК, ОИК за подготовката, провеждането и отчитане на
резултатите от изборите за ВНС (1990), Обикновено НС (1991, 1994, 1997,
2001, 2005), общински съветници, кметове на общини и кметства (1990–1998,
2003), избирателни бюлетини (1990–2003).
Протоколи и материалите към тях от срещи на политическите сили по
подготовката на изборите (1991–2007).
І.2. КОНТРОЛНИ ОРГАНИ
Окръжен комитет за държавен и народен контрол – Кърджали
Ф. 832, 2 оп., 49 а.е., 0.56 л.м., 1964–1987 г.
Приемник на създадената през 1962 г. окръжна група на Комисията за държавен контрол. През май 1963 г. е преименуван на Инспекция за партиен и държавен контрол; през 1966 г. – Окръжна инспекция за държавен контрол; през
1972 г. – Окръжен комитет за ДНК, а от 1988 г. с решение на КДНК – София
се трансформира в Общински комитет за ДНК. Дейността му се регламентира
със Закона за ДНК от 1974 г. Осъществява контрол и съдействие за спазване на
законите и другите нормативни актове и изпълнение на стопанските задачи на
територията на окръга. Контролната си роля осъществява с помощта на 12
отраслови групи от по 20–25 нещатни инспектори. Управлява се от началник,
назначаван от КДНК. Прекратява дейността си на 1 ян. 1988 г. съгласно решение
на КДНК от 10 дек. 1987 г.

Решения на Инспекцията за партиен и държавен контрол (1964, 1969–
1972).
Протоколи от заседания на ОК на КДНК (1964–1972, 1985–1987).
Анализи и статистически отчети за дейността на органите за ДНК (1983–
1987).
Планове за работата и квалификацията на кадрите при комитета (1964–
1965, 1967–1969, 1985–1987).
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Общински комитет за държавен и народен контрол – Кърджали
Ф. 913, 2 оп., 74 а.е., 0.98 л.м., 1974–1990 г.
Съществува от 1963 г. като Градска комисия за обществен контрол. През
1965 г. се преименува на Градска комисия за народен контрол; от 1972 г. е Градски комитет за ДНК, а от 1979 – Общински комитет за ДНК. Осъществява контрол и съдействие на стопанските организации, ведомства, административни
структури за спазване на законите и другите нормативни актове и за изпълнение на плановете в стопанските отрасли, оказва организационно-методическа
помощ, ръководи и контролира дейността на комисиите за народен контрол на
територията на общината. Членовете му се избират на сесии на народните съвети и се отчитат пред тях. Прекратява дейността си през 1990 г. въз основа на
решение на ВНС от 21 септ. 1990 г.

Протоколи и решения на ОбК за ДНК (1974–1977, 1984–1990).
Докладни записки, информации и протоколи от проверки (1974–1977).
Заповеди по: дейността на комитета (1984–1990), награждаване на изявили се членове (1988–1989).
Протоколи, решения, анализи, докладни записки от заседания на ОбК за
ДНК – Ардино (1987–1990), Ивайловград (1985–1990), Крумовград (1986–
1987), Момчилград (1985–1990), Джебел (1985–1990), Кирково (1985–1990),
Черноочене (1985–1990).
Анализи за дейността на ОбК за ДНК – Кърджали (1984–1989).
Околийско пълномощничество на Министерството на доставките –
Ивайловград
Ф. 621, 1 оп., 9 а.е., 0.09 л.м., 1950–1956 г.
Създадено с ПМС № 902 от 12 ян. 1950 г. със задача да осигурява доставката на хляб за населението, да създава резерв от хлебни храни и да подобри
системата на задължителните държавни доставки от пшеница, ръж, царевица,
ечемик, овес и др. Ръководи и контролира изкупуването на селскостопанска продукция. Участва в съставянето на списъците за задължителните държавни доставки и отчита изпълнението им. С ПМС от 7 юли 1956 г. (ДВ, бр. 66 от 17 юли
1956 г.) околийските пълномощничества преминават като отдели „Изкупуване“
към народните съвети.

Писма, инструкции, заповеди от Министерството на доставките (1950–
1956).
Протоколи за категоризиране на селата и определяне на държавните
доставки (1951–1956).
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Планове на ОНС и ОкНС за изкупуване на селскостопански произведения (1951–1956).
Доклади, информации за изпълнение на държавните доставки (1950–
1956).
Щатни разписания (1951).
Списък на неанотираните фондове
Общински съвет на селищна система – с. Подкова
Ф. 1008, 3 оп., 137 а.е., 2.81 л.м., 1979–1995 г.
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ІІ. СЪД И ПРОКУРАТУРА
Окръжен съд – Кърджали
Ф. 354, 15 оп., 532 а.е., 4.31 л.м., 1944–1995 г. Вж. и Ф. 35К
Продължава дейността на създадения през 1920 г. Областен съд. Разглежда и решава граждански и наказателни дела. Като първа инстанция обжалва
решения на районните съдилища. Като втора инстанция разглежда админис
тративни дела. Ръководи районните съдилища в окръга и прилага на практика
разпорежданията на МП. В периода от 1944 г. до 1949 г. е Областен съд, а от
1949 г. – Окръжен съд.

Годишни доклади и отчети за дейността (1966–1982, 1988–1991, 1994–
1995).
Протоколи от: общи събрания на колектива (1985–1986, 1994), съвещания (1969–1973, 1984–1989).
Планове за дейността (1969–1972).
Наказателни и граждански дела от общ и частен характер (1944–1994).
Статистически отчети за движението на гражданските и наказателните
дела (1962–1973, 1979–1983, 1985–1992).
Бюджети (1958–1983, 1988–1994).
Щатни разписания (1959–1964, 1967, 1969–1973, 1976–1982, 1990–
1994).
Нар о д н и с ъд илищ а
5 ф., 43 оп., 1143 а.е., 6.81 л.м., 1945–2000 г.
Продължават дейността на съществуващите преди 1944 г. околийски съдилища. Съобразно Закона за устройството на съдилищата от 1952 г. (ДВ, бр.
92 от 7 ноем. 1952 г.) са преименувани на народни съдилища, а с приемането на
Конституцията от 1971 г. стават районни съдилища. Разглеждат и решават
наказателни (от общ, частен и административен характер), граждански, нотариални, изпълнителни и фирмени дела. Цялостният надзор върху дейността на
съдилищата се упражнява от МП.

Народен съд – Ардино
Ф. 244, 7 оп., 159 а.е., 0.89 л.м., 1947–1999 г.

Съществува от 1944 г. През 1961 г. е закрит и открит отново през 1966 г.

Народен съд – Ивайловград
Ф. 294, 6 оп., 268 а.е., 1.34 л.м., 1945–1996 г. Вж. и Ф. 32К
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Народен съд – Крумовград
Ф. 274, 6 оп., 170 а.е., 1.14 л.м., 1948–2000 г. Вж. и Ф. 43К
Народен съд – Кърджали
Ф. 119, 13 оп., 351 а.е., 2.14 л.м., 1945–1999 г. Вж. и Ф. 88К
Народен съд – Момчилград
Ф. 137, 11 оп., 195 а.е., 1.30 л.м., 1955–1997 г.

Съществува от 1955 г. През 1976 г. е закрит и отново е открит през 1981 г.

Протоколи и материалите към тях от общи събрания и съвещания на колектива – Ф. 137 (1988–1990, 1997), Ф. 244 (1985, 1988–1991), Ф. 294 (1987–
1990).
Отчетни доклади и информации за работата на съдилищата (1952–1997);
обобщени доклади за практиката по някои категории дела – Ф. 244 (1966–
1968, 1971–1984, 1993, 1995–1999), Ф. 274 (1958–1965, 1973–1981).
Заповеди по дейността на съда – Ф. 244 (1985–1988, 1991, 1993–1995,
1998).
Годишни и шестмесечни планове за работата на съдилищата (1952–
1999).
Наказателни дела от общ и частен характер и граждански дела за искове
за собственост, вреди, загуби, финансови начети и др. (1945–2000).
Статистически сведения за движението на гражданските дела (1950–
1999).
Бюджети и отчети за дейността на съдилищата (1952–1999).
Отчети, планове, протоколи, доклади, информации, бюджети на профорганизациите (1952–1984).
Окръжна прокуратура – Кърджали
Ф. 476, 6 оп., 100 а.е., 1.05 л.м., 1944–1993 г. Вж. и Ф. 197К
Създадена през 1920 г. Първоначално е отделение към Хасковската прокуратура. Със създаването на Кърджалийски окръг през 1959 г. се преобразува в
Окръжна прокуратура, непосредствено подчинена на Главна прокуратура. В
рамките на окръга ръководи районните прокуратури в градовете: Крумовград,
Златоград, Момчилград, Ивайловград и Ардино. Впоследствие прокуратурата
в Златоград е предадена към Окръжната прокуратура в Смолян. Осъществява
надзор за изпълнение на законите от всички длъжностни лица и граждани, държавни учреждения и организации; извършва и превантивна дейност. Изпълнява
ръководни и контролни функции по отношение на районните прокуратури.
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Окръжни на МП и отговори от Окръжна прокуратура – Кърджали по
тяхното изпълнение (1944–1955, 1985–1987, 1989–1993).
Протоколи от проведени годишни отчетни събрания (1987–1989, 1992).
Годишни и тримесечни планове (1957–1991).
Годишни отчетни доклади за дейността на прокуратурата (1949–1970,
1974–1979, 1981–1992).
Статистически отчети за дейността на прокуратурата (1956–1979, 1989–
1991, 1993).
Прокурорски дела (1944–1968).
Ра йо н н и пр о кур ату р и
5 ф., 24 оп., 334 а.е., 3.82 л.м., 1948–2000 г.
Като самостоятелни единици районните прокуратури започват дейността
си през 1948 г., когато се отделят от съдилищата. Тогава се създават прокуратури в Кърджали, Крумовград и Ивайловград. През 1953 г. се създава прокуратура и в Ардино. Тя просъществува до 1960 г., когато е закрита, но отново е
разкрита със заповед № 2 от 2 ян. 1967 г. на Главния прокурор. Със заповед на
Главна прокуратура на НРБ през 1953 г. е създадена прокуратура и в Момчилград,
временно закрита през 1976 г. и отново открита през 1981 г. До 1959 г. прокуратурите са околийски, а от 1959 г. до момента – районни. Целите и задачите им
са: да организират и водят борба против престъпленията и правонарушенията,
като вземат мерки за предотвратяването им и привличат извършителите на
престъпления под съдебна отговорност, да защитават законите, правата и интересите на гражданите.

Районна прокуратура – Ардино
Ф. 792, 5 оп., 48 а.е., 1.34 л.м., 1967–1996 г.
Районна прокуратура – Ивайловград
Ф. 880, 3 оп., 25 а.е., 0.26 л.м., 1948–1995 г.
Районна прокуратура – Крумовград
Ф. 793, 6 оп., 72 а.е., 0.69 л.м., 1953–2000 г.
Районна прокуратура – Кърджали
Ф. 799, 5 оп., 85 а.е., 0.89 л.м., 1948–1998 г.
Районна прокуратура – Момчилград
Ф. 829, 5 оп., 104 а.е., 0.64 л.м., 1958–2000 г.
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Годишни, шестмесечни и тримесечни оперативни планове за работата на
районните прокуратури (1952–2000).
Годишни отчетни доклади (1948–2000).
Статистически годишни и шестмесечни отчети (1948–2000).
Прокурорски дела (1948–2000).
Сведения, обзори, справки, информации за работата на Районна прокуратура – Кърджали – Ф. 799 (1958–1990).
Бюджети и отчети за изпълнението на бюджета (1958–2000).
Кърджалийски затвор
Ф. 746, 1 оп., 133 а.е., 0.82 л.м., 1945–1953 г. Вж. и Ф. 262К
Съществува от 1921 г. с основна задача да осигурява прилагането на влезлите в сила присъди на осъдените и лишени от свобода лица. Закрит е през 1953 г.

Окръжни, инструкции, разпореждания, заповеди, писма до затвора по
административно-стопанската дейност (1945–1951).
Заповедна книга по дейността (1946–1953).
Книга за освободените затворници (1947–1952), книга за движението
на затворниците (1951–1952), картони на затворници (1948–1953), карти и
сведения за постъпили и освободени затворници (1949–1951), затворнически
дела (1945–1952).
Щатни разписания (1951–1953), лични дела на служителите (1945–1950).
Годишни финансови планове (1945–1953), проектопланове (1947–1948),
план за реализацията на стоковата продукция (1951), годишен бюджет (1951),
баланси (1947–1953).
Списък на неанотираните фондове
Държавен арбитраж – Кърджали
Ф. 1270, 1 оп., 21 а.е., 0.10 л.м., 1980–1990 г.
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ІІІ. ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ,
ОБЩЕСТВЕНИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ И
РЕЛИГИОЗНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ
ІІІ.1. ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ
Околийско бюро на Народен съюз „Звено“ – Крумовград
Ф. 85, 1 оп., 11 а.е., 0.05 л.м., 1944–1948 г.
През окт. 1944 г. политическият кръг „Звено“ се превръща в партия и се
преименува на Народен съюз „Звено“. В началото на 1949 г. организацията прек
ратява дейността си и кадрите ѝ се вливат в ОФ. Организацията на Народен
съюз „Звено“ в Крумовград обединява и ръководи дейността на първичните организации на съюза в околията като провежда политиката на ЦР на съюза.

ции.

Устав на Народен съюз „Звено“ – Крумовград (1944).
Протоколи от околийските сбирки и събранията на низовите организа-

Сведения за броя на членовете.
Кореспонденция с централното и областното ръководство и с низовите
организации.
Първична организация на Народен съюз „Звено“ – Джебел
Ф. 86, 1 оп., 3 а.е., 0.04 л.м., 1944 –1949 г.
Организацията на Народен съюз „Звено“ в Джебел провежда на дело и изпълнява указанията на околийската организация на съюза в Момчилград.

Окръжни.
Кореспонденция с централното, с областното ръководство и с други низови организации на съюза.
Окръжно ръководство на
Българския земеделски народен съюз – Кърджали
Ф. 1101, 2 оп., 132 а.е., 2.42 л.м., 1959–1987 г.
Основано през 1959 г. със задача да ръководи и подпомага дейността на общинските земеделски дружби в Кърджалийски окръг. След закриването на окръга
от края на 1987 г. дейността на окръжното ръководство на съюза в Кърджали
се преустановява.
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Укази, инструкции, наредби, решения на Постоянното присъствие на
БЗНС (1961–1984, 1978–1987).
Обобщени отчетни доклади, анализи, справки и информации на ОР на
БЗНС по работата на съюза (1961–1987).
Протоколи от: отчетно-изборни конференции (1959–1965, 1967–1969,
1971, 1974–1976, 1978, 1981, 1984, 1986), съвместни пленуми – сесии на ОР
на БЗНС и ОК на БКП, ИК на ОНС, ОК на ОФ, ОК на БПС, ОК на ДКМС
(1965 –1984), от конференции на ОР (1962–1986), съвместни заседания на
ОР на БЗНС и ОК на БКП (1961–1987), заседания на бюрото на ОР на БЗНС
(1959–1987), юбилейни чествания на ОР на БЗНС (1970–1980).
Протоколи на комисията по самозадоволяването с хранителни продукти
(1978–1987), на Съвета по селското стопанство и на дружбените съвети към
АПК в окръга (1972–1974, 1987), на комисията и отдела по социално управ
ление (1972–1987).
Планове, план-сценарии, доклади и решения от проведени пленуми на
ОР на БЗНС в Кърджали.
Списъци на членове на БЗНС, предлагани и избирани за окръжни и общински съветници (1974–1987).
Окръжна контролно-ревизионна комисия при Окръжното
ръководство на Българския земеделски народен съюз – Кърджали
Ф. 1102, 1 оп., 23 а.е., 0.50 л.м., 1971–1987 г.
Създадена през 1971 г., за да ревизира цялостната финансова, бюджетна
и странична дейност на земеделските дружби от бившия Кърджалийски окръг.

Указания, инструкции, наредби и решения на ЦКРК на Постоянното
присъствие на БЗНС (1972–1987).
Протоколи от: пленуми на ОКРК на БЗНС – Кърджали (1977–1986),
заседания на Бюрото на ОКРК на БЗНС – Кърджали (1977–1986), съвместни заседания с ОК за ДНК – Кърджали (1977–1987), финансови ревизии на
Окръжната земеделска дружба и СП „Детелина“ в Кърджали (1971–1985),
предаване на документи, суми и имущества (1979).
Отчетни доклади, справки и информации на ОКРК на БЗНС в Кърджали
(1972–1987).
Отчетни доклади на общинските финансови комисии (1981–1985).
Информации и справки за финансовото състояние на общинските земеделски дружби (1980–1987), за съвместна дейност на ОКРК на БЗНС с ОКРК
на ОК на БКП в Кърджали (1981–1986).
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Оценки на ръководството по дейността на членовете на бюрото на
ОКРК и председателите на общинските финансови комисии към съюзните
дружества (1985–1986).
Клуб на висококачественика-тютюнопроизводител при Окръжното
ръководство на Българския земеделски народен съюз – Кърджали
Ф. 1103, 2 оп., 10 а.е., 0.15 л.м., 1984–1987 г.
Създаден през 1984 г., за да работи за постигането на високо качество и
ефективност в тютюнопроизводството чрез популяризиране и прилагане на найновите постижения на науката и техниката. Ликвидиран през 1987 г.

Статут на висококачествениците-тютюнопроизводители, членуващи в
БЗНС и в Клуба (1984).
Протоколи и материалите към тях от: проведени срещи, семинари, съвещания, отчетни събрания на членовете с ръководството на клуба, с представители на СП „Булгартабак“ (1985–1987), заседания на Клубния съвет
(1984).
Годишни планове за работата.
Информации за дейността (1984–1985), информационни бюлетини и
публикации в пресата.
Списъци на членовете на Клуба.
Ок о л ийс к и земедел с ки дружби
5 ф., 5 оп., 148 а.е., 2.41 л.м., 1944–1959 г.
Създадени през 1944 г. и продължават да съществуват и след 9 септ. 1944 г.
Основната им задача е да ръководят и подпомагат дейността на земеделските
дружби на територията на съответните околии. Провеждат политиката на
Постоянното присъствие на БЗНС за класово-партийно възпитаване на членовете на БЗНС и издигане на културно-просветното им ниво. Дейността им е
прекратена на 1 февр. 1959 г.

Околийска земеделска дружба – Ардино
Ф. 242, 1 оп., 52 а.е., 0.74 л.м., 1944–1959 г.
Околийска земеделска дружба – Ивайловград
Ф. 189, 1 оп., 31 а.е., 0.63 л.м., 1944–1959 г.
Околийска земеделска дружба – Крумовград
Ф. 205, 1 оп., 29 а.е., 0.52 л.м., 1945–1959 г.
34

пътеводител по фондовете на държавен архив – кърджали 1944–2011 г.

Околийска земеделска дружба – Кърджали
Ф. 188, 1 оп., 17 а.е., 0.22 л.м., 1945–1958 г.
Околийска земеделска дружба – Момчилград
Ф. 283, 1 оп., 19 а.е., 0.30 л.м., 1944–1958 г.
Протоколи и материали към тях от: заседания на ръководствата на околийските дружби, на бюрата на околийските дружби, на местните земеделски
дружби.
Планове и годишни отчети, доклади на околийските и на градските земеделски дружби.
Преписка по проведените избори за ВНС (1946–1947).
Бюджети на околийските и местните дружби (1954–1959).
Об щин с к и земедел с ки дружби
14 ф., 26 оп., 397 а.е., 7.51 л.м., 1945 –1992 г.
Ръководят и контролират организационната, политическата, прос
ветната и стопанската дейност на земеделските дружби на територията на общината.
Общинско ръководство на
Българския земеделски народен съюз – с. Аврен
Ф. 1105, 2 оп., 25 а.е., 0.48 л.м., 1965–1987 г.

Създадено през 1959 г.

Общинско ръководство на
Българския земеделски народен съюз – с. Ардино
Ф. 1104, 2 оп., 40 а.е., 0.95 л.м., 1949–1987 г.

Създадено през 1944 г.

Общинско ръководство на
Българския земеделски народен съюз – с. Бенковски
Ф. 1106, 2 оп., 15 а.е., 0.22 л.м., 1967–1987 г.

Създадено през 1944 г.

Общинско ръководство на
Българския земеделски народен съюз – с. Бял извор
Ф. 1121, 1 оп., 10 а.е., 0.06 л.м., 1959–1987 г.

Създадено през 1979 г.
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Общинско ръководство на
Българския земеделски народен съюз – Джебел
Ф. 1107, 2 оп., 21 а.е., 0.37 л.м., 1967–1987 г.

Създадено през 1959 г.

Общинско ръководство на
Българския земеделски народен съюз – Ивайловград
Ф. 1125, 1 оп., 9 а.е., 0.12 л.м., 1979–1987 г.

Създадено през 1979 г.

Общинско ръководство на
Българския земеделски народен съюз – с. Кирково
Ф. 1110, 2 оп., 12 а.е., 0.18 л.м., 1979–1987 г.

Създадено през 1979 г.

Общинско ръководство на
Българския земеделски народен съюз – Крумовград
Ф. 1109, 2 оп., 74 а.е., 1.71 л.м., 1945–1987 г.

Създадено през 1944 г.

Общинско ръководство на
Българския земеделски народен съюз – Кърджали
Ф. 1108, 2 оп., 85 а.е., 1.60 л.м., 1946–1992 г.

Създадено преди 1944 г.

Общинско ръководство на
Българския земеделски народен съюз – с. Млечино
Ф. 1112, 2 оп., 16 а.е., 0.20 л.м, 1971–1987 г.

Създадено през 1971 г.

Общинско ръководство на
Българския земеделски народен съюз – Момчилград
Ф. 1111, 2 оп., 36 а.е., 0.82 л.м., 1964–1987 г.

Създадено през 1959 г.

Общинско ръководство на
Българския земеделски народен съюз – с. Перперек
Ф. 1114, 2 оп., 17 а.е., 0.29 л.м., 1971–1987 г.

Създадено през 1971 г.
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Общинско ръководство на
Българския земеделски народен съюз – с. Подкова
Ф. 1113, 2 оп., 16 а.е., 0.23 л.м., 1973–1987 г.

Създадено през 1959 г.

Общинско ръководство на
Българския земеделски народен съюз – с. Черноочене
Ф. 1115, 2 оп., 21 а.е., 0.28 л.м., 1964–1987 г.

Създадено през 1959 г.

Указания, инструкции, наредби, решения на ОР на БЗНС (1953–1992).
Обобщени отчетни доклади, анализи, справки и информации, изпращани
до ОР на БЗНС – Кърджали (1959–1989).
Протоколи от: отчетно-изборни конференции (1952–1992); проведени пленуми, срещи, съвещания (1965–1992); заседания на Бюрото на ОР на
БЗНС (1946–1992); заседания на Градските ръководства на БЗНС (1949–
1984).
Протоколи и материали от: събрания на Градските ръководства на БЗНС
(1945–1986); съвместни заседания на бюрото на общинското и на градското
ръководства на БЗНС с общинските комитети на БКП (1954–1986); с КДНК
(1974–1986).
Протоколи от отчетно-изборни конференция и събрания и материали
към тях от дейността на местните земеделски дружби в селата и градовете
(1959–1990).
Планове за дейността на общинските ръководства на БЗНС – Ф. 1107
(1979–1981, 1984–1987), Ф. 1109 (1979–1980, 1986), Ф. 1113 (1978), Ф. 1115
(1979–1980, 1986–1987), Ф. 1121 (1972, 1979–1981, 1983–1987).
Информации, мероприятия, рапорти на общинските ръководства за
направеното по отношение на селското стопанство – Ф. 1108 (1979–1980);
социалното управление и изборите на съветници към народните съвети –
Ф. 1108 (1972–1986), Ф. 1109 (1979–1987); кадрите – Ф. 1105 (1980, 1984–
1987), Ф. 1111 (1986, 1987); изпълнението на личните обещания от съветниците – Ф. 1106 (1980), Ф. 1110 (1987).
Анализи на обществено-политическата дейност – Ф. 1105 (1986), сведения за съвместната работа на Общинските ръководства на БЗНС и местните
дружби с БКП – Ф. 1105 (1979–1986), Ф. 1125 (1979–1986).
Бюджети на Общинската земеделска дружба в Ардино – Ф. 1104 (1959,
1980) и местни земеделски дружби – Ф. 1104 (1952–1953, 1958–1959), Ф. 1105
(1979–1984), Ф. 1108 (1981–199), Ф. 1111 (1979–1984).
Справки, сведения, списъци и анализи за числения състав и ръководствата на дружбите и промяната им (1959–1990).
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Окръжен комитет на Отечествения фронт – Кърджали
Ф. 808, 4 оп., 200 а.е., 3.13 л.м., 1959–1987 г.
Създаден на 20 февр. 1959 г. Ръководи и направлява дейността на всички комитети и низови организации на ОФ на територията на окръга. Развива обществено-политическа, агитационна и културно-просветна дейност за поддържане
обществено-политическото единство. Съществува до 1987 г.

Постановления, протоколи, правилници, указания, решения от Националния съвет на ОФ за организационното състояние на ОФ, подготовката на
лятната кампания, честването на национални празници и др. (1959–1987).
Протоколи, доклади, информации, оценки от заседанията на ИБ на ОК
на ОФ (1959–1987), от проведени пленуми (1961–1969, 1972–1980, 1982,
1985–1987).
Отчетни доклади, протоколи, резолюции, оценки и информации за проведените годишни отчетни събрания (1959–1987).
Информации, оценки и справки за работата с жените (1959–1966).
Обещания, доклади, протоколи за случаите на противообществени прояви, планове, информации и сведения и оценки за: работата на другарските съдилища, резултатите от изборите, провеждането на учебната година, мероп
риятията за подобряване работата на народните читалища и дружествата на
ДКМС, проведените фестивали на художествената самодейност, дейността
по трудовите инициативи, залесяването, благоустрояването, събирането на
вторични суровини, билки и др., бригадите в селското стопанство (1959–
1987).
Сведения и информации за: бригадите в помощ на селското стопанство
(1959–1966), работата с турското и циганското население (1966–1967, 1972–
1981).
Бюджети и щатни разписания (1959–1983).
Баланси и финансови отчети (1959–1983).
Статистически отчети (1959–1966, 1985–1987).
Око л и й с к и к о м итети н а Отечеств ения фр онт
5 ф., 6 оп., 236 а.е., 3.62 л.м., 1944–1958 г.
Създадени след 9 септ. 1944 г. Изграждат и ръководят низовите организации на ОФ, развиват обществено-политическа, агитационна и културно-прос
ветна дейност сред населението. Прекратяват дейността си след закриването
на околиите през 1958 г.
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Околийски комитет на Отечествения фронт – Ардино
Ф. 50, 1 оп., 43 а.е., 0.37 л.м., 1944–1958 г.
Околийски комитет на Отечествения фронт – Ивайловград
Ф. 536, 1 оп., 80 а.е., 0.86 л.м., 1944–1958 г.
Околийски комитет на Отечествения фронт – Крумовград
Ф. 82, 1 оп., 28 а.е., 0.13 л.м., 1944–1958 г.
Околийски комитет на Отечествения фронт – Кърджали
Ф. 44, 2 оп., 45 а.е., 1.09 л.м., 1944–1958 г.
Околийски комитет на Отечествения фронт – Момчилград
Ф. 98, 1 оп., 40 а.е., 1.17 л.м., 1944–1958 г.
Окръжни, наредби и бюлетини на ЦС на ОФ (1944–1958).
Устав на ОФ и проекти за допълнение и изменение на устава – Ф. 50
(1954–1958).
Учредителни протоколи и списъци на околийските комитети на ОФ
(1947–1958); протоколи и материали към тях на: околийските и градските
комитети (1944–1958), общинските комитети (1944–1956), на низови организации (1946–1956).
Планове за работата на окръжни, околийски, общински и градски ОФкомитети, планове за подобряване на работата сред българо-мохамеданите и
циганите (1945–1958), подобряване на работата на читалищата (1954–1958),
за работа сред жените (1946–1958).
Доклади, информации, оценки за отчетно-изборните кампании (1949–
1955), за организационното и финансово състояние (1949–1958).
Сведения от околийските комитети ОФ за положения доброволен труд и
за проведените трудодни по линия на ОФ – Ф. 50 (1948–1958).
Бюджети и баланси (1946–1958).
Г р адс к и к о м итети н а Отечес тв ения фр онт
5 ф., 17 оп., 266 а.е., 3.29 л.м., 1956 –1985 г.
Създават се през периода 1942–1944 г. На 9 септ. 1944 г. се легализират и се
включват в околийските комитети на ОФ. Като самостоятелни организации започват да съществуват през 50-те години. Със създаването на селищните системи през 1978 г. се обособяват като общински комитети. До 1959 г. са подчинени
на съответните околийски комитети на ОФ, а след това – на ОК на ОФ. Развиват обществено-политическа и агитационна дейност сред населението с цел да
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се осигури участието му в социалното управление и в изпълнение на плановете за
обществено-икономическото развитие на страната.

Градски комитет на Отечествения фронт – Ардино
Ф. 668, 4 оп., 78 а.е., 0.98 л.м., 1956–1985 г.

Съществува от 1956 г.

Градски комитет на Отечествения фронт – Ивайловград
Ф. 638, 4 оп., 44 а.е., 0.68 л.м., 1958–1984 г.

Съществува от 1958 г.

Градски комитет на Отечествения фронт – Крумовград
Ф. 797, 2 оп., 15 а.е., 0.13 л.м., 1960–1976 г.

Съществува от 1959 г.

Градски комитет на Отечествения фронт – Кърджали
Ф. 633, 3 оп., 55 а.е., 0.52 л.м., 1959–1976 г.

Съществува от 1944 г.

Градски комитет на Отечествения фронт – Момчилград
Ф. 662, 4 оп., 74 а.е., 0.98 л.м., 1958–1985 г.

Съществува от 1959 г.

Планове и протоколи за работата на градските комитети (1957–1985).
Отчетни доклади и информации за дейността на бюрата на градските
комитети на ОФ (1956–1985).
Планове и протоколи на низови организации (1960–1963).
Материали за работата на Съвета за работа с жените – Ф. 668 (1964–
1971).
Доклади от отчетните конференции на ОФ (1964–1971).
Сведения и отчети за дейността на другарските съдилища (1964–1971).
Доклади, информации, преценки на учебните години.
Бюджети на ОФ (1963–1985).
Общ и н с к и к о м итети н а Отечеств ения фр онт
6 ф., 14 оп., 236 а.е., 2.24 л.м., 1949–1987 г.
Създават се като селски комитети на ОФ, през 1959 г. стават общински комитети. 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. Ръководят
низовите организации в районите си.
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Общински комитет на Отечествения фронт – с. Аврен
Ф. 698, 2 оп., 21 а.е., 0.30 л.м., 1961–1987 г.

Съществува от 1959 г.

Общински комитет на Отечествения фронт – с. Бенковски
Ф. 702, 4 оп., 93 а.е., 0.90 л.м., 1949–1964 г.

Съществува от 1944 г.

Общински комитет на Отечествения фронт – с. Железино
Ф. 705, 1 оп., 58 а.е., 0.24 л.м., 1959–1964 г.

Съществува от 1944 г.

Общински комитет на Отечествения фронт – с. Кирково
Ф. 1041, 1 оп., 6 а.е., 0.10 л.м., 1958–1982 г.

Съществува от 1958 г.

Общински комитет на Отечествения фронт – с. Млечино
Ф. 709, 4 оп., 42 а.е., 0.46 л.м., 1959–1987 г.

Съществува от 1959 г.

Общински комитет на Отечествения фронт – с. Черноочене
Ф. 695, 2 оп., 16 а.е., 0.24 л.м., 1957–1976 г.

Съществува от 1957 г.

Окръжни и писма за организационното състояние на комитетите –
Ф. 1041 (1960–1971).
Протоколи от: общински конференции, пленуми, заседания на бюрата на
общинските комитети на ОФ, събрания на низовите организации.
Планове за културно-масовата работа сред населението, честването на
празници, дейността на лекторски групи.
Годишни отчети за дейността на: низови организации, селски комитети,
другарски съдилища.
Доклади от: годишни конференции на общински комитети и отчетни
събрания на низови организации, комисиите за обществен и народен контрол, съвместната работа с народните съвети и дейността на ОФ с жените –
Ф. 1041 (1958–1982).
Информации за: просветната и идейно-възпитателната дейност на общинските комитети, дейността на читалищата, дейността на ОФ-комитети по
време на избори.
Молби, жалби, решения на другарски съдилища.
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Око л ийс к и к о митети на
Съ юза н а б о йците пр отив фашизма
5 ф., 6 оп., 36 а.е., 0.34 л.м., 1943–1953 г.
Създават се след 1945 г. като инициативни комитети за изграждане на
единна организация на бойците против фашизма. След образуването на СБПФК
през 1947 г. стават околийски, а впоследствие – районни. Организират и подпомагат членовете си в съответните селища. Прекратяват дейността си през
1951 г., когато СБПФ се обединява с Народния съюз за спорт и техника в ДОСО.

Околийски комитет на Съюза на бойците против фашизма – Ардино
Ф. 2, 1 оп., 15 а.е., 0.15 л.м., 1945–1951 г.
Съществува от 1946 г.

Околийски комитет на Съюза на бойците против фашизма –
Ивайловград
Ф. 1, 2 оп., 6 а.е., 0.05 л.м., 1943–1951 г.

Съществува от 1947 г.

Околийски комитет на Съюза на бойците против фашизма –
Крумовград
Ф. 3, 1 оп., 3 а.е., 0.02 л.м., 1946–1953 г.

Съществува от 1946 г.

Околийски комитет на Съюза на бойците против фашизма –
Кърджали
Ф. 61, 1 оп., 1 а.е., 0.02 л.м., 1949–1950 г.

Съществува от 1949 г.

Околийски комитет на Съюза на бойците против фашизма –
Момчилград
Ф. 4, 1 оп., 11 а.е, 0.10 л.м., 1946–1950 г.

Съществува от 1948 г.

Окръжни, инструкции, сведения и писма на ЦК на СБПФ във връзка с
дейността (1946–1950).
Протоколи от събрания на членовете и заседания на ръководствата.
Годишни планове, отчети и доклади във връзка с дейността (1947–1950).
Списъци на членовете на дружествата (1947–1949).

42

пътеводител по фондовете на държавен архив – кърджали 1944–2011 г.

Окръжен съвет на Организация за съдействие на отбраната –
Кърджали
Ф. 649, 4 оп., 70 а.е., 0.99 л.м., 1959–1994 г.
Създадена през 1951 г. от сливането на СБПФК и Народния съюз за спорт и
техника. Организацията е изградена на доброволни начала с цел и задача да подпомага донаборната младеж, да подготвя технически кадри за народното стопанство и разширява политехническите знания на учащата се младеж, да подготвя технически кадри за народното стопанство и разширява политехнически
знания на учащата се младеж, да повишава военно-патриотичното възпитание
на населението. От 1 март 1968 г. преминава към ДКМС.

Протоколи от: пленуми и отчетно-изборни конференции (1959–1967),
заседания на ИБ (1959–1963).
Годишни отчетни доклади (1959–1967).
Годишни баланси с приложенията им (1959–1968).
Бюджети (1959–1968).
Писма, окръжни и мероприятия, наредби и заповеди с директивен характер (1959–1967).
Статистически отчети, справки и таблици за обучение на донаборниците
(1959–1967).
Ок о л ийс к и к о м итети на Д обр ов олната
о р ган и зация за с ъде йс тв ие на отбр аната
5 ф., 5 оп., 88 а.е, 0.84 л.м., 1951–1960 г.
Създават се през 1951 г. като ръководни органи на ДОСО. Основната им
задача е изграждането на първични организации на ДОСО в предприятия, ТКЗС,
учебни заведения, квартали с цел подготовка на кадри по военно-техническите
дисциплини. Действат до закриването на околиите през 1959 г. Функциите им се
поемат от градските и общоселските комитети на ДОСО, които действат до
разпускането на организацията поради преминаване на функциите ѝ към ДКМС.

Околийски комитет на Доброволната организация за
съдействие на отбраната – Ардино
Ф. 272, 1 оп., 11 а.е., 0.07 л.м., 1951–1958 г.

Съществува от 1951 до 1958 г.

Околийски комитет на Доброволната организация за
съдействие на отбраната – Ивайловград
Ф. 269, 1 оп., 14 а.е., 0.15 л.м., 1951–1960 г.

Съществува от 1951 до 1960 г.
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Околийски комитет на Доброволната организация
за съдействие на отбраната – Крумовград
Ф. 270, 1 оп., 24 а.е., 0.16 л.м., 1951–1955 г.

Съществува от 1951 до 1960 г.

Околийски комитет на Доброволната организация за
съдействие на отбраната – Кърджали
Ф. 271, 1 оп., 12 а.е., 0.14 л.м., 1951–1960 г.

Съществува от 1951 до 1960 г.

Околийски комитет на Доброволната организация за
съдействие на отбраната – Момчилград
Ф. 238, 1 оп., 27 а.е., 0.32 л.м., 1951–1959 г.

Съществува от 1951 до 1959 г.

Протоколи и решения от проведени годишни отчетни събрания, пленуми, заседания на ръководството.
Годишни и периодични доклади, информации и анализи.
Планове за работата на комитетите.
Шестмесечни, тримесечни и месечни отчети и сведения за хода на работата на учебните звена. Отчети и информации на низовите организации.
Сведения по изпълнението на основните показатели и таблици за учебната дейност.
Г р адс к и к о м итети н а Д обров олната
о р ган и за ция за с ъде йс тв ие на отбр аната
5 ф., 5 оп., 83 а.е., 0.81 л.м., 1959–1967 г.
Градски комитет на Доброволната организация за
съдействие на отбраната – Ардино
Ф. 650, 1 оп., 16 а.е., 0.16 л.м., 1959–1967 г.

Съществува от 1959 до 1967 г.

Градски комитет на Доброволната организация за
съдействие на отбраната – Ивайловград
Ф. 653, 1 оп., 12 а.е., 0.15 л.м., 1959–1967 г.

Съществува от 1959 до 1967 г.
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Градски комитет на Доброволната организация за
съдействие на отбраната – Крумовград
Ф. 652, 1 оп., 20 а.е., 0.18 л.м., 1959–1967 г.

Съществува от 1959 до 1967 г.

Градски комитет на Доброволната организация за
съдействие на отбраната – Кърджали
Ф. 637, 1 оп., 19 а.е., 0.14 л.м., 1959–1967 г.
Съществува от 1959 до 1967 г.
Градски комитет на Доброволната организация за
съдействие на отбраната – Момчилград
Ф. 651, 1 оп., 16 а.е., 0.18 л.м., 1959–1967 г.

Съществува от 1959 до 1967 г.

Протоколи и решения от проведени годишни отчетни събрания, пленуми, заседания на ръководството.
Годишни отчетни и периодични тематични доклади, информации и анализи.
Планове за работата на комитетите.
Отчети и сведения по изпълнението на основните показатели от дейността и по работата на учебните звена.
Регионална комисия за политическа и гражданска реабилитация
на репресирани лица (РКПГРРЛ) – Кърджали
Ф. 1123, 1 оп., 74 а.е., 0.67 л.м., 1993–1997 г.
Създава се през 1993 г. по силата на Наредбата за прилагане на чл. 4 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица от 1992 г.
Има задачата да урежда всички проблеми на репресираните след 9 септ. 1944 г.
лица на територията на бившия Кърджалийски окръг. Дейността ѝ е прекратена по силата на ПМС № 156 от 2 юли 1996 г.

Заповед, протокол, решения, договори, постановления и кореспонденция с Централната комисия, МС, МВР и ОА – Хасково и Община Кърджали.
Протоколи от заседанията на комисията с решения по възмездяването на
политически репресирани лица (1993–1996).
Писма на Регионалната комисия до държавни и общински инстанции във
връзка с дейността ѝ, до репресирани лица с обратни разписки за получаването на решенията на комисията (1996–1997).
Описи на документите на Регионалната комисия, предадени на лицата,
обърнали се към нея за обезщетения и на Данъчната служба в Кърджали.
Ревизионна записка от извършена финансова ревизия (1997).
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ІІІ.2. ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Окръжен комитет за българо-съветска дружба – Кърджали
Ф. 857, 2 оп., 27 а.е., 0.30 л.м., 1957–1988 г.
Изграден е през 1959 г. със задача да извършва масово-политическа и културна дейност, да популяризира сред населението постиженията на съветската наука, техника и култура, да организира изложби, изнасяне спектакли и концерти
от съветски художествени и танцови състави, да осъществява дружески връзки
и отношения със СОАССР. Обхваща районните комитети, дружествата и клубовете за БСД. Закрит след закриването на Кърджалийски окръг през 1987 г.

Разпореждания, решения, указания на ЦС за българо-съветска дружба,
МС, ОК на БКП (1957–1969).
Протоколи от: събрания, конференции, пленуми, заседания на ИБ на ОС
на БСД (1964–1968, 1974, 1977–1987), заседания на ОбК на БСД в окръга
(1979–1987).
Годишни планове и отчетни доклади за дейността на ОК на БСД (1960–
1969).
Планове, доклади, програми по чествания на кръгли годишнини от ОК и
от ОбК в окръга (1982–1987), планове, справки и информации от съвместната работа на ОК и комитети на СОАССР (1982–1987).
Бюджети и отчети за приходите и разходите на комитета (1958–1968).
Околийски комитети за българо-съветска дружба
5 ф., 7 оп., 86 а.е., 0.82 л.м., 1944–1958 г.
Създадени през 1945 г. да съдействат за укрепване и всестранно развитие на
сътрудничеството между българския и съветския народи, да популяризират пос
тиженията на съветската страна във всички области и съдействат за усвояването на съветския опит в промишлеността, селското стопанство и културата
в окръга. Те ръководят дейността на всички БСД в предприятията и учрежденията на територията. През 1956 г. Съюзът на БСД и дружествата се вливат в
ОФ. През 1957 г. се създава Движение за българо-съветска дружба с общонароден
комитет, окръжни, градски и районни комитети. Закрити са през 1959 г.

Околийски комитет за българо-съветска дружба – Ардино
Ф. 583, 1 оп., 5 а.е., 0.04 л.м., 1957–1958 г.

Съществува от 1945 до 1958 г.
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Околийски комитет за българо-съветска дружба – Ивайловград
Ф. 581, 1 оп., 25 а.е., 0.21 л.м., 1947–1958 г.
Съществува от 1945 до 1958 г.

Околийски комитет за българо-съветска дружба – Крумовград
Ф. 582, 1оп., 7 а.е., 0.10 л.м., 1946–1958 г.
Съществува от 1945 до 1958 г.

Околийски съвет на българо-съветските дружества – Кърджали
Ф. 132, 2 оп., 12 а.е., 0.07 л.м., 1944–1958 г.
Съществува от 1944 до 1958 г.

Околийски съвет на българо-съветските дружества – Момчилград
Ф. 131, 2 оп., 37 а.е., 0.40 л.м., 1946–1958 г.
Съществува от 1944 до 1958 г.

Окръжни, указания и инструкции на ЦС на БСД по организационната и
просветна дейност на дружествата (1945–1958).
Учредителни протоколи на дружествата (1946–1947), протоколи на УС
на околийските комитети на БСД и списъци на членовете им (1946–1958).
Годишни отчети, доклади, сведения, информации, мероприятия и резолюции по дейността на дружествата (1947–1958).
Бюджети, финансови планове, сведения и ревизионни актове (1947–
1958).
Окръжен комитет за защита на мира – Кърджали
Ф. 843, 1 оп., 9 а.е., 0.23 л.м., 1960–1977 г.
Създаден през 1959 г. с цел да популяризира и подкрепя решенията на Световния съвет на мира. Закрит е при закриването на окръга през 1987 г.

Окръжни, писма, разпореждания от НК за защита на мира и от ОК до
общинските комитети (1963–1967).
Протоколи от пленуми на ОК за защита на мира и от заседания на ИБ
(1960–1977).
Писма, сведения, решения, доклади и информации на общинските комитети в окръга за дейността им (1964–1977).
Писма от НК за защита на мира за: награждаване дейци на движението
със значки, уреждане на „влакове на мира“ до СССР (1963–1977), набиране
средства за „Фонд на мира“ и абониране на списания „Защита на мира“.
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Протестни телеграми до Американското посолство в София и за събрани подписи под Стокхолмското възвание на Световния съвет на мира (1970).
Окръжен комитет за трезвеност – Кърджали
Ф. 830, 3 оп., 23 а.е., 0.18 л.м., 1966–1987 г.
Създаден през 1966 г. за пропагандна и организаторска дейност в борбата
с алкохолизма. През 1988 г. става ОбК за трезвеност – Кърджали и продължава
своята дейност.

Учредителен протокол, списъци на комитетите и на членовете на дру
жествата (1966–1972).
Правилник за задачите, устройството и дейността на движението за
трезвеност (1978–1987).
Протоколи и материали към тях от: отчетно-изборни конференции (1972,
1974, 1976, 1981, 1987), заседания на ИБ (1966–1972, 1976–1984), пленуми
(1976–1984) на ОК за трезвеност.
Комплексни програми, планове, мероприятия за работата на ОК за трезвеност (1969–1972, 1974–1975, 1980–1987).
Отчетни доклади, планове и решения на: ОК за трезвеност (1972–1973,
1975, 1977, 1979, 1981–1984, 1986), ОбК за трезвеност (1981–1983).
Информации, обзорен отчет и документи на ОК за трезвеност по дейността (1975–1983) и от проведена в окръга възпитателна обществена рейдпроверка и среща-разговор „Борбата за трезвеност – дело на цялото население от Кърджалийски окръг“ с материалите по нея (1986).
Справки за съставите на ръководствата и списъци на наградените активисти и дългогодишни дейци на ОК и ОбК за трезвеност в Кърджалийски
окръг (1979, 1981, 1983, 1986–1987).
Бюджети на ОК за трезвеност (1986–1987).
Окръжен комитет на Българския червен кръст – Кърджали
Ф. 848, 5 оп., 102 а.е., 1.23 л.м., 1959–1994 г.
Създаден през 1959 г. като ОК на БЧК. Основната му задача е да оказва помощ и съдействие на здравните органи при изпълнението на профилактични и хигиенно-оздравителни мероприятия, да съдейства за подобряването на здравната
култура и бита на населението. За тази цел провежда широка здравно-просветна дейност. Работи по изграждането, укрепването, обучението и оборудването
с медико-санитарно имущество на масовите медико-санитарни формирования и
ГО. С решение № 1 от 21 ян. 1988 г. на Пленума на ЦС на БЧК, поради промяната в административно-териториалното устройство, ОК става ОбК на БЧК. С
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протокол № 6 от 23 дек. 1991 г. на пленум на ЦС на БЧК Общинският комитет
става Регионален комитет на БЧК.

Решение на ЦС на БЧК за преобразуването на БЧК (1988).
Разпореждания, решения и др. на висшестоящи организации (1959–
1994).
Устав, правилник и др. на БЧК (1964–1982).
Протоколи и материали към тях от: пленуми и конференции на ОК на
БЧК (1959–1992), заседания на бюрото и събрания на профорганизацията
(1964–1984).
Заповеди по дейността (1985–1994).
Годишни планове по дейността (1959–1969, 1981–1994).
Годишни отчетни доклади за дейността на ОК на БЧК (1959–1968,
1982–1994).
Годишни отчети, баланси и др. (1959–1994).
Финансови бюджети (1959–1984, 1988–1994).
Статистически отчети (1961–1986).
Характеристики, предложения за награждаване с държавни медали и ордени (1963–1968).
Око л ийс к и к омитети
н а Б ълга р с к ия черв ен кр ъс т
5 ф., 5 оп., 69 а.е., 0.99 л.м., 1946–1959 г.
Продължават съществуването си след 1944 г. със задача да съдействат за
повишаване здравната култура на населението чрез изнасяне на беседи, прожекции на здравни филми и др. Закрити са през 1959 г. със закриването на околиите.

Околийски съвет на Българския червен кръст – Ардино
Ф. 78, 1 оп., 7 а.е., 0.11 л.м., 1950–1959 г.

Съществува от 1946 до 1959 г.

Околийски съвет на Българския червен кръст – Ивайловград
Ф. 77, 1 оп., 4 а.е., 0.07 л.м., 1950–1959 г.

Съществува от 1950 до 1959 г.

Околийски съвет на Българския червен кръст – Крумовград
Ф. 80, 1 оп., 17 а.е., 0.21 л.м., 1951–1959 г.

Съществува от 1951 до 1959 г.
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Околийски съвет на Българския червен кръст – Кърджали
Ф. 76, 1 оп., 33 а.е., 0.46 л.м., 1946–1958 г.

Съществува от 1946 до 1958 г.

Околийски съвет на Българския червен кръст – Момчилград
Ф. 79, 1 оп., 8 а.е., 0.14 л.м., 1947–1959 г. Вж. и Ф. 259К

Съществува от 1947 до 1959 г.

Протоколи и материали от заседания на Бюрото на ОК на БЧК (1955–
1957).
Планове и отчети за дейността на БЧК, отчети на училищните секции
(1952–1955).
Доклади, отчети, информации от заседания на БЧК (1957–1958).
Отчети, обзори, сведения за дейността (1956).
Книги за материали (инвентар) на ОС на БЧК (1950–1959).
ІІІ.3. ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Окръжен съвет на профсъюзите – Кърджали
Ф. 600, 5 оп., 289 а.е., 5.49 л.м., 1959–1987 г.
Създаден през 1959 г. През 1972 г. е преименуван на ОС на БПС. Ръководи
дейността на профсъюзните органи и организации в окръга за осъществяване на
държавната и партийна политика и за изпълнение решенията на ЦС на БПС,
контролира работата на отрасловите и на териториалните органи, организира,
ръководи и отчита социалистическото съревнование в окръга, грижи се за обобщаване, популяризиране и внедряване на челния опит, съдейства за развитието
на техническия прогрес и масовото техническо творчество, за движението на
рационализаторите и изобретателите, както и за повишаване квалификацията
на работниците и служителите, работи за повишаване равнището на идейновъзпитателната и културно-масовата работа на профсъюзните органи и организации. Закрит със закриването на окръзите през 1987 г.

Постановления, заповеди, решения, окръжни и др. от ЦК на БКП, МС
и ЦС на БПС за: изпълнение на конгресните решения на БКП; решаване на
въпроси, свързани с по-ефективното използване на трудовите ресурси и др.
(1965–1969).
Протоколи от: заседанията на бюрото на ОС на БПС (1965–1968), пленуми на ОС (1964); решения на ЦС на БПС, на ОК на БКП и др. (1960–1963).
Планове за работата на ОС на БПС (1965–1968).
Сводни статистически отчети на ОС (1959–1968).
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Годишни доклади, информации и мероприятия на ОС на БПС за дейността на съвета (1959–1968).
Обещания, призиви, телеграми и отговори във връзка със съревнованието на ОС (1959–1968), сведения и информации за профсъюзната просветна
година (1965–1964).
Бюджети (1959–1964).
Годишни отчетни баланси (1959–1964).
Справки и сводки по проверка работата на профсъюза за хода на бригадирското движение, по изпълнение на поетите обещания и др. (1960–1963);
анализи във връзка със заболеваемостта, трудови злополуки, жалби и др.
(1960–1964).
Ок р ъж н и к о м итети на отр ас лов ите
пр о ф с ъ ю зи
17 ф., 21 оп., 228 а.е., 2.29 л.м., 1959–1976 г.
Основани след административната реформа през 1959 г. със задача да организират социалистическото съревнование, да съдействат и упражняват контрол над административните и стопански ръководства относно трудовите и
битовите условия в предприятията и учрежденията, да работят за укрепването
на държавната, трудовата и технологичната дисциплина, да упражняват системен контрол върху изпълнението на трудовите закони и подпомагат за решаване на социално-битови въпроси на работниците и служителите, да разгръщат
техническото творчество и съдействат за изучаването, разпространяването и
внедряването на челния производствен опит. Ликвидирани от март 1969 г. след
създаването на ОСПС. От 1972 г. дейността им се възобновява. Закрити са през
1976 г. по решение на 13 пленум на ЦК на БПС.

Окръжен комитет на профсъюза на работниците
от машиностроенето и енергетиката – Кърджали
Ф. 720, 1 оп., 24 а.е., 0.24 л.м., 1959–1968 г.

Съществува от 1959 до 1968 г.

Окръжен комитет на професионалните съюзи на миньорите,
металурзите и енергетиците – Кърджали
Ф. 806, 1 оп., 9 а.е., 0.10 л.м., 1972–1976 г.

Съществува от 1972 до 1976 г.

Окръжен комитет на професионалните съюзи на работниците
от машиностроенето – Кърджали
Ф. 807, 1 оп., 8 а.е., 0.06 л.м., 1972–1976 г.
Съществува от 1972 до 1976 г.
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Окръжен комитет на профсъюза на работниците от строителството и
строителната промишленост – Кърджали
Ф. 661, 2 оп., 23 а.е., 0.24 л.м., 1965–1976 г.
Съществува от 1965 до 1976 г.

Окръжен комитет на профсъюза на работниците от леката и
хранителна промишленост – Кърджали
Ф. 669, 1 оп., 13 а.е., 0.09 л.м., 1965–1969 г.

Съществува от 1959 до 1969 г.

Окръжен комитет на професионалните съюзи на работниците от
хранително-вкусовата промишленост – Кърджали
Ф. 802, 1 оп., 9 а.е., 0.09 л.м., 1972–1976 г.
Съществува от 1959 до 1969 г.

Окръжен комитет на профсъюзите на
транспорта и съобщенията – Кърджали
Ф. 664, 1 оп., 12 а.е., 0.09 л.м., 1964–1969 г.

Съществува от 1964 до 1969 г.

Окръжен комитет на професионалните съюзи на работниците
от транспорта – Кърджали
Ф. 801, 1 оп., 10 а.е., 0.16 л.м., 1972–1976 г.
Съществува от 1972 до 1976 г.

Окръжен комитет на професионалните съюзи на работниците от
съобщенията и информацията – Кърджали
Ф. 805, 1 оп., 7 а.е., 0.07 л.м., 1972–1976 г.
Съществува от 1972 до 1976 г.

Окръжен комитет на профсъюза на работниците от
горите и горската промишленост – Кърджали
Ф. 657, 2 оп., 22 а.е., 0.26 л.м., 1964–1976 г.

Съществува от 1964 до 1976 г.

Окръжен комитет на профсъюза
на работниците от търговията – Кърджали
Ф. 602, 3 оп., 26 а.е., 0.26 л.м., 1960–1976 г.

Съществува от 1965 до 1976 г.
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Окръжен комитет на профсъюзите на учителите – Кърджали
Ф. 665, 1 оп., 12 а.е., 0.11 л.м., 1959–1966 г.

Съществува от 1959 до 1966 г.

Окръжен комитет на профсъюза на работниците от
полиграфията и културните институти – Кърджали
Ф. 663, 1 оп., 12 а.е., 0.06 л.м., 1962–1968 г.

Съществува от 1962 до 1969 г.

Окръжен комитет на профсъюзите на административните
учреждения и комуналните предприятия – Кърджали
Ф. 671, 1 оп., 12 а.е., 0.12 л.м., 1965–1968 г.

Съществува от 1959 до 1969 г.

Окръжен комитет на професионалните съюзи на работниците от
местната промишленост и комунално-битовите услуги – Кърджали
Ф. 804, 1 оп., 9 а.е., 0.10 л.м., 1972–1976 г.
Съществува от 1972 до 1976 г.

Окръжен комитет на профсъюзите на административните служители
и комуналните предприятия – Кърджали
Ф. 603, 1 оп., 12 а.е., 0.15 л.м., 1959–1964 г.
Съществува от 1959 до 1964 г.

Окръжен комитет на професионалните съюзи на работниците от
леката промишленост – Кърджали
Ф. 803, 1 оп., 8 а.е., 0.09 л.м., 1972–1976 г.
Съществува от 1972 до 1976 г.

Решения на: Секретариата на ЦСПС, ЦК на профсъюзите, ОСПС, бюрото на ОС на профсъюза, ИБ на ЦСПС (1959–1968).
Протоколи, доклади, резолюции от учредителни и отчетно-изборни конференции (1972–1976), съвещания, пленуми и конференции (1959–1968), заседания на ИБ (1974–1976).
Писма, окръжни, наредби, заповеди и др. с директивен характер (1962–
1964).
Кореспонденции с ЦСПС, ОК и ОбК на БКП и др. (1959–1969).
Планове по цялостната дейност (1972–1976), тематични: за провеждани семинари (1966–1967), методическата работа с учителите (1959–1966),
подобряването на детското и майчиното здравеопазване (1967–1968), поли53
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тико-възпитателната работа и честването на исторически дати (1965–1967),
културно-масовата дейност (1964–1969).
Доклади и информации за: състоянието и задачите на културата, изкус
твото, идейно-възпитателната работа (1964–1968), колективните трудови договори и съревнованието (1965–1968).
Периодични доклади по: охраната на труда и развитието на почивното
дело, организационната работа (1961–1968), политическата просвета (1965–
1968).
Информации по подготовката на пленуми и по изпълнението на решенията, взети на конференциите и пленумите, охраната на труда и изпълнението
на плана, спазването на трудовата дисциплина (1960–1968), селскостопанската просвета (1965–1969).
Инструкции, договори, писма, справки, обзори, сведения и отчети по
провежданите съревнования (1965–1976). Списъци на наградените първенци
с грамоти (1972–1976).
Шестмесечни сводни статистически отчети и анализи (1959–1968). Бюджети, отчети и обяснителни записки към тях (1959–1968).
Жалби по охраната на труда, трудоустрояването, социално-битовите
въпроси на работници и служители (1964–1968).
Преписка за работата на Помирителната комисия – Ф. 657 (1967).
Ок о л ийс к и с ъ в ети н а пр офс ъю зите
5 ф., 5 оп., 216 а.е., 1,92 л.м., 1952–1964 г.
След 9 септ. 1944 г. в България е образуван ЦСПС със съответните негови поделения – околийски синдикални съвети, профдружества и организации. На
14 септ. 1957 г. се образуват нови околийски съвети на профсъюзите, като техни
поделения са местните съвети. Към околийските съвети се изграждат околийс
ки профдружества. Тази организация на професионалните съвети съществува
до 1959 г., когато в Кърджалийски окръг се формира ОС на профсъюзите, който
обединява всички ОК на профсъюзите по отрасли, обхващащи всички профорганизации по места и отрасли в окръга.

Околийски съвет на профсъюзите – Ардино
Ф. 456, 1 оп., 35 а.е., 0.24 л.м., 1957–1964 г.

Съществува от 1952 до 1964 г.

Околийски съвет на профсъюзите – Ивайловград
Ф. 455, 1 оп., 29 а.е., 0.18 л.м., 1957–1964 г.

Съществува от 1952 до 1964 г.
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Околийски съвет на профсъюзите – Крумовград
Ф. 454, 1 оп., 55 а.е., 0.74 л.м., 1952–1964 г.

Съществува от 1950 до 1964 г.

Околийски съвет на профсъюзите – Кърджали
Ф. 452, 1 оп., 38 а.е., 0.26 л.м., 1957–1959 г.

Съществува от 1952 до 1959 г.

Околийски съвет на профсъюзите – Момчилград
Ф. 453, 1 оп., 59 а.е., 0.50 л.м., 1956–1964 г.

Съществува от 1952 до 1964 г.

Решения и резолюции на околийските съвети (1958–1964).
Доклади и проектопрограми за годишната дейност на околийските съвети (1957–1961).
Планове и протоколи на бюрата на ОС на БПС (1957–1964).
Сводни статистически отчети (1957–1964).
Информации за работата на околийските съвети на профсъюзите (1957–
1964).
Протоколи, информации, планове, доклади и резолюции на профсъюзните организации, ОС на БПС (1957–1964).
Проектобюджети, решения, ревизионни актове и финансови отчети
(1957–1962).
Общ работнически професионален съюз – с. Джебел
Ф. 151, 1 оп., 6 а.е., 0.04 л.м., 1946 г.
Съществува от 1946 г. Задачите му са да организира и ръководи масите по
места, където не е възможно създаването на отраслови профсъюзи, да се грижи
за снабдяването на населението с хранителни стоки, облекло, да повишава класовото съзнание и патриотизма, да се грижи за охраната на труда и др.

Доклади за работата на профдружествата и ОРПС – Джебел.
Позиви и планове на ЦС на БПС.
Отчети по тримесечия за работата на ОРПС (1946).
Окръжни и разпореждания на ЦС на БПС във връзка с дейността на
ОРПС.
Списъци на членовете от различни профсъюзни дружества в околията.
Кореспонденция от и до ИК на ОРПС за работата на профсъюза (1946).
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Ра й о н н и к о м итети н а пр офс ъю за на
р або т н иците по пр о с в етата и печата
4 ф., 4 оп., 13 а.е., 0.22 л.м., 1945–1959 г.
Създадени през 1945 г. като професионална организация с просветен характер – за учителите и служителите по просветата и печата от градовете и околиите, със задача да изнасят доклади и лекции от политически, педагогически и
методически характер. През 1945–1947 г. се занимават със стопански въпроси –
разпределяне на стоките, раздавани с купони. Съществуват до 1959 г.

Районен комитет на профсъюза на работниците
по просветата и печата – Ивайловград
Ф. 648, 1 оп., 3 а.е., 0.04 л.м., 1945–1959 г.
Районен комитет на профсъюза на работниците
по просветата и печата – Крумовград
Ф. 647, 1 оп., 2 а.е., 0.03 л.м., 1947–1959 г.
Районен комитет на профсъюза на работниците
по просветата и печата – Кърджали
Ф. 645, 1 оп., 4 а.е., 0.08 л.м., 1947–1958 г.
Районен комитет на профсъюза на работниците
по просветата и печата – Момчилград
Ф. 646, 1 оп., 4 а.е., 0.07 л.м., 1949–1959 г.
Протоколни книги на ИБ на РКПС на работниците по просветата и печата от пленумите и годишните конференции (1945–1959).
Протоколни книги на ИБ на РКПС на работниците по просветата и печата (1950–1959).
Протоколи, планове и доклади от заседанията, пленумите и отчетноизборните конференции на РКПС на работниците по просветата и печата
(1951–1959).
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ІІІ.4. РЕЛИГИОЗНИ ИНСТИТУЦИИ
П р а в о с ла в н и х р ис т и янски хр амов е
3 ф., 4 оп., 7 а.е., 0.16 л.м., 1937–1974 г.
Построени са от инициативни комитети на българите бежанци под ръководството на енорийския свещеник първоначално в Кърджали, а впоследствие и в
с. Гледка при известно съдействие на местната и централната власт. С помощ
та на действащи към тях църковни настоятелства задоволяват нуждите на
християнското население в района при изпълнение на изискванията на православния християнски култ. Постепенно след 1947 г. западат. Започват да се възстановяват и ремонтират след 1987 г.

Църква „Св. Богородица“ – с. Гледка
Ф. 67, 2 оп., 5 а.е., 0.10 л.м., 1937–1974 г. Вж. и Ф. 87К
Църква „Св. Илия“ – с. Опълченско
Ф. 68, 1 оп., 1 а.е., , 0.03 л.м., 1949–1957 г. Вж. и Ф. 86К
Църква „Св. Спас“ – с. Резбарци
Ф. 69, 1 оп., 1 а.е., 0.03 л.м., 1949–1957 г. Вж. и Ф. 85К
Окръжни и разпореждания на Св. Синод на БПЦ и Пловдивската Митрополия (1949–1957).
Протоколна книга на Църковното настоятелство – Ф. 67 (1937–1974).
Бюджети и отчети на Църковното настоятелство – Ф. 67 (1949–1973).
Кореспонденция, отчети и бюджети на църквите.
Списък на неанотираните фондове
Околийски синдикален съвет – Ардино
Ф. 7, 1 оп., 27 а.е., 0.18 л.м., 1944–1950 г.
Околийски синдикален съвет – Момчилград
Ф. 8, 1 оп., 19 а.е., 0.16 л.м., 1944–1950 г.
Македоно-одринско опълченско дружество – Кърджали
Ф. 62, 1 оп., 1 а.е., 0.02 л.м., 1945–1949 г.
Околийски занаятчийски комитет – Кърджали
Ф. 107, 1 оп., 16 а.е., 0.08 л.м., 1944–1950 г.
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Околийско земеделско професионално сдружение – Ивайловград
Ф. 554, 1 оп., 32 а.е., 0.12 л.м., 1945–1950 г.
Околийско ръководство на женските дружества – Ивайловград
Ф. 555, 1 оп., 22 а.е., 0.07 л.м., 1944–1950 г.
Окръжен профсъюз на работниците от леката и хранителна
промишленост – Кърджали
Ф. 601, 1 оп., 13 а.е., 0.12 л.м., 1959–1964 г.
Окръжен комитет на профсъюзите на здравните работници –
Кърджали
Ф. 604, 2 оп., 19 а.е., 0.15 л.м., 1959–1969 г.
Окръжен комитет на профсъюзите на металурзите и миньорите –
Кърджали
Ф. 605, 2 оп., 24 а.е., 0.26 л.м., 1969 г.
Окръжно профдружество на работниците от строителството –
Кърджали
Ф. 606, 1 оп., 12 а.е., 0.13 л.м., 1959–1964 г.
Окръжен комитет на профсъюзите на работниците от селското
стопанство – Кърджали
Ф. 630, 3 оп., 33 а.е., 0.39 л.м., 1959–1976 г.
Благотворително запасно подофицерско дружество „Одрин“ –
Кърджали
Ф. 789, 1 оп., 2 а.е., 0.01 л.м., 1944–1946 г.
Териториална първична организация на слепите –Кърджали
Ф. 873, 2 оп., 31 а.е., 0.29 л.м., 1962–1984 г.
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ІV. ПРОМИШЛЕНОСТ
ІV.1. ЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОДОБИВ И
ЕЛЕКТРОПРОМИШЛЕНОСТ
„Електроснабдяване“ – район Кърджали
Ф. 656, 7 оп., 177 а.е., 1,77 л.м., 1951–2004 г.
Участък „Енергообединение“ – Кърджали преди 1951 г. е част от ел. район –
Хасково (структура на ел. област Димитровград); от 1 окт. 1951 г. до 31 дек.
1954 г. е клон на ел. област Димитровград със самостоятелен баланс; от 1 септ.
1966 г. „Енергоснабдяване“ – район Кърджали е клон към ДСП „Електроснабдяване“ – Хасково със самостоятелен баланс, а от юли 1979 г. „Електроснабдяване“ – Кърджали става поделение към СК „Електроснабдяване“ – Пловдив.
Енергоснабдителен район – Кърджали има за задача да ръководи пряко подстанциите в Кърджали, Момчилград, Крумовград, Ардино, Ивайловград, с. Бенковски
и Джебел и обслужва над 460 селища с над 70 000 абонати от Кърджалийски,
Хасковски и Смолянски окръзи. Към предприятието има отдел за основен ремонт
и текущо поддържане. Предмет на дейността му е пренос и пласмент на ел.
енергия, изкупуване на ел. енергия от други местни производители, строителна и
ремонтна дейност, инвестиционна дейност. Наименованията му са: „Електроснабдителен район“ – Кърджали (1951–1978), „Електроснабдяване“ – поделение
Кърджали (1979–1992), „Национална електрическа компания“ АД – София, клон
„Електроснабдяване“ – Кърджали (1992–2000), „Електроразпределение“ – Пловдив ЕАД – клон Кърджали (2000–2007).

Заповеди и решения на висшестоящи органи по организацията, реорганизацията и дейността (1957–1964, 1969, 1971–1972, 1978–1989, 1991–1992,
1995–2003) и по награждаване и наказания (1995–1998, 2000).
Правилници, постановления, окръжни, наредби, заповеди, указания и
други от висшестоящи организации, засягащи дейността (1951–1977, 1983–
1988), правилник за вътрешния трудов ред (1964, 1986–1987).
Протоколи от: заседания на СС (1983, 1986–1988), годишни събрания
(1983, 1985–1988), съвещания и заседания на ръководството (1953–1973,
1975–1977, 1980–1982), установяване на аварии (1983–1988), трудови злополуки (2000), отстраняване на аварии по техниката за безопасност (1953–
1973, 1982).
Годишни отчетни доклади (1958–1972, 1975, 1977), периодични доклади,
отчети и информации по дейността (1952–1972, 1978–1982), пласмента на
електрическа енергия (1951–1982).
Доклад-анализи и информации за дейността (1983–1987), сведения за
плановите и усвоени лимити на ел. енергия (1964–1972), сведения и списъ59
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ци на електрифицирани села, трафопостове и трансформатори (1964–1972,
1978–1982).
Кореспонденция с министерства, ОНС, НЕК ЕАД – София (1978–1982,
1995–1996, 2000, 2002).
Перспективни планове (1966–1970, 1978–1982, 1981), годишни планове
за ел. енергия с корекции (1952–1969, 1972, 1980–1982, 1984, 1986–1988),
за ел. енергия до краен консуматор, загуби приходи от други дейности по
бригади и разчет за приходите и разходите (1992), за себестойността на стоковата продукция (1958–1974, 1980–1982), по себестойността на сравнимата стокова продукция, общозаводските и цехови разходи (1989), по труда и
ФРЗ (1952–1974, 1979–1980, 1989–1990), по капиталния ремонт (1952–1972,
1974, 1976–1982), контролната ел. инспекция (1964–1970). Предложения за
утвърждаване на лимити на ел. мощност и пласмент на ел. енергия (1987–
1988), енергиен баланс (1957–1972, 1979–1980, 1982, 1983–1988).
Годишни статистически отчети (1951–1976, 1983–1989), за капиталните
вложения и въведените в действие основни фондове (1985–1988), за основен
ремонт (1982–1988), за заетите лица, средствата за работна заплата и други
разходи (2000–2002).
Годишни счетоводни баланси с приложенията (1951–1974, 1977–1980,
1981–1994, 1998–1999).
Годишни финансови планове (1965–1974, 1979–1980).
Колективен трудов договор, отчети и справки към него (1952–1972,
1975–1977, 1979–1982), програми и мероприятия за развитие на трудовите
колективи (1984–1988), система за организация и ръководство на социалистическото съревнование (1983–1987).
Щатни разписания (1951–1976, 1978–1982, 1984–1985, 1987–1990,
1997–2003).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1983–1985,
1987–1988).
Проектосметна документация на ведомствен жилищен блок в Кърджали
(1955–1966).
Протоколи, планове, отчети и бюджети на профорганизацията (1964–
1972, 1975–1982, 1984–1986, 1990–1992, 2000–2003).
Дирекция инвеститорски контрол „Хидровъзел“ – Кърджали
Ф. 850, 2 оп., 33 а.е., 0.72 л.м., 1955–1978 г.
Създадена в края на 1955 г. като орган на Министерството на електрификацията, управление „Електроизграждане“, да ръководи строежа на яз. „Кърджали“. Задачите ѝ са: от 1956 г. да започне строителството на жилищен фонд
за работната ръка в с. Прилепци, изграждане на пътища за строежа, складова
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база и да организира автомобилния и жп транспорт за превоз на работници,
машини, съоръжения и др.; да сключва договори за строителство, доставка и
монтаж на машини и съоръжения за обекта, които да съхранява до влагането
им в строежа. да финансира строителството в кръга на генералната сметка на
язовира, да снабдява своевременно с ПСД строителството и разрешава както
финансовите, така и техническите въпроси, да провежда постоянен финансов и
технически контрол за срочно, качествено и икономично строителство. Строителството на „Хидровъзел – Кърджали“ започва през юни 1956 г., а на язовирната стена – през дек. 1957 г. Язовирът е завирен за първи път през дек. 1963 г., а
ВЕЦ – Кърджали е въведена в експлоатация на 16 юли 1964 г.

Окръжни, заповеди, разпореждания и други на висшестоящи организации (1956–1978).
Протоколи от заседания на комисии, експертни съвети и др. (1956–1978).
Доклади, обзори, информации и др. за строителството и състоянието на
язовира (1956–1978).
Пускова програма и приемателен протокол на язовира (1976–1977).
Документи, отнасящи се до изселването на населението, живеещо в чашката на язовира (1956–1962).
Заповеди, разпореждания, докладни записки, мнения, оказване на помощ
и др. по строителството (1956–1978).
Бюджетни планове, планове по труда, планове по финансиране на капиталните вложения, щатни разписания (1959–1961, 1963–1964, 1971–1977).
Генерална сметка на язовира (1967–1974).
Договори за строителството (1955–1976).
Статистически отчети (1958–1960, 1962–1963, 1967, 1972–1974).
Годишни баланси с приложения (1956–1963, 1965–1973).
Работен проект и допълнителен укрепващ проект на обект „Сонди и инжекции“ ХВ – Кърджали (1972).
Актове за приемане и предаване на извършените строително-монтажни
работи, обобщени рекапитулационни актове за приемане и предаване на извършените строителни и монтажни работи, констативни актове, справки за
обект „Сонди и инжекции“ ХВ – Кърджали (1971–1974).
Бюджетни планове, отчети, протоколи и др. на профорганизацията
(1961–1962).
„Електроизграждане“ ООД – Кърджали
Ф. 1130, 1 оп., 25 а.е., 0.18 л.м., 1987–1997 г.
Със заповед № 40 от 29 апр. 1986 г. на СО „Енергетика“ се образува самостоятелно предприятие „Електромонтаж“ – Кърджали с предмет на дейност:
изграждане и основен ремонт на електропреносните мрежи в страната и чуж-
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бина. Със Заповед № 151 от 18 септ. 1990 г. на МИП то се преобразува в Предприятие „Електроизграждане“ – Кърджали с предмет на дейност: проучване,
проектиране, строителство на енергийни обекти, производство и продажба на
готови строителни продукти, търговска и инженерингова дейност, специализирани строителни работи в страната и чужбина. С Разпореждане № 37 на МС
от 1991 г. предприятието се преобразува в „Електроизграждане“ ЕООД, през
1996 г. се регистрира като „Електроизграждане“ ООД, през 1997 г. е приватизирано и е закупено от „Електроизграждане“ АД – Кърджали.

Нормативни документи по създаването, реорганизациите, промяната в
предмета на дейност и приватизацията (1987, 1990–1991, 1993–1995, 1997).
Наредби, инструкции, решения, указания, разпоредителни писма (1987–
1995).
Заповеди на висшестоящи органи и на ръководството по дейността
(1987–1995).
Протоколи от заседания на СС (1987–1990).
План за ІХ петилетка (1987).
Годишен план обем СМР и рекапитулация (1989), планове за финансиране на обекти (1987–1989).
Разчет-аналитични информации (1990).
Годишни отчети за: персонала и ФРЗ (1987–1992), развитието на трудовите колективи (1987–1989), строителното производство и индустриализацията му (1987–1990), експлоатацията на автомобилния транспорт (1987–1989,
1991), нормирането на труда (1987–1989), изпълнението на комплексната
програма за намаляване на ръчния и физически тежък труд (1987), трудовите
злополуки (1987–1988, 1990–1991), постъпленията от продажби (1992–1993).
Статистически сведения за произведената продукция (1990–1991).
Годишни баланси (1987–1995).
Вътрешни правила за работната заплата (1988–1990).
Щатни разписания (1987–1991).
Протоколи от заседания на профкомитета (1987, 1989–1992).
ІV.2. РУДОДОБИВ И ЦВЕТНА МЕТАЛУРГИЯ
Държавен оловно-цинков завод – Кърджали
Ф. 584, 10 оп., 687 а.е., 9.03 л.м., 1948–1999 г.
Дирекцията на завода е създадена през 1949 г. със седалище – София. Решението за строежа на завода в Кърджали е взето с ПМС № 1392 от 26 май 1950 г.
Строителството на ДОЦЗ започва през 1953 г. Влиза в експлоатация на 5 септ.
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1955 г. Има предмет на дейност: производство и търговия в страната и чужбина на олово, цинк, оловни сплави и химически продукти, както и други незабранени от закона дейности. Наименованието му е: ДОЦК – Кърджали (1949–1983),
Стопански ОЦК „Г. Димитров“ – Кърджали (1983–1986), Металургично предприятие „Г. Димитров“ – Кърджали (1986–1989), ДФ „ОЦК“ ООД – Кърджали
(1989–1991), „ОЦК“ ООД – Кърджали (1991–1994), „ОЦК“ ЕООД – Кърджали
(1994–1995), „ОЦК“ ЕАД – Кърджали (1995–1997), „ОЦК“ АД – Кърджали от
1997 г. През 1999 г. дружеството е приватизирано.

Заповеди, разпореждания, решения по реорганизациите (1994–1995,
1997–1999).
Постановления, наредби, инструкции, указания и писма от висшестоящи
организации (1948–1974, 1985–1999).
Заповеди на: висшестоящи организации по дейността и планирането
(1963, 1966–1969, 1985–1989), ръководството по дейността (1978–1999).
Протоколи и материали към тях от: общи събрания (1986, 1988–1990,
1997, 1999), заседания на СС (1980, 1985–1986, 1988–1991), заседания на
Дирекционния съвет (1949–1969, 1971–1973, 1975–1979, 1981–1984, 1997),
по контрола на качеството, стандартизацията и метрологията (1986–1987,
1989–1991).
Перспективни планове (1958–1960, 1962–1969, 1975–1978), годишни
производствени планове и отчети за изпълнението им (1950–1955, 1957–
1978, 1980–1984, 1991–1992, 1994).
Годишни доклади, отчети, обзори и информации на ръководството по
изпълнението на плана и обещанията (1948–1978, 1985–1991, 1997–1999).
Годишни планове и отчети по: труда и ФРЗ (1965–1978, 1984–1990) и
отчети (1962–1981, 1984–1991), капиталното строителство и ремонти (1957–
1967, 1972–1976), търговската дейност и износа (1966–1967, 1970, 1973,
1974, 1980–1984), себестойността и стокооборота (1956–1978, 1981–1985),
по рационализацията (1955–1961), стандартизацията (1987–1989), техническата безопасност и охраната на труда (1985–1989, 1997–1999).
Технически документи по технологията на производството, новите рационализаторски разработки и овладяването на нови производства (1962–
1967, 1969).
Авторски предложения, одобрителни протоколи, предложения по ТИС,
експериментиране, разпореждания и контролни изменения, досиета на рационализаторските предложения (1963–1964, 1967–1987).
Отхвърлени рационализаторски предложения (1966–1979).
Актове за трудови злополуки (1957–1969, 1971–1974, 1992–1999).
Годишни статистически отчети (1953–1969, 1983–1984, 1986–1988,
1990).
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Щатни разписания (1955–1969, 1971–1986, 1988, 1990–1991).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1980–1982,
1986).
Трудови норми (1955–1961).
Годишни финансови планове с приложенията (1950–1955, 1957–1961,
1963–1978, 1984–1990), годишни баланси и отчети (1949–1978, 1984–1990).
Договори за доставки и продажби (1955–1960).
Протоколи, доклади, планове, отчети и бюджети на профкомитета
(1963–1972, 1976–1986, 1989–1991, 1997–1999).
Държавно минно предприятие „Горубсо“ –
VІ Рудоуправление – Кърджали
Ф. 514, 7 оп., 305 а.е., 5.47 л.м., 1955–2003 г.
Продължава дейността на съществувалото в Кърджали от 1940 г. рудодобивно предприятие на Минно акционерно дружество „Пирин“ с предмет на
дейност: добив на оловно-цинкови руди, производство на оловни и цинкови концентрати, минно строителство, производство на строителни материали, промишлени и търговски услуги, търговия в страната и чужбина.От 1 юли 1950 г. се
образува Съветско-българско минно рудно дружество „Горубсо“ – Кърджали на
базата на Минно акционерно дружество „Пирин“ и дружество „Родопски метал“ – с. Средногорци. От 1955 г. предприятието е само българско с наименование Държавен минно-руден комбинат „Горубсо“ – Кърджали, от 1959 до 1961 г.
е ДМП „Галенит“ – Кърджали, а от 1 юли 1961 г. става клон на ДМП „Горубсо“ – Мадан с наименование ДМП „Горубсо“ – VІ рудоуправление. През 1971 г.
се преименува на Стопански минно-металургичен комбинат „Горубсо“ – VІ рудоуправление, а през 1989 г. – на ДФ „Горубсо“ – VІ рудоуправление. От 1991 г. е
„Горубсо – Мадан“ ЕООД – Кърджали, от 1998 г. – „Горубсо – Кърджали“ ЕАД –
Кърджали, от 1999 г. – „Горубсо“ АД – Кърджали. От 1999 г. е в процедура по
приватизация, която приключва през 2003 г.

Постановления, заповеди, разпореждания по дейността (1959–1997). Заповед на МФ и решение на Кърджалийския окръжен съд за учредяване на
„Горубсо – Кърджали“ ЕАД (1998), за преобразуване на дружеството (1999).
Разделителен протокол за отделянето от „Горубсо“ ЕАД – Мадан (1998).
Договор за приватизация (2003).
Заповеди и разпореждания на директора по дейността (1984–1996,
1999–2003), за награждаване и наказания (1999–2003).
Правилник за вътрешния ред (1962–1974, 1985).
Протоколи от: заседания на Съвета на директорите (1999, 2003–2004),
заседания на Стопанския комитет (1969–1985), производствени съвещания
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(1959–1961), общи събрания (1999, 2002–2003), съвещания на ръководството (1986–1987), проведени технически съвети (1984–1985, 1988–1992, 1994,
1996).
Утвърдени производствени планове с направени корекции и отчети за
изпълнението им (1959–1982, 1984–1992, 1994), планове и отчети по: себес
тойността (1959–1990), труда и ФРЗ (1959–1998, 2000–2003), произведената промишлена продукция (1979, 1981–1983, 1992, 1997), изобретения, рационализаторски и икономически ефективни предложения и протоколи на
ТИС (1959–1991).
Планове и отчети по: производителността на труда (1979–1981, 1983,
1986, 1988–1990), изпълнението на плана за ефективно използване на суровини, материали, горива и ел. енергия (1986–1989), наличностите, постъпленията и разходите на суровини, материали, ел. енергия, горива и вторични
суровини (1980–1981, 1988–1989, 1997–2001).
Годишни статистически отчети за: капиталните вложения и въведените в
действие основни фондове (1979–1983), основни средства и основен ремонт
(1979–1983), МТС (1959–1965, 1968–1970, 1972–1974, 1980–1984).
Програма, планове, справки, протоколи, отчети и справки по реконструкция и модернизация на производствените мощности и по техническия
прогрес (1960–1961, 1963–1970, 1972–1974, 1979–1980, 1981–1991).
Доклади, планове, отчети, протоколи и договори на научно-техническото дружество (1974–1983).
Дневник за регистриране на рационализаторските предложения (1955–
1981).
Годишни технически (инженерни) проекти (1961–1981).
Технически отчети (1981–1985, 1987).
Протоколи, сведения и отчети по техническата безопасност и охрана на
труда (1961–1997).
Отчети, анализи и сведения за трудови злополуки (1959–1983).
Актове за трудови злополуки и смъртни случаи (1971–1992).
Информации по ПМС № 271, тримесечни отчети и сведения за средната
застрашаемост (1962–1974, 1977–1978, 1980–1983).
Годишни отчети и баланси с обяснителни записки (1959–1970, 1972–
2003).
Ревизионен акт от извършена финансова ревизия (1999).
Протоколи, планове, отчети и бюджети на профкомитета (1960–1983).

65

Архивни справочници

ІV.3. ДОБИВ НА НЕРУДНИ ИЗКОПАЕМИ И ПРОИЗВОДСТВО НА
СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
Държавно минно предприятие „Родопи“ – Кърджали
Ф. 496, 8 оп., 294 а.е., 2.31 л.м., 1951–2004 г.
Създадено през 1948 г. съгласно ПМС № 121 от 1948 г. като клон на ДМП
„Нерудни изкопаеми и строителни материали“ – София. Предметът на дейност
е: добив и преработка на бентонит, перлит и зеолит, вътрешна и външна търговия. От 1 апр. 1951 г. се обособява като самостоятелно предприятие на отделен
баланс. Търпи следните промени в наименованието си: ДМП „Кариери и нерудни
изкопаеми“ – Кърджали (1951–1952), ДМП „Родопи“ – Кърджали (1953–1967),
Държавни мини „Родопи“ – Кърджали (1968–1976), МОК „Родопи“ – Кърджали
(1976–1979), НПК „Родопи“ – Кърджали (1979–1986), НПП „Родопи“ – Кърджали (1986–1989), ДФ „Бентонит“ – Кърджали (1989–1993), „Бентонит“ ЕАД –
Кърджали (1993–1998), „Бентонит“ АД – Кърджали (1998–2004). През 1997 г. е
открита процедура за приватизация, завършила през 2004 г.

Документи по реорганизациите и приватизацията (1976–1979, 1989–
1998).
Постановления, наредби, указания, разпореждания, директивна кореспонденция (1951–1965, 1985–1992, 2000–2003). Заповеди на МТП и на ръководството (1952–2004).
Протоколи, доклади и решения на Дирекционния, Производствения,
Технико-икономическия, Стопанския съвет (1953–1959, 1964–1965, 1967–
1976, 1988–1992).
Правилник и наредби за вътрешния ред (1961–1965, 1971).
Доклади, докладни записки и информации на ръководството за дейността (1952–1960, 1968–1976, 2000–2002), за изобретенията и рационализациите (1961–1967), за състоянието на безопасността и охраната на труда (1985–
1988, 1990).
Доклади, изнесени на научно-техническа конференция на тема „Производство и приложение на перлита и перлитените изделия в строителството“
(1973).
Годишни планове по производството, по труда и ФРЗ, по себестойността и стокооборота (1953–1965, 1971–1990), финансови планове (1956–1965,
1970–1984).
Годишни отчети за производствената дейност (1951–2004), разчети
за стоковата продукция (2000–2004), анализи на финансовите показатели
(1999–2001).
Статистически отчети за трудовите злополуки (1985–1999).
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Производствена програма, номенклатура на производството, техничес
ки проекти (1984–1986, 1998). Илюстровани материали на перлитените изделия, технически характеристики и приложенията им (1998).
Годишни баланси с приложенията (1953–2004).
Щатни разписания (1961–1965, 1970–1980, 1995–1999, 2002–2003).
Трудови норми, протоколи и заповеди за утвърждаването им (1961–
1965, 1967–1976).
Преписки, планове, сведения за провеждане курсове за квалификация и
школи (1968–1976).
Планове, доклади, отчети и бюджети на профорганизацията (1961–1965,
1968–1978, 1985–1989).
ДИП за строителна керамика и
ефективни материали „Перлит“ – Кърджали
Ф. 694, 3 оп., 64 а.е., 0.83 л.м., 1963–1976 г.
Създадено с Разпореждане № 507 на МС от 1963 г. Има предмет на дейност: добив и преработка на трас, ломен и набъбнал перлит, перлитов прах, производство на перлитови изделия. Промени в наименованието: ДСП „Перлит“ –
Кърджали (1963–1964), ДИП Строителна керамика и ефективни материали
„Перлит“ – Кърджали (1965–1971), ДСО Цимент и строителна керамика и клон
„Перлит“ – Кърджали (1972–1973), МПК „Перлит“ – Кърджали (1974–1976).
От 1 окт. 1976 г. е закрито и обединено с Държавни мини „Родопи“.

Документи за учредяването, реорганизацията и ликвидацията (1963,
1976).
Постановления, наредби, заповеди и окръжни от висшестоящи организации (1963–1976).
Окръжни, указания и инструкции по техническата безопасност (1965–
1976).
Правилник за вътрешния ред и устройството (1963–1973).
Протоколи на: Дирекционния съвет (1965–1976), УС (1965–1976).
Годишни планове по: производството, себестойността на промишлената
продукция, труда и ФРЗ, себестойността на стоковата продукция, квалификацията на кадрите (1965–1976), финансови планове (1966–1967, 1972–1976),
организационно-технически мероприятия по плана (1968–1976).
Доклади по производствени и технически теми, обзори, докладни записки на ръководството до висшестоящи организации.
Отчети по производството, по труда, себестойността, стокооборота и
финансовия план, качеството. Годишни статистически отчети по организация
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на труда и ФРЗ, производителността на труда, използване на производствените фондове и трудови норми.
Доклади, справки, планове и протоколи по рационализаторските предложения (1963, 1965–1976). Журнал за завеждане на рационализаторските
предложения (1965–1967).
Годишни отчети и баланси с приложенията (1963–1976).
Разделителен баланс (1963).
Щатни разписания и производствен щат.
Трудови норми, заповеди и протоколи за утвърждаване (1965–1976).
Колективни трудови договори и отчети за изпълнението им (1965–1966,
1970–1976).
Протоколи, доклади, информации, бюджети и отчети на профкомитета
(1965–1976).
Предприятие „Инертни материали“ – Кърджали
Ф. 1135, 1 оп., 1 а.е., 0.01 л.м., 1989–1991 г.
Създадено през 1989 г. и съществува до 1992 г. с предмет на дейност да
осигурява инертни материали за жилищното и промишленото строителство.
Дейността му се поема от ДФ „Устра“ – Кърджали.

Годишни баланси с приложенията към тях (1989–1991).
Предприятие за добив и обработване на скално-облицовъчни
материали – Кърджали
Ф. 1010, 3 оп., 68 а.е., 0.57 л.м., 1979–1982, 1987–2008 г.
Съществува от 1979 до 1982 г., когато е закрито и преминава към ПТП „Минерал сувенир“ – Кърджали. С Решение № 20 на СС към МС през 1987 г. предприятието е отново открито към СО „Строителни облицовки“ – София. Със
Заповед на МСАБ през 1991 г. се прекратява дейността на ДФ „Строителни облицовки“ – София и се регистрира ДФ „Мармекс“ – Кърджали с предмет на дейност: производствена и търговска дейност в областта на добива, обработката
и монтажа на облицовки от естествени и изкуствени материали, производство
на сувенири и др. предмети, търговия и транспорт в страната и чужбина, вът
решен и международен туризъм, ресторантьорство и хотелиерство, търговия с
ценни книжа. През 1992 г. ДФ „Мармекс“ се преобразува в „Мармекс“ ЕООД, а
предметът на дейността се разширява с транспортна, комисионна, спедиционна
и складова дейност. След приватизацията му, от 2005 г. дружеството изпада в
несъстоятелност и е заличено през 2008 г.

Документи по реорганизацията и ликвидацията (1987, 1991–2008).
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Правилници за вътрешния трудов ред (1979, 1990–1991).
Наредби, указания, инструкции и заповеди на висшестоящи органи по
дейността (1979–1982, 1987–1993).
Заповеди на ръководството по дейността (1987–1993).
Протоколи от: общи делегатски събрания и от заседания на СС (1987–
1991), профсъюзни и синдикални събрания и заседания (1979–1982, 1987–
1992).
Годишни анализи за стопанската дейност (1979–1982, 1987–1992).
Планове по труда и себестойността (1979–1982, 1987–1990).
Годишни финансови планове (1978–1983).
Годишни статистически отчети (1979–1981, 1987–1989).
Отчети за персонала и ФРЗ (1989–1990).
Годишни отчети и баланси (1979–1982, 1987–2008).
Щатни разписания и приложенията към тях (1978–1983, 1987–1992,
1999–2004).
Колективен трудов договор (1993, 1996).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1987–1988,
1990).
Керамична фабрика „Девети септември“ – с. Чорбаджийско
Ф. 551, 4 оп., 73 а.е., 0.43 л.м., 1955–2011 г.
Създадена през 1953 г. и съществува до 1970 г., когато със Заповед на ДСО
„Строителна керамика – ефективни материали“ – София от 1 ян. 1971 г. преминава към МПК „Перлит“ – Кърджали. Има предмет на дейност: производство на тухли и керемиди. След ликвидацията на ОбФ „Родопски устрем“ – с.
Кирково, с решение на Кърджалийския окръжен съд от 1992 г., се образува ООД
с общинско имущество – „Банлар“ ЕООД със седалище с. Подкова и предмет на
дейност: производство на тухли, керемиди, дренажни тръби и дейности, незабранени от българското законодателство.

Решения и удостоверения на Кърджалийския окръжен съд по образуването на дружество „Банлар“ ЕООД и протокол за приемане на стоково-материални ценности от ликвидиралата ОбФ „Родопски устрем“ – с. Кирково
(1992, 1996).
Заповеди, окръжни, писма на висшестоящи органи по дейността (1955–
1961, 1992).
Заповеди на ръководството по дейността (1962–1964, 1993–2011).
Планове по производството и себестойността (1955–1970, 1993–1997).
Статистически отчети за персонала и средствата за работна заплата
(1992–1997), за трудовите злополуки (1994–1997).
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Годишни финансови планове (1956–1970).
Годишни баланси с приложенията (1955–1970, 1992–2011).
Щатни разписания (1955–1970, 1993–1997).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1993–1995).
ІV.4. МАШИНОСТРОИТЕЛНА И МЕТАЛООБРАБОТВАЩА
ПРОМИШЛЕНОСТ
Ремонтно-механичен завод „Комсомолец“ – Кърджали
Ф. 414, 6 оп., 224 а.е., 3.44 л.м., 1954–1997 г.
Със Заповед № 449 от 9 окт. 1954 г. на Директора на „Горубсо“ авторемонтният цех към Българо-съветското дружество „Горубсо“ в Кърджали прераства в РМЗ „Горубсо“. През 1959 г. с РМС № 1089 от 15 юли 1959 г. заводът
е обособен като самостоятелен РМЗ „Комсомолец“ под прякото подчинение на
ОНС – Кърджали с предмет на дейност: ремонт на автомобили и производство
на машини и резервни части за оборудване на рудници и флотационни фабрики.
С РМС № 2503 от 30 дек. 1961 г. заводът е включен отново в системата на „Горубсо“ – Мадан. Със Заповед № 96 от 28 февр. 1969 г. ДСО разпорежда отделянето на РМЗ „Комсомолец“ от системата на „Горубсо“ като самостоятелно
предприятие под наименованието Завод „Комсомолец“. С Решение № 416 от 12
март 1991 г. на Кърджалийския окръжен съд Заводът е преобразуван в Дъщерна
фирма „Монек юг“, поделение на ДФ „Олово и цинк“ – Пловдив с предмет на дейност: миннодобивно, обогатително, металургично и друго оборудване, сондажна техника, производство на инструменти, резервни части и ремонтна дейност,
научноизследователска, проектно-конструкторска, инженерно-внедрителска,
развойна и търговска дейност. С Решение № 2486 от 16 окт. 1991 г. на Кърджалийския окръжен съд фирмата е преобразувана в „Монек юг“ ООД, а с Решение
№ 39 от 9 ян. 1996 г. на съда е открита процедура за приватизация на „Монек –
юг“ ЕАД, извършена през 1997 г.

Заповеди на: висшестоящи органи за създаването на завода, за реорганизацията и модернизацията му (1954, 1961–1969, 1971–1975, 1991–1997),
на ръководството по дейността му (1985–1996).
Протоколи от: заседания на СС (1960–1970, 1972–1976, 1980–1982,
1985–1991), Съвета на директорите (1995–1997), събрания на пълномощниците (1985–1991), експертни, ТИС и други съвети (1981–1983).
Правилник за вътрешния ред и устройството (1954, 1960–1966).
Планове по: себестойността, труда, преустройството и стоковата продукция (1955–1976, 1979–1984, 1986–1993).
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Доклади, отчети и информации във връзка с цялостната дейност на завода (1954–1984).
Отчети по: производството, труда, себестойността и стокооборота
(1954–1976, 1978–1984), новите производства (1962, 1964, 1969–1970), курсове и школи за квалификация (1960–1970, 1972–1976, 1979–1984).
Трудови норми (1954, 1960–1970).
Годишни финансови планове (1970, 1972–1976, 1979–1986).
Годишни баланси (1954–1993).
Статистически отчети (1955–1970, 1974–1976, 1987–1989).
Щатни разписания (1956–1992, 1994, 1996).
Ревизионни актове от финансови ревизии (1956–1960).
Планове, протоколи, докладни и информации по рационализаторската
дейност (1958–1970, 1972–1984).
Конструктивна документация: лебедки, компресор, помпи, електровоз,
товарна машина (1962–1977).
Протоколи, планове, отчети и бюджети на профорганизацията (1958–
1970, 1972–1976, 1986–1987, 1990, 1992, 1994–1996).
Машиностроителен завод „Пневматика“ – Кърджали
Ф. 835, 6 оп., 165 а.е., 2.05 л.м., 1964–1999 г.
Създаден през 1963 г. по силата на РМС № 728 от 28 окт. 1963 г. За временна база е отредена бившата подстанция на ОЦЗ – Кърджали, а нова сграда
е открита през 1967 г. С ПМС № 5 от 5 юни 1985 г. Заводът е преобразуван в
НПП „Пневматика“. През 1986 г. е преобразувано в Предприятие „Пневматика“, а през 1987 г. – в Технологичен комбинат „Пневматика“. С решение № 318
от 21 февр. 1991 г. на Кърджалийския окръжен съд е преобразувано в Дъщерна
фирма „Пневматика“ като поделение на ДФ „Хидравлика“ – Казанлък. Със Заповед № РД–17–105 от 28 юни 1991 г. на МИТ е учредена „Пневматика“ АФ –
Кърджали, регистрирана с Решение № 2696 от 8 ноем. 1996 г. на Кърджалийския
окръжен съд. Със Заповед № 820 от 5 авг. 1991 г. на МИТУ се изменя Заповед
№ РД–17–105 от 28 юни, като дружеството е преобразувано „Пневматика“ АД
с предмет на дейност: производство на пневматични и хидравлични изделия и
системи, търговия в страната и чужбина. През 1996 г. е открита процедура за
приватизация, приключила през 1999 г.

Документи за строителна регистрация и въвеждане в експлоатация на завода (1964–1968), по реорганизацията и приватизацията (1991–1996, 1999).
Разпореждания, инструкции, правилници и други на висшестоящи организации (1964–1976, 1978–1979, 1982–1986, 1988).
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Правилник за вътрешния трудов ред и устройството на завода (1968–
1973).
Устав на акционерното дружество (1999).
Протоколи от: общи събрания на акционерите (1996–1999), заседания
на Съвета на директорите (1996–1999).
Отчети на СС (1969–1977, 1979–1980, 1982–1985, 1988, 1991–1996).
Прогнози и планове за развитие на завода (1964–1990).
Докладни записки (1964–1971).
Програми, анализи и справки (1965–1973, 1980–1990).
Наредби, заповеди, планове и отчети по труда, ФРЗ и себестойността
(1964–1989, 1996–1999).
Статистически отчети (1974–1986).
Колективни трудови договори и отчети (1970, 1996).
Протоколи за експериментиране, молби, заповеди, справки и др. по
внедрени рационализации (1969–1990).
Правилници и наредби, решения и др. по цените и ценообразуването,
ценоразписи (1969–1976).
Отчети и норми за: неизбежния технологичен брак (1972–1975), за материално-техническото снабдяване и оборудване на завода (1963–1973), за
трудовите злополуки и техническата безопасност (1968–1977, 1982–1992,
1994–1995).
Баланси с приложенията (1965–1999).
Конструктивна документация: Автоматична масльонка (1963), Чук пробивен 7Б-СБ (1973), Чук пробивен тип РПМ – 17А (1971).
Албум за живота на завода (1964–1971).
Протоколи и планове на профкомитета (1969–1990).
Авторемонтен завод „Капитан Петко Войвода“ – Кърджали
Ф. 842, 6 оп., 188 а.е., 1.79 л.м., 1965–2003 г.
Създаден с решение от 1 апр. 1965 г., строителството му започва през
1966 г., а влиза в експлоатация на 18 март 1971 г. Дейността му се изразява в:
основен ремонт на автомобили, производство и възстановяване на резервни части, посредническа, инженерингова и научноизследователска дейност, вътрешна
и външна търговия. Промени в наименованието: Авторемонтен завод „Капитан
Петко Войвода“ – Кърджали (1965–1990), ДФ „Капитан Петко войвода“ – Кърджали (1990–1992), „Капитан Петко войвода“ ЕООД – Кърджали (1992–1995),
„Капитан Петко войвода“ ЕАД – Кърджали (1995–1996), „Капитан Петко войвода“ АД – Кърджали (1996–2003). Процедурата за приватизацията му е открита през 1996 г. и е завършена през 2003 г.
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Заповеди, решения и протоколи за преобразуването и приватизацията
(1990–1996, 1998–2003).
Постановления, разпореждания, укази, заповеди и други на МС, МП,
ЦУ (1965–1987, 1991–1992).
Правилник за вътрешното устройство на завода (1971, 1974–1978).
Договори за продажба на акции (1996, 1997, 1999, 2003).
Протоколи и материали към тях от: проведени общи събрания (1985–
1989); заседания на: СС (1969–1990), Съвета на директорите (1999–2000).
Годишни доклади за отчитане изпълнението на плана, съревнованието и
др. (1966–1972, 1974–1978, 1998–2003).
Производствени планове и отчети, планове и отчети по общата стокова
продукция, по труда, работната заплата и качеството, по себестойността на
продукцията и разходите и др. (1965–1989).
Годишни баланси с приложенията към тях (1965–1984, 1985–2001).
Годишни финансови планове и отчети (1975–1978, 1985, 1987, 2003).
Завод за водопречиствателна техника „Бистрец“ – Кърджали
Ф. 851, 4 оп., 103 а.е., 1.19 л.м., 1971–1998 г.
Създаден с ПМС № 27 от 1970 г. и Разпореждане на КСК при МС от 16
дек. 1970 г. като Завод за нестандартно оборудване – Кърджали. Отделя се от
Промкомбинат „Арда“ – Кърджали и се обособява като самостоятелно предприятие от 1 ян. 1971 г. с основна дейност: производство на пречиствателни
съоръжения за промишлени и питейни води и друго нестандартно оборудване. С
Указ № 1788 на ДС от 1975 г. заводът е преименуван на Завод за водопречиствателна техника „Бистрец“ – Кърджали, а от 1992 г. – „Бистрец“ ЕАД с предмет
на дейност: проучване, проектиране, производство и монтаж на техника за биологическо и химическо пречистване на води, машини и съоръжения за изграждане на градски пречиствателни станции, комплексни пречиствателни станции за
битови отпадъчни води, търговска дейност. Променя наименованието си: Завод
за нестандартно оборудване – Кърджали (1971–1975), Завод за водопречиствателна техника „Бистрец“ – Кърджали (1975–1980), МЗ „Бистрец“ – Кърджали
(1981–1992), „Бистрец“ ЕАД – Кърджали (1992–). В края на 1996 г. е открита
процедура за приватизация, извършена през 1998 г.

Заповеди, окръжни, наредби и други нормативни актове от висшестоящи
органи за цялостната работа (1971–1993, 1995–1996).
Документи по разширяването на дейността му (1975).
Правилник за вътрешния трудов ред и устройство (1976, 1979–1984,
1987).
Протоколи, доклади и решения на Дирекционния съвет, СС, Производствения комитет и ТИС (1971–1984, 1986–1992, 1994).
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Годишни планове и отчети по производството, труда, себестойността,
финансови планове и планове за социалното развитие (1971–1997).
Решения на съда по регистрацията и протоколи от събрания на акционерите (1992, 1997–1998).
Кратък анализ и отчети по дейността (1994, 1996).
Разделителни протоколи – между Комбинат за вентилационна и пречиствателна техника – Бургас и МЗ „Бистрец“ – Кърджали (1986–1987).
Заповеди на ръководството по дейността (1985–1997).
Статистически отчети и анализи (1971–1983).
Щатни разписания (1971–1983, 1986, 1988, 1990–1992).
Колективни трудови договори (1991, 1993).
Вътрешни правила за работната заплата (1985–1986, 1988–1989, 1993).
Преписка, планове, сведения и заповеди за провеждане на курсове за
квалификация и школи (1971–1985).
Доклади, окръжни, планове и отчети по техническия прогрес, малка механизация и рационализаторска дейност (1974, 1977, 1979–1986).
Окръжни, указания, инструкции, преписки и други по техническата
безопасност на труда (1971–1984).
Годишни финансови планове, отчети и баланси (1971–1983, 1985–1997).
Протоколи, доклади, отчети, решения, бюджети и статистически отчети
на профорганизацията (1971–1985, 1987, 1989–1993).
„Арда-инструмент“ ЕООД – Кърджали
Ф. 1139, 2 оп., 49 а.е., 0.52 л.м., 1980–2006 г.
Създадено през 1968 г. с Разпореждане на МС. Предмет на дейността му
е производство на шлосеро-монтажни инструменти, а от 1982 г. – и на манометри. Промени в наименованието: Инструментален завод „Арда“ – Кърджали
(1968–1984), Комбинат за прибори и инструменти „Арда“ – Кърджали (1985–
1986), Комбинат „Електрон“ – Кърджали (1987–1991), „Арда-инструмент“
ЕООД – Кърджали (1991–1998), „Арда-инструмент“ ЕАД – Кърджали (1998–
2008). През 1998 г. дружеството е приватизирано, през 2008 г. е обявено в несъстоятелност.

Нормативни документи по създаването, реорганизацията и предмета на
дейността му (1982, 1992, 1998, 2002, 2006).
Наредби, инструкции, заповеди, решения, писма от висшестоящи органи
по дейността (1982–1991, 1994–1995).
Заповеди на ръководството по дейността (1982–1996, 1998–2002).
Протоколи от производствени събрания (1983–1988).
Планове и отчети по производствената дейност (1982–1992).
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Планове по труда и работната заплата (1983–1986, 1988–1990).
Годишни баланси с приложенията към тях (1982–1986, 1988–1994,
1997–2001).
Годишни отчети за стоковите фондове и услуги на населението, за произведената и реализирана продукция, за изразходваните и наличните стоки в
заведенията за обществено хранене (1982–1996).
Колективни трудови договори (1982–1984, 1991).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1983–1984,
1987, 1990).
Щатни разписания (1982–1983, 1986–1990).
Протоколи от заседания на профкомитета и синдикалната организация
(1985–1996).
Машиностроителен завод „Аврора“ – Ардино
Ф. 1056, 2 оп., 62 а.е., 0.71 л.м., 1970–1985 г.
Създаден по документи през 1970 г., но строителството на сградата му
започва през 1977 г. Влиза в експлоатация на 19 март 1981 г. Поделение е на МЗ
„Аврора“ – София. От 1 ян. 1978 г. е самостоятелно предприятие с предмет на
дейност: производство на резервни части и нестандартна продукция за вътрешнозаводския транспорт, за нуждите на предприятията от леката промишленост.

Правилник за устройството и дейността (1978–1981).
Наредби, инструкции, указания и заповеди на висшестоящи органи по
дейността (1977–1984).
Протоколи от заседания на СС (1978–1979, 1981–1984).
Петилетни планове (1976–1985).
Годишни насрещни планове (1976–1985).
Годишни планове по труда и работната заплата (1977–1984).
Годишни финансови планове (1975–1983).
Годишни баланси (1970–1983).
Щатни разписания (1970–1984).
Протоколи и бюджет на профорганизацията (1979–1984).
Проекти на завода (1975).
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Предприятие „Нестандартно оборудване,
металообработване и странична дейност“ – с. Драганово
Ф. 1045, 1 оп., 25 а.е., 0.30 л.м., 1974–1984 г.
Създадено през 1977 г. в с. Драганово като Цех за изделия от метал за масова употреба и нестандартно оборудване към АПК – Черноочене. В края на 1978 и
началото на 1979 г., по нареждане на УС на АПК, е обединено с автотранспортното предприятие към същото АПК. През 1984 г. местонахождението на цеха
от с. Драганово е прехвърлено изцяло в с. Черноочене и се осъществява окончателна ликвидация на Цеха. Предмет на дейността му е: производство на нощни лампи, полилеи, маси, поставки за телевизори, пепелници от ковано желязо.
Промени в наименованието: СП „Ремонт и поддръжка на селскостопанска техника и автотранспорт – с. Драганово“ (1974–1978), СП „Ширпотреба и нестандартно оборудване“ – с. Драганово (1978–1979), Автотранспортно предприятие
към АПК – Черноочене СП „РПССТА“ (1979–1981), Предприятие „Нестандартно оборудване, металообработване и странични дейности към АПК „Х-ти конгрес“ – с. Черноочене (1981).

Заповеди по създаването и реорганизацията на предприятието.
Постановления, наредби и решения на висшестоящи организации (1974–
1983).
Протоколи на СС.
Отчетни доклади, заповеди на ръководството.
Годишни планове. Финансови планове и отчети. Отчетни доклади (1977–
1983). Статистически отчети.
Щатни разписания.
Материали на профкомитета.
Машиностроителен завод за машини за хранително-вкусовата
промишленост „Върбица“ – Момчилград
Ф. 889, 4 оп., 96 а.е., 0.88 л.м., 1971–2001 г.
Създаден с РМС № 634 от 29 дек.1971 г. като изнесено производство от МЗ
„Яница“ – Нова Загора за периода 1973–1974 г. С протокол № 3 от 22 март 1976 г.
на ИК на ОНС Заводът е преименуван на МЗ „Върбица“. Открит е на 3 ноем.
1977 г. Успоредно със строителството, на изградената временна площадка през
1979 г. започва и производствената дейност на предприятието. Предмет на дейността му е производство на машини за хранително-вкусовата промишленост.
През 1998 г. е открита процедура за приватизацията му и той е преименуван на
„Хранинвест-Върбица“ – Момчилград. През 2000 г. е завършена приватизацията
на завода. Собственици на 80 % от акциите са „Загора фрукт 97“ ООД – Стара
Загора, а на 20 % – „Хранинвест – Хранмашкомплект“ АД – Стара Загора.
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Документи по учредяване на завода (1971–1976).
Наредби, заповеди, инструкции и окръжни на висшестоящи организации
по дейността (1975–1982, 1984–1989, 1991, 1993–1994, 1998).
Заповеди на ръководството по дейността на завода (1984–1989, 1991,
1993–1994, 1998–2000).
Инструктивни писма на висшестоящи органи по дейността (1985–1994,
1997).
Кореспонденция с висшестоящи органи (1986–1993).
Протоколи от: заседания и планове за работа на СС (1976–1982, 1984–
1992), събрания на пълномощниците и делегатски събрания (1986, 1989).
Годишни анализи и информации за стопанската дейност (1982–1989,
1991).
Правилници за вътрешния трудов ред (1975, 1977–1984, 1995).
Договор за продажба на акции от регистрирания капитал на „Хранинвест – Хранмашкомплект“ АД – Стара Загора (2000).
Планове по производството, труда и себестойността (1975–1992, 1997–
2000).
Отчети по производствената дейност (1975–1976, 1978–2001).
Годишни финансови планове (1975–1984, 1986–1990).
Годишни финансови отчети и баланси с приложенията към тях (1975–
1984, 1986–1996, 1998–2000).
Статистически отчети (1971–1986, 1998–2001).
Тематични планове и програма на клуба за ТНТМ и рационализаторската дейност (1983–1984).
Щатни разписания и приложения към тях (1975–1987, 1989–1993).
Колективни трудови договори (1980–1984, 1987, 1992, 1994–1995).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1985–1986,
1989, 1992, 1998).
Доклади, актове и протоколи от трудови злополуки (1983–1984).
Годишни планове по охрана на труда (1983–1997).
Протоколи от заседания, отчети и други документи по профсъюзната и
синдикалната дейност (1975–1984, 1986, 1990–2000).
Завод за крепителни детайли – Ивайловград
Ф. 892, 3 оп., 77 а.е., 0.66 л.м., 1968–1995 г.
Създаден на 7 окт. 1967 г. с РМС № 291 г. Започва производствена дейност
на 4 март 1968 г. и извършва: производство на крепителни детайли – законтрящи и свързващи. С РМС № 50 от 30 март 1989 г. е образувана фирма с държавно
имущество „Крепителни изделия“ – Пловдив, към която преминава с активите и
пасивите си и Заводът за крепителни детайли в Ивайловград. Със Заповед № РД–
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17–130 от 28 юни 1991 г. на МИТУ, Заводът се отделя от ДФ „Крепителни изделия“ – Пловдив и образува фирма с държавно имущество „ЗКД“ ЕООД – Ивайловград с предмет на дейност: производство и търговия с крепителни детайли.
От 11 ян. 1995 г. е открита процедура за приватизация и фирмата е изкупена от
„ЗКД“ АД – Ивайловград.

Постановления, разпореждания, инструкции, указания и други на висшестоящи организации по създаването, дейността и реорганизацията на завода (1968–1977, 1985–1994).
Окръжни, правилници, наредби и решения по ценообразуването и цените (1970–1976), наредби, заповеди, планове и отчети за: себестойността
(1968–1976, 1982–1987, 1990), организацията на ТРЗ (1968–1976, 1984–
1987, 1989–1990), категоризирането на труда (1968–1976).
Заповеди на: висшестоящи органи (1968–1977, 1985–1991), ръководството (1968–1976, 1985–1991) по дейността.
Протоколи и материали към тях от: проведени общозаводски събрания
(1987–1988, 1994), заседания на СС (1969–1975, 1979–1985, 1987–1991).
Правилник за вътрешния ред и дейността (1968–1973).
Утвърдени производствени планове и отчети по изпълнението им (1968–
1976, 1983–1984), планове и отчети по ТРЗ (1968–1976, 1982–1984, 1989–
1994).
Обобщени отчетни доклади и анализи за цялостната дейност на завода
(1977–1989, 1992), сведения за трудови злополуки (1971–1974).
Рационализаторски предложения и протоколи от заседания на ТИС
(1968–1976).
Годишни финансови планове (1977–1993), финансови отчети и баланси
с приложенията към тях (1968–1993).
Колективни трудови договори (1971–1976).
Щатни разписания и приложенията към тях (1968–1976, 1981–1994).
Планове, поименни списъци и отчети по капиталните вложения (1968–
1976, 1987–1990).
Доклади, информации, протоколи, бюджети, планове, отчети и статистически сведения на профорганизацията (1970–1976, 1984–1987, 1989–1990).
Машиностроителен завод „Граничар“ – Момчилград
Ф. 907, 3 оп., 105 а.е., 1.13 л.м., 1967–1997 г.
Създаден с РМС на МС № 53 от 4 март 1967 г. като Държавен МЗ – Момчилград за производство на селскостопански машини и сечива – изнесено производство от завод „Сърп и чук“ – Стара Загора, поделение на ДСО „Агромашина“ –
София. През 1971 г. е преименуван на ДМЗ за селскостопански машини и сечива, а
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през 1976 г. става МЗ „Граничар“ – Момчилград. Поизвежда машини и технологични линии за хлебопроизводство и консервна промишленост. По силата на Заповед № 9-727 от 28 май 1982 г. на ММ преминава към ДСО „Хранмаш“ – Стара
Загора. През 1975 г. започва изграждането на нова площадка на завода за производство на мотики, кирки, специални редуктори към верижно-планков транспортьор за хранилни инсталации, зъбни колела, кооперирани с тракторните заводи
в Карлово, както и други резервни части в селскостопанското машиностроене.
През същата година новият завод е открит и технологично оборудван съгласно
производствената програма. През авг. 1981 г. с решение на МС се възстановява
ДСО „Хранмаш“ – Стара Загора и през май 1982 г. МЗ „Граничар“ – Момчилград
от комбинат „Сила“ – Я
 мбол, поделение на ДСО „Агромашина“ – София преминава в структурата на ДСО „Хранмаш“. С решение № 59 от 15 юли 1997 г. на
Съвета на директорите му МЗ „Граничар“ – Момчилград е закрит.

Нормативни документи по: реорганизацията, промяната в предмета на
дейност и ликвидацията на завода (1989, 1991–1992, 1995, 1997).
Заповеди на висшестоящи органи и заповеди на ръководството по основната дейност на завода (1989–1992, 1995–1997).
Протоколи и материали към тях от: заседания на СС (1973–1990), събрания на профсъюза и заседания на ръководството му (1968–1976, 1978–1988,
1990–1994).
Доклади и информации на СС (1971–1976, 1978–1983).
Правилници за вътрешния трудов ред (1971–1973, 1978–1984).
Дългосрочни, краткосрочни, перспективни прогнози и петилетни планове (1976–1984).
Годишни планове по: цялостната дейност (1968–1984), ширпотреба (1974–1984), труда (1967–1991), себестойността (1985–1990), стоковия
фонд (1969–1984), социалното развитие на трудовите колективи (1975–1977,
1986–1990).
Отчети за: себестойността на продукцията (1968–1990), персонала и
работната заплата (1967–1990), качеството на продукцията (1978–1984), изпълнението на трудовите норми (1969–1974, 1978–1984), изобретателската и
рационализаторската дейност (1972, 1974–1977), използването на основното
оборудване (1985–1989), стоковите фондове (1985–1990).
Годишни финансови планове (1968, 1970–1977, 1979–1982).
Годишни баланси и отчети с приложенията към тях (1968–1997).
Годишни статистически отчети и справки (1968–1987, 1991–1993).
Актове и отчети за трудови злополуки (1969–1991).
Планове, програми и отчети за развитие на движението за ТНТМ (1985–
1989).
Щатни разписания (1967–1974, 1977, 1979–1989).
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Колективни трудови договори (1968–1975, 1978–1985, 1991–1996).
Вътрешни правила за работната заплата (1985–1994).
ДСП за инструментална екипировка „Димитър Благоев“ – Кърджали
Ф. 908, 3 оп., 130 а.е., 1,41 л.м., 1973–1998 г.
Създадено съгласно РМС № 66 от 22 дек. 1972 г. с предмет на дейност: производство на инструментална екипировка за преработка на пластмаси. Производствена дейност започва от февр. 1974 г. Промени в наименованието: Завод за
инструментална екипировка – Кърджали (1972–1978), ДСП за инструментална
екипировка „Д. Благоев“ – Кърджали (1978–1986), Предприятие за инструментална екипировка „Д. Благоев“ – Кърджали (1986–1987), Завод за инструментална екипировка „Д. Благоев“ – Кърджали (1988–1990), ДФ „Формопласт“ –
Кърджали (1991–1991), „Формопласт“ ЕАД (1991–1997), „Формопласт“ АД –
Кърджали (1997–1998). Приватизирано през 1998 г.

Решения на ЦК на БКП, МС и секретариата на НС по дейността (1973–
1977).
Наредби, инструкции, решения и заповеди на висшестоящи органи за
дейността (1973–1991).
Протоколи и материали към тях от заседания на Дирекционния съвет и
СС (1976–1989, 1991–1996).
Заповеди на ръководството по дейността (1973–1996).
Обобщени петилетни планове (1973–1984).
Справки за основните показатели по плана за ІХ петилетка (1986–1991).
Годишни обобщени планове (1973–1977, 1980–1990).
Доклади, информации и отчети по дейността (1973–1986, 1989–1993).
Годишни планове, отчети и лимити по себестойността (1974–1983, 1985,
1989), материалите и суровините (1974–1983), ТРЗ (1974–1989), изобретателската и рационализаторската дейност (1974–1977, 1981–1990), промишлената продукция (1985–1993), охраната на труда (1974–1996).
Годишни финансови планове (1974–1983, 1985–1988).
Годишни финансови отчети и баланси (1973–1982, 1985–1993).
Годишни отчети за движението на уставния фонд и основните средства
(1974–1974) и паричните фондове (1973–1977).
Щатни разписания (1973–1977, 1980–1987, 1989–1990, 1992–1994,
1996).
Протоколи, планове и отчети по профсъюзната дейност (1974–1984).
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Завод за апаратура за ниско напрежение – Ивайловград
Ф. 1042, 2 оп., 55 а.е., 0.60 л.м., 1979–1997 г.
Създаден през 1979 г. като поделение на Комбинат „Елпром-ЕАЗ“ – Пловдив. През юли 1991 г. по силата на Указ № 56 на МС е преобразуван в ДФ „Егида“ – Ивайловград. На 20 ноем. 1991 г. е регистриран като „Егида“ АД и впоследствие е приватизиран.

Наредби, указания, заповеди на висшестоящи органи по дейността
(1979–1997).
Кореспонденция с висшестоящи органи (1980–1982, 1986, 1988).
Заповеди на ръководството по дейността (1980–1991, 1994–1997).
Протоколи и материалите към тях от заседания на СС (1980–1983, 1988–
1990, 1992, 1996), на профкомитета (1984–1987, 1990–1991, 1997).
Годишни анализи за стопанската дейност на завода (1984–1989).
Годишни планове и отчети за икономии на суровини (1980–1983).
Годишни финансови планове (1980–1983, 1986–1989).
Справки за показателите по плана (1985–1991, 1993–1994, 1996).
Годишни статистически отчети (1984–1990, 1993–1997).
Годишни баланси с приложенията към тях (1984–1990, 1993–1996).
Договори с търговски организации (1980–1983).
Колективни трудови договори (1985, 1992, 1995, 1997).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1986–1987,
1990, 1992, 1995, 1997).
Щатни разписания (1979–1983, 1990–1992, 1995–1996).
Държавно промишлено предприятие „Граничар“ – Ивайловград
Ф. 758, 1 оп., 22 а.е., 0.12 л.м., 1968–1971 г.
Създадено през 1968 г. с предмет на дейност: производство на метални и
дърводелски изделия и услуги. Съществува до 1971 г. Дейността му е поета от
ТПК „Труд“ – Ивайловград.

Решения за създаването и закриването (1968–1971).
Доклади и решения на СС (1969–1971).
Годишни планове по производителността, труда, себестойността и ФРЗ
(1969–1971).
Планове и отчети по: техническия прогрес и рационализаторската дейност (1969–1971), производството, себестойността и стокооборота (1969–
1971).
Финансови планове (1969–1971).
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Годишни отчети и баланси (1969–1971).
Щатни разписания (1969–1971).
Планове, протоколи, доклади и решения по дейността на профкомитета
(1969–1971).
ІV.5. ДЪРВОДОБИВ И ДЪРВООБРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ
Мебелен завод „Бреза“ – Кърджали
Ф. 919, 4 оп., 109 а.е., 0.98 л.м., 1974–2004 г.
Създаден през 1974 г., започва производство от 1979 г. Предмет на дейност:
производство на мебели, изделия от дървесина, търговия в страната и чужбина.
През 1991 г. се преобразува в „Бреза“ ЕООД – Кърджали, от 1996 г. – в ЕАД, а
от 1997 г. – в АД. През 1997 г. е открита процедура за приватизация. Към 2004 г.
дружеството е с 8 % държавна и 92 % частна собственост.

Документи по реорганизацията на завода (1991, 1996, 1998–2003).
Указания, заповеди, наредби на висшестоящи органи по дейността
(1977–1982).
Протоколи от заседания и планове за работа на СС и други колективни
органи на ръководството (1981–1990).
Заповеди на ръководството по дейността (1980–1984).
Годишни планове и отчети по производството, труда, себестойността
(1978–1990).
Годишни финансови планове (1980–1986, 1989).
Годишни финансови отчети и баланси с приложения към тях (1980–1985,
1987–1988, 1990–2003).
Статистически отчети (1980–2004).
Годишни планове и отчети по ТНТМ и внедряване на научно-технически
постижения (1981–1984).
Щатни разписания (1978–1985, 1989, 1992–1994, 1996–1999).
Колективен трудов договор (1994).
Планове, отчети, доклади по охрана на труда и трудовите злополуки
(1980–1984, 1986–1998).
Протоколи, планове и други документи по профсъюзната дейност (1979–
1991).
Технически проекти за спални, гардероби, маси и столове (1983–1990).

82

пътеводител по фондовете на държавен архив – кърджали 1944–2011 г.

ІV.6. ТЕКСТИЛНА И ШИВАШКА ПРОМИШЛЕНОСТ
„Коприна“ АД – клон Ивайловград
Ф. 1138, 1 оп., 30 а.е., 0.20 л.м., 1984–1997 г.
Създадено на 1 март 1984 г. като Фабрика за копринен текстил „Армира“ –
Ивайловград към СК „Свилена“ – Карлово. Предмет на дейността е производство и търговия с копринени тъкани и изделия. С РМС № 35 от 10 март 1989 г.
е преобразувана в ДФ „Коприна“ – клон Ивайловград със седалище Свиленград.
След 1993 г. функционира като „Коприна“ ЕАД – клон Ивайловград, а от 1997 г.
е „Коприна“ АД – клон Ивайловград. Приватизирано през 1997 г.

Документи по създаването, реорганизацията и приватизацията му
(1984–1989, 1993, 1997).
Наредби, заповеди, указания и инструкции от висшестоящи органи по
дейността (1984–1996).
Протоколи от заседания на СС (1984–1985, 1987–1990).
Годишни анализи за производствена дейност (1989–1990).
Правилник за дейността, устройството и управлението (1985).
Икономически показатели и справки по плана (1984–1985, 1987–1991).
Годишни планове и отчети за: социалното развитие на трудовите колективи (1984–1985), труда и ФРЗ (1984–1988, 1991–1997).
Годишни статистически отчети (1984–1997).
Годишни финансови планове (1984–1990).
Годишни счетоводни отчети и баланси (1984–1997).
Щатни разписания (1984–1989, 1996).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1984–1986,
1988–1989, 1991, 1993, 1996).
Протоколи от заседания на профкомитета (1985–1989).
Завод „Орфей“ – Кърджали
Ф. 887, 4 оп., 126 а.е., 1.32 л.м., 1971–2007 г.
Създаден през 1971 г. като клон на ДСО „Рила“ – София с предмет на дейност производство на трикотажни изделия. Променя наименованието си: Завод
„Орфей“ – Кърджали (1971–1984), Трикотажен комбинат „Орфей“ – Кърджали
(1984–1989), ДФ „Орфей“ – Кърджали (1989–1991), „Орфей“ ЕООД – Кърджали
(1992–1995), „Орфей“ ЕАД – Кърджали (1995–1997), „Орфей“ АД – Кърджали
(1997–2003). През 1996 г. е приватизирано, а през 2003 г. е обявено в несъстоятелност и заличено през 2008 г.
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Нормативни документи по реорганизации и приватизация (1989–2007).
Разпореждания, заповеди, решения и инструкции от висшестоящи органи по дейността (1978–1984, 1989–1990).
Заповеди на ръководството по дейността (1973–1976, 1987–1999, 2001).
Правилници за устройството и вътрешния трудов ред (1971–1976).
Устав на дружеството (1995).
Протоколи от заседания на СС, УС и Съвета на директорите (1975–1990,
1997–1998, 2000–2003), събрания на пълномощниците (1988–1990), общи
събрания на акционерите (1997–2003).
Годишни планове и отчети по: производството, труда, себестойността
(1973–1984, 1989), износа (1979–1988).
Статистически отчети (1986–2006).
Годишни финансови планове, финансови отчети и баланси с приложенията към тях (1973–1986, 1992–2006).
Щатни разписания и приложенията към тях (1973–1976, 1978–1984,
1986, 1991, 1994, 1996–1998).
Колективни трудови договори (1973–1976, 1996–1999, 2004).
Анализи, доклади и отчети по: трудовите злополуки (1985–1996), охраната на труда (1974–1976, 1979–1983, 1986–1991).
Планове, отчети и протоколи от заседания на профкомитета (1975–1989).
Промишлено предприятие „Родопска слава“ – с. Бенковски
Ф. 1049, 1 оп., 19 а.е., 0.20 л.м., 1981–1985 г.
Създадено през 1981 г. с Указ на МС. Предмет на дейност: производство на
текстилни изделия.

Годишни утвърдени планове и програми (1981–1985).
Планове и отчети по труда, себестойността и ФРЗ (1981–1985).
Отчети за качеството на продукцията (1981–1985).
Отчети за стоковите фондове, производството, реализираната продукция, износа (1981–1985).
Щатни разписания и материалите към тях (1981–1985).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1981–1985).
Планове, отчети и други по профсъюзната дейност (1981–1985).
„Янко Христов и Ко – Ахрида“ ООД – Кърджали
Ф. 1133, 2 оп., 49 а.е., 0.28 л.м., 1984–1998 г.
Създадено на 1 окт. 1984 г. с предмет на дейност производство и търговия в
страната и чужбина на облекла, текстил и други изделия. Промени в наименова-
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нието: СО „Рила– завод Ахрида“ – Кърджали (1984–1989), ДФ „Ахрида“ – Кърджали (1989–1994), „Ахрида“ ЕООД – Кърджали (1995–1998), „Янко Христов и
КО – Ахрида“ ООД (1998–1998).

Документи по създаване, реорганизация и приватизация (1984, 1988–
1989, 1991, 1994, 1996–1997), решение на Кърджалийския окръжен съд за
заличаване на държавата като съдружник на фирмата (1998).
Заповеди, указания, инструкции и писма от висшестоящи органи по дейността (1984–1992, 1994, 1996).
Заповеди на ръководството по дейността (1984–1998).
Протоколи от заседания на СС и УС (1986–1991).
Годишни планове по производството и труда (1986–1990).
Отчети за персонала и ФРЗ, за основни средства и капитални вложения
(1984–1997).
Годишни статистически отчети (1985–1989, 1997–1998).
Годишни финансови планове (1984–1986, 1988–1990).
Годишни счетоводни баланси (1984–1998).
Договор за продажба на дружествени дялове (1998).
Щатни разписания (1985–1991, 1994–1996).
Колективни трудови договори (1990–1993, 1995, 1997).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1987, 1989,
1991).
Протоколи, планове и отчети на профсъюза и синдиката (1985–1991,
1993, 1995–1996).
„Артекс“ АД – Ардино
Ф. 1141, 1 оп., 30 а.е., 0.24 л.м., 1984–1998 г.
Създадено през 1984 г. с предмет на дейност: производство на вълнени и
тип вълнени прежди и изделия, търговия в страната и чужбина и всякакви други
незабранени търговски дейности. Промени в наименованието: Стопанско сдружение „Лиляна Карастоянова“ – Ардино (1984–1987), ПП „Лиляна Карастоянова“ – Ардино (1987–1989), ДФ „Артекс“ – Ардино (1989–1991), „Артекс“ ЕООД –
Ардино (1991–1996), „Артекс“ ЕАД – Ардино (1996–1997), „Артекс“ АД – Ардино
(1997–1998). От 17 септ. 1996 г. е в процедура за приватизация, завършила през
1998 г.

Документи по създаването и реорганизацията на завода (1984, 1988–
1989, 1991, 1996–1998).
Указания, заповеди, инструктивни писма на висшестоящи органи по
дейността (1984–1993, 1996).
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Правилник за вътрешния трудов ред (1985, 1987, 1994).
Протоколи от заседания на СС, от отчетно-изборни и общи събрания на
колектива (1986–1992).
Заповеди на ръководството по дейността (1985–1998).
Годишни планове и справки по производствената дейност (1985–1992,
1994–1998).
Годишни отчети за себестойността, за персонала и ФРЗ, за материалнотехническото снабдяване (1987–1997).
Годишни финансови планове, отчети и баланси с приложенията към тях
(1986–1998).
Годишни статистически отчети (1988–1992).
Щатни разписания и приложенията към тях (1986–1989, 1991–1992,
1994, 1996).
Колективни трудови договори (1987, 1993).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1986, 1989,
1991–1992, 1994–1995).
Годишни статистически отчети за трудовите злополуки (1988–1990,
1993–1994, 1997–1998).
Протоколи и други документи по профсъюзната и синдикална дейност
(1984–1998).
ІV.7. КОЖАРСКА, КОЖАРООБРАБОТВАЩА
И ОБУВНА ПРОМИШЛЕНОСТ
Обувна фабрика „Хан Крум“ – Крумовград
Ф. 888, 4 оп., 158 а.е., 1.72 л.м., 1964–1998 г.
Създадена през 1964 г. като Обувен цех „Сърп и чук“ – клон Крумовград,
поделение на Обувен завод „Сърп и чук“ – Габрово. През 1972 г. цехът прераства
в Обувна фабрика „Хан Крум“ – Крумовград – самостоятелно производствено
предприятие, а през 1986 г. – в Обувен завод „Хан Крум“ – Крумовград, подчинен
на СО „Пирин“ – София с предмет на дейност: производство на обувки, търговия
в страната и чужбина. От 1990 г. се обособява като ДФ „Хан Крум“ – Крумовград. От 1991 г. се преобразува в ЕООД, през 1996 г. – в ЕАД, а през 1997 г. – в АД.
През 1998 г. е приватизирано.

Документи по реорганизации (1991–1992, 1995–1998).
Постановления, окръжни, заповеди и други нормативни актове на висшестоящи органи по дейността (1972–1976, 1978–1990, 1995).
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Протоколи от: общозаводски делегатски събрания (1977–1991, 1997–
1998), заседания на СС и Дружествения съвет (1966–1971, 1973–1984, 1986–
1991, 1996–1997).
Заповеди на ръководството по дейността (1985–1994, 1996–1998).
Годишни планове и отчети по: производството, труда и себестойността
(1972–1986, 1988–1989), качеството и реализацията на продукцията (1977–
1984).
Отчети за персонала и ФРЗ (1985–1988, 1993–1996, 1998).
Годишни статистически отчети (1972–1991).
Годишни финансови планове (1972–1979, 1981–1982).
Годишни финансови отчети и баланси с приложенията към тях (1972–
1998).
Щатни разписания и приложенията към тях (1967–1968, 1972–1976,
1978–1982, 1985–1998).
Колективни трудови договори (1972–1986, 1991–1998).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1965–1970,
1972–1976, 1978–1983, 1985–1991, 1994–1995, 1997).
Отчети и протоколи за трудови злополуки (1971–1976, 1978–1998).
Годишни планове по охрана на труда (1985–1991, 1995–1996).
Протоколи, отчети и други документи по профсъюзната и синдикална
дейност (1967–1994).
„Амира“ ЕООД – с. Бенковски
Ф. 1149, 1 оп., 17 а.е., 0.15 л.м., 1987–1999 г.
Създадено през 1987 г. като самоуправляващо се СО „Промишлено предприятие към АПК“ – с. Бенковски с предмет на дейност: производство на кожено-галантерийни изделия и стоки за бита, търговия в страната и чужбина.
От 1989 г. е преименувано на ПП „Амира“ – с. Бенковски, поделение на фирма
„Леда“ – София. През 1991 г. е обособено като самостоятелна фирма „Амира“
ООД – с. Бенковски, а през 1994 г. е преименувано на „Амира“ ЕООД – с. Бенковски. Със Заповед № РД–26–14 от 20 дек. 1995 г. на МП е прекратена дейността
на „Амира“ ЕООД – с. Бенковски чрез ликвидация.

Нормативни документи по създаването, реорганизацията, предмета на
дейност и ликвидацията (1987, 1989, 1991, 1994, 1999).
Разделителни протоколи между АПК „Ленин“ – с. Бенковски и фирма
„Леда“ – София (1987, 1989, 1991).
Наредби, инструкции, заповеди и разпореждания на висшестоящи органи по дейността (1989–1996, 1998).
Правилници по дейността и управлението (1987, 1990).
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Протоколи от заседания на СС (1987–1991).
Заповеди на ръководството по дейността (1988–1996).
Планове и програми по производствената дейност (1988–1990).
Годишен финансово-производствен план (1987).
Отчети за персонала и средствата за работна заплата (1990–1996).
Планове-отчети по изпълнение показателите на финансовите планове
(1988–1990).
Годишни баланси (1988–1997).
Щатни разписания (1987–1990, 1992–1993).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1987, 1989–
1991).
Протоколи от заседания на профкомитета и делегатски общи събрания
(1988–1991).
ІV.8. ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ
Окръжна печатница „Родопи“ – Кърджали
Ф. 489, 7 оп., 112 а.е., 0.98 л.м., 1959–2000 г.
Създадена през 1959 г. като самостоятелно предприятие Печатница „Родопи“ – Кърджали, подчинено на Управление „Полиграфиздат“ – София с предмет на дейност: полиграфични услуги и главно осигуряване отпечатването на
местните вестници и формуляри и извършване на търговска дейност. От 1963 г.
е преименувана на Окръжна печатница „Родопи“, а от 1973 г. – на Държавна печатница „Родопи“. През 1990 г. със Заповед на МИП е образувана ДФ Печатница
„Родопи“ – Кърджали, която от 1992 г. е преобразувана в „Родопи – Кърджали“
ЕООД, а от 1992 г. – в „Родопи –Кърджали“ ООД. Приватизирана през 2000 г.

Документи по реорганизации (1990, 1992, 1995, 1997–1999).
Решения на Кърджалийския окръжен съд и договор за продажба на дялове от капитала на дружеството (1999–2000).
Наредби, заповеди и други на висшестоящи органи по дейността (1959–
1963, 1965–1983, 1985–1991, 1993, 1997).
Протоколи от: заседания на СС (1960–1961, 1969–1972, 1978–1980,
1982–1991), общи събрания на колектива (1993, 1995–1997).
Заповеди на ръководството по дейността (1985–2000).
Доклади и информации за дейността (1959–1961, 1967, 1976–1984).
Годишни планове и отчети по производството, труда и себестойността
(1959–1963, 1965–1990).
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Годишни финансови планове (1959–1971, 1973–1981, 1983–1984, 1987–
1988).
Годишни финансови отчети и баланси с приложенията към тях (1959–
1963, 1965, 1968–2000).
Годишни статистически отчети (1959–1963, 1965–1969, 1973–2000).
Протоколи от проведени търгове (1994, 1997).
Щатни разписания (1961–1963, 1969–1983, 1995–1998).
Планове и отчети по охрана на труда (1985–1990).
Отчети за трудовите злополуки (1989–1991, 1993–1995, 1997–2000).
Протоколи, доклади, бюджети и отчети на профкомитета (1959–1984).
ІV.9. ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА И ТЮТЮНЕВА ПРОМИШЛЕНОСТ
Млечна промишленост – Кърджали
Ф. 923, 2 оп., 103 а.е., 0.90 л.м., 1959–1985 г.
Създадено с ПМС от 1959 г. като ДСО „Родопа – Млекоцентрала „Сердика“ – клон Кърджали. През 1978 г. става „Млечна промишленост“ – Кърджали.
Предмет на дейност: изкупуване, преработка и задоволяване нуждите на населението с мляко и млечни продукти.

Заповеди, окръжни и наредби на висшестоящи органи по дейността
(1964–1984).
Правилници за вътрешния трудов ред (1978–1984).
Протоколи и материали към тях от заседания на СС (1967–1977, 1982–
1984).
Обобщени годишни планове и отчети (1966–1984).
Годишни планове и отчети по: капиталните вложения (1970–1984), труда, производството и себестойността (1967–1984), качеството на продукцията (1970–1984), пласмента, разхода на материални ресурси, горива и енергия
(1965–1983).
Годишни финансови планове (1967–1983).
Годишни финансови отчети и баланси с приложенията към тях (1959,
1962, 1964–1982).
Щатни разписания (1978–1984).
Колективни трудови договори (1967–1978).
Указания, инструкции по охрана на труда (1976–1984).
Протоколи, доклади и отчети от заседания на профкомитета (1967–1978).
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Фабрика за бутилиране на пиво – Кърджали
Ф. 895, 2 оп., 55 а.е., 0.45 л.м., 1974–2002 г.
Създадена с ПМС от 1974 г. като поделение на ДСО „Българско пиво“ – София с предмет на дейност: бутилиране на пиво и търговия с него в страната
и чужбина. Съществува до края на 1976 г., когато преминава като поделение
към Пивоварен завод – Хасково. През 1994 г. със Заповед на Министерство на
промишлеността се образува самостоятелна „Фабрика за бутилиране на пиво“
ЕООД – Кърджали, която поема активите и пасивите на бившето едноименно поделение на „Астика“ ЕООД – Хасково. През 1997 г. със Заповед на МЗХП
„Фабриката за бутилиране на пиво“ ЕООД – Кърджали се преобразува в ЕАД
с държавно имущество. През 1999 г. се открива процедура за приватизация на
дружеството, която приключва през 2002 г.

Постановления, окръжни и други от висшестоящи органи (1974–1976).
Документи от висшестоящи органи за образуването, реорганизацията и
ликвидацията (1994–2001).
Устав на едноличното дружество с държавно имущество (1997).
Протоколи от: заседания на комисията за провеждане на преговори с потенциални купувачи (1999–2001), на Дружествения съвет и СС (1974–1976,
1995, 1997, 1998), от проведени търгове (1996–1997).
Разделителен протокол между „Астика“ ЕООД – Хасково и „Фабрика за
бутилиране на пиво“ – Кърджали (1994).
Кореспонденция от висшестоящи органи (1994–1997).
Информационен меморандум „Фабрика за бутилиране на пиво“ ЕАД –
Кърджали за продажба дълготрайни материални активи (1999).
Договори за покупко-продажба на дълготрайни материални активи
(1996–1997, 1999–2001).
Заповеди на ръководството по дейността (1994–2001).
Перспективни и производствени планове (1974–1976).
Статистически отчети (1974–1976, 1996, 2001–2002).
Щатни разписания (1974–1975, 1995).
Колективни трудови договори (1994–1996).
Одитен доклад за извършен финансов одит (2000–2001).
Ревизионни актове от финансова и данъчна ревизия (1999–2001).
Доклади на профкомитета (1975–1976).
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Градско производствено предприятие
„Хлебна промишленост“ – Кърджали
Ф. 410, 8 оп., 178 а.е., 1.61 л.м., 1957–1999 г.
Създадено през 1957 г. за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия и търговска дейност. Променя наименованието си: ГПП „Хлебна промишленост“ – Кърджали (1957–1970), СД „Търговия“, клон „Хлебна промишленост“ –
Кърджали (1971–1988), Предприятие „Хлебопроизводство“ – Кърджали (1988–
1993), „Хлебопроизводство“ ЕАД – Кърджали (1993–1999), „Хлебопроизводство“
АД – Кърджали (1999). Приватизирано през 1999 г.

Нормативни документи по реорганизацията и предмета на дейност
(1992–1995, 1998).
Окръжни, наредби, заповеди, инструкции и разпоредителни писма от
висшестоящи органи по дейността (1957–1995, 1997–1999).
Заповеди на ръководството по дейността (1985–1997, 1999).
Протоколи, планове и информации на Дирекционния съвет и ТИС
(1957–1963, 1969–1975, 1978–1984).
Протоколи от заседания на СС (1985–1992).
Доклади, отчети и информации за дейността (1959–1989).
Планове и отчети по производството, себестойността и стокооборота
(1965–1985, 1987–1990).
Годишни планове и отчети по труда и ФРЗ (1957–1959, 1985, 1987–1995).
Годишни финансови планове и отчети (1957–1990).
Годишни баланси (1957–1959, 1961–1999).
Годишни статистически отчети (1957–1963, 1967–1995).
Договори за продажба на акции от регистрирания капитал на дружеството (1999).
Щатни разписания (1957–1973, 1976–1990, 1992–1997, 1999).
Колективни трудови договори (1960–1975, 1991).
Протоколи, доклади, отчети и бюджети на профкомитета (1957–1963,
1971–1989, 1992, 1997–1998).
Държавно предприятие „Тютюнева промишленост“ – Кърджали
Ф. 473, 7 оп., 280 а.е., 3.24 л.м., 1947–2008 г.
Създадено през 1947 г. като Български държавен тютюнев монопол – Кърджали с предмет на дейност: изкупуване, промишлена обработка, заготовка и
търговия в страната и чужбина с тютюн и тютюневи изделия. Наименованието му е: Български държавен тютюнев монопол – Кърджали (1947–1950), ДП
„Тютюнева промишленост“ – Кърджали (1950–1993), „Кърджали Булгартабак“
АД – Кърджали (1993–2008). Приватизирано през 2008 г.
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Разпореждане на МС, решение на Кърджалийския окръжен съд за преоб
разуването му от ДП в АД (1993).
Устав на дружеството (1993–1994).
Протокол от общо събрание, разделителен протокол и встъпителен баланс (1993–1994).
Заповеди, инструкции и други нормативни документи на висшестоящи
органи по дейността (1947–1976, 1981–1982, 1984, 1986–1990).
Правилници за вътрешния трудов ред (1961–1967, 1969–1973, 1988).
Протоколи от: заседания на СС (1965–1966, 1969–1976, 1982–1984,
1986–1993), Дружествения съвет (1993–1994), Съвета на директорите
(1995–1998, 2000–2008); от общи събрания (1986–1992) и от събрания на
акционерите (1994).
Заповеди по дейността (1986–2008).
Планове по производството и себестойността на продукцията (1950–
1983, 1986–1994) и отчети (1950–1970, 1972–1983, 1988–1994).
Планове по труда и ФРЗ (1949–1961, 1964–1981) и отчети (1947–1961,
1964–1973, 1978–1981, 1991–1994).
Годишни финансови планове (1952–2008).
Годишни счетоводни баланси и приложенията към тях (1950–1960,
1967–1983, 1985–2008).
Колективни трудови договори (1953–1954, 1961, 1963–1977, 1981–1983,
1993–2006).
Протоколи, отчети и други документи по профсъюзната и синдикалната
дейност (1961–1973, 1980–1994).
Месокомбинат „Родопа“ – Кърджали
Ф. 158, 6 оп., 175 а.е., 2.32 л.м., 1950–1997 г.
Създаден през 1950 г. с предмет на дейност: изкупуване, преработка на месо,
производство на колбаси и търговия. Наименованието му е: ДСП „Месоцентрала“ – Кърджали (1950–1957), Държавен месокомбинат – Кърджали (1963–1965),
Месокомбинат „Родопа“ – Кърджали (1963–1965), Комбинат „Родопа“ – Кърджали (1965–1986), Предприятие „Родопа“ – Кърджали (1986–1990), ДФ „Месокомбинат“ – Кърджали (1990–1991), „Месокомбинат“ ЕООД – Кърджали
(1991–1997). Ликвидиран през 1997 г.

Документи по реорганизацията и ликвидацията (1986, 1990, 1992–1993,
1997).
Окръжни, заповеди и други нормативни актове на висшестоящи органи
по дейността (1950–1957, 1963–1983, 1985–1990, 1992–1996).
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Протоколи от заседания на СС и Дружествения съвет (1958, 1963–1976,
1980–1982, 1985–1989, 1991).
Заповеди на ръководството по дейността (1958–1988, 1990, 1992–1997).
Планове по производството, труда и себестойността (1963–1989).
Отчети по производството, труда и себестойността (1951, 1963–1976,
1980–1983).
Годишни финансови планове (1959–1962, 1965–1970, 1972–1989).
Годишни финансови отчети и баланси с приложенията към тях (1958–
1990, 1993–1996).
Статистически отчети (1958–1962, 1964–1990).
Ревизионен акт и ликвидационен баланс (1996).
Щатни разписания (1958–1982).
Протоколи от заседания на профкомитета и синдикалната организация
(1963–1976, 1981–1990, 1994).
Фабрика за безалкохолни напитки и минерални води – Кърджали
Ф. 866, 3 оп., 74 а.е., 0.73 л.м., 1971–1994 г.
Създадена през 1971 г. от КСК при МС в София с предмет на дейност: производство на безалкохолни напитки и бутилиране на пиво. През 1971 г. е преобразувана в ТПК „Арда“ – Кърджали. Ликвидирана през 1994 г.

Документи по учредяването, реорганизацията и ликвидацията (1971–
1972, 1990–1993).
Заповеди, наредби и други актове на висшестоящи органи (1971–1994).
Заповеди на ръководството по дейността (1985–1994).
Протоколи от общи събрания (1986–1987, 1992–1994), от заседания на
Дружествения съвет, СС и УС (1971–1975, 1978–1988, 1990–1994).
Годишни планове и отчети по производството, труда и себестойността
(1971–1994).
Годишни статистически отчети за трудовите злополуки (1971–1994).
Годишни финансови планове (1971–1975, 1977–1980, 1987–1989).
Отчети и баланси с приложенията към тях (1971–1975, 1977–1980,
1987–1994).
Щатни разписания (1971–1980, 1984–1988, 1990).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1981–1990).
Протоколи, доклади и други документи на профкомитета (1971–1980).
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ІV.10. МЕСТНА ПРОМИШЛЕНОСТ И УСЛУГИ
СП „Детелина“ – Кърджали
Ф. 1083, 1 оп., 10 а.е., 0.10 л.м., 1975–1987 г.
Създадено през 1975 г. с предмет на дейност: производство на пластмасови
изделия, шивашко производство и ситопечат. Закрито през 1985 г., като дейността му се поема от ОАПС – Кърджали.

Документи за регистрация и закриване (1975–1985).
Протоколи и планове за работата (1982–1987).
Годишни производствено-финансови планове (1977–1987).
Баланси и отчети (1979–1987).
Протоколи и доклади на профорганизацията (1978–1986).
Предприятие „Социално-битово обслужване“ – Кърджали
Ф. 1081, 2 оп., 24 а.е., 0.22 л.м., 1972–1991 г.
През ян. 1972 г. към Строително управление – Кърджали е създадено предприятие „Социално- битово обслужване“ с предмет на дейност: изхранване, почивно дело, битово обслужване и здравеопазване на работници от сферата на
строителството на територията на Кърджалийски окръг. Има добре изградена
социално-битова база: в град Кърджали – две работнически общежития с 350
легла, четири стола за хранене, „Клуб на строителя“, павилиони за закуска, трапезарии и др., в Момчилград и Крумовград – общежития и столове, а в Ивайловград, Джебел и Ардино – общежития със столове и ресторанти. В края на 1984 г.
стопанисва ведомствен жилищен фонд от 288 апартамента. През 1992 г. поради
намаляването на строителната дейност е закрито.

Постановления, наредби и заповеди от висшестоящи организации
(1972–1984).
Протоколи, отчетни доклади и информации (1972–1984).
Годишни планове и отчети, планове по ТРЗ (1982–1984).
Годишни баланси с приложени форми (1979–1984).
Щатни разписания с изменения и допълнения към тях (1977–1984).
Протоколи, отчетни доклади и планове на профкомитета (1972–1984).
Годишни статистически отчети за персонала и ФРЗ в проучвателните и
проектантските работи (1986).
Отчети за водоснабдяването (1986).
Годишни баланси с приложените форми (1986–1991).
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СП „Телевизионни и радиосервизи“ – Кърджали
Ф. 1005, 1 оп., 59 а.е., 0.75 л.м., 1975–1983 г.
Създадено с Разпореждане № 81 от 1 ян. 1970 г. на КСК с предмет на дейност: сервизни услуги, ремонт и поддръжка на телевизионни и радиоапарати.
Към него преминават работниците от „Респром“, ДП „Телевизионни и радиосервизи“, а също така и дейностите за ремонт на апарати от промкомбинатите.
Назначаването на персонала се извършва от СД в София. През 1973 г. по решение
на СД се прави реорганизация, като се образуват 20 клона и 8 района. Районът
на СП в Кърджали е на пряко подчинение на Клона в Пловдив. Всички първични
документи, ведомостите за заплатите и журналите са обработвани в Пловдив.
През 1978 г. район Кърджали се обособява като самостоятелен район, към който
се създава счетоводно-планов отдел. Радио- и телевизионни сервизи са построени
в Кърджали, Момчилград, Джебел, както и в селата Бенковски, Ардино, Черноочене, Кирково. Закрит през 1983 г.

Нормативни документи по създаването и реорганизациите (1980–1982).
Наредби, инструкции, решения и заповеди по дейността (1978–1983).
Протоколи от: заседания на СС (1979–1983), финансови съвместни проверки, извършени с КДНК (1977–1982).
Годишни финансови планове, баланси и отчети по: капиталните вложения (1981–1983), социалистическото съревнование (1979–1983).
Вътрешни правила по работната заплата и щатни разписания (1975–
1983).
Материали на профкомитета (1981–1983).
Стопанска дирекция „Местна промишленост
и комунално-битови услуги“ – Кърджали
Ф. 849, 3 оп., 87 а.е., 1.48 л.м., 1969–1988 г.
Създадена през 1969 г. като Дирекция „Местна промишленост“ – Кърджали като ръководно звено на предприятията от местната промишленост на
територията на окръга. През 1970 г. с Разпореждане на КСД се преобразува в
СД „Местна промишленост и комунално-битови услуги“ – Кърджали. Съгласно
ПМС от 3 юни 1988 г. дирекцията прекратява дейността си.

Документи по учредяването, уедряването, реорганизацията и ликвидацията на предприятията от местната промишленост (1970–1974).
Правилници за вътрешния ред и устройство (1970–1974, 1985).
Заповеди, окръжни, наредби и други на висшестоящи органи по дейността (1970–1974, 1984–1988).
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Протоколи, доклади, отчети и решения на Дирекционния съвет (1970–
1988).
Планове и отчети по производството, труда и себестойността (1971–
1988).
Прогнози и отчети за внедряване на научно-техническите постижения,
програми и др. (1970–1974, 1978–1987).
Щатни разписания (1969–1980, 1983–1988).
Отчети и годишни баланси (1971–1988).
Годишни финансови планове (1971–1988).
Протоколи, отчети и други документи по профсъюзната дейност (1970–
1988).
Общинско стопанско предприятие
„Местна промишленост“ – Кърджали
Ф. 421, 1 оп., 10 а.е., 0.10 л.м., 1947–1950 г.
Създадено на 30 септ. 1949 г. по решение на ГНС – Кърджали с предмет на
дейност: услуги за битовото обслужване на населението. Закрито през 1950 г., а
дейността му се поема от Околийски промкомбинат – Кърджали.

Протоколи и описи на движими и недвижими имоти, приети от национализираните предприятия и предадени на Общинско стопанско предприятие –
Кърджали (1947–1949).
Заповеди на МФ за изплащането на национализираните предприятия
(1949).
Отчет за дейността (1949).
Инвентар-баланси (1948–1949).
Инвентарна книга (1948–1949).
Дневник с встъпителен баланс (1949).
Главни книги (1947–1950).
Държавно промишлено предприятие „Червена звезда“ – Ардино
Ф. 777, 1 оп., 24 а.е., 0.10 л.м., 1969–1971 г.
Създадено през 1969 г. с предмет на дейност: производство на метални и
дърводелски изделия и услуги. Съществува до 1971 г., когато е закрито, а дейността му е поета от Комунално-промишлено предприятие – Ардино.

Решения за създаването и закриването (1969–1971).
Протоколи, доклади и решения на СС (1969–1971).
Правилници за вътрешния трудов ред (1969–1971).
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Годишни планове и отчети по производството, труда и себестойността
(1969–1971).
Годишни статистически отчети (1969–1971).
Финансови планове (1969–1971).
Годишни баланси с приложенията към тях (1969–1971).
Щатни разписания (1969–1971).
Колективни трудови договори (1969–1971).
Протоколи, отчети и бюджети на профкомитета (1969–1971).
Ок о л ийс к и и г р ад с к и пр омк омб инати
8 ф., 34 оп., 848 а.е., 7.25 л.м., 1950–2003 г.
Създадени с ПМС от 10 май 1950 г. за производство на стоки от местната
промишленост и битово обслужване на населението. След 1959 г. се преобразуват в Градски промкомбинати, а след 1969 г. – в Държавни промишлени предприятия. След 1990 г. стават търговски дружества.

Градски промишлен комбинат „Прогрес“ – Ардино
Ф. 419, 5 оп., 128 а.е., 1.23 л.м., 1951–1997 г.

Съществува от 1951 до 1997 г.

Градски промкомбинат – Ивайловград
Ф. 433, 6 оп., 158 а.е., 1.27 л.м., 1950–2003 г.

Съществува от 1950 до 2003 г.

Градски промкомбинат „Възход“ – Крумовград
Ф. 423, 5 оп., 143 а.е., 1.27 л.м., 1950–1998 г.

Съществува от 1950 г.

Околийски промишлен комбинат – Кърджали
Ф. 422, 1 оп., 36 а.е., 0.11 л.м., 1950–1956 г.

Съществува от 1950 до 1956 г.

Градски промишлен комбинат – Кърджали
Ф. 420, 4 оп., 72 а.е., 0.63 л.м., 1957–1978 г.

Съществува от 1957 до 1978 г.

Държавно промишлено предприятие „Тракия“ – Кърджали
Ф. 811, 5 оп., 93 а.е., 1.03 л.м., 1964–1998 г.

Съществува от 1964 г.
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Градски промишлен комбинат „Родопи“ – Момчилград
Ф. 400, 7 оп., 196 а.е., 1.61 л.м., 1950–1997 г.

Съществува от 1950 г.

Държавно промишлено предприятие „Дружба“ – Момчилград
Ф. 739, 1 оп., 22 а.е., 0.10 л.м., 1968–1971 г.
Съществува от 1968 до 1971 г.

Нормативни документи по учредяването, реорганизацията и ликвидацията (1964–1978, 1990–2003).
Заповеди, окръжни и други нормативни документи на висшестоящи органи по дейността (1950–1990, 1992, 1995).
Правилници за вътрешния ред и устройство (1962–1984, 1989–1990,
1994, 1997).
Заповеди на ръководството по дейността (1977–1997).
Протоколи от заседания на Дирекционния съвет и СС (1960–1984, 1986–
1992, 1996–1997).
Годишни планове по производството и себестойността (1951–1989).
Планове и отчети по труда и ФРЗ (1951–1990, 1993–1996).
Отчети по производствената дейност (1950–1967, 1969–1990).
Годишни финансови планове (1950–1988).
Доклади, планове и отчети по техническия прогрес и рационализаторската дейност (1962–1976, 1978–1984).
Щатни разписания (1962–1991, 1993–1997).
Годишни баланси (1950–1997).
Протоколи, доклади и други документи по профсъюзната и синдикалната дейност (1950–1955, 1965–1992, 1994–1997).
Окръжен съюз на ТПК – Кърджали
Ф. 759, 1 оп., 24 а.е., 0.47 л.м., 1959–1970 г.
Създаден през 1959 г. Ръководи и организира дейността на членуващите в
него ТПК от окръга. Съществува до 1970 г.

Учредителен протокол и устав на ТПК (1959).
Постановления на МС, окръжни, заповеди и наредби (1959–1970).
Правилници и наредби за вътрешния трудов ред (1966).
Протоколи и материалите към тях от общи събрания (1959–1969), заседания на УС и на ИК на съюза (1959–1970).
Планове по производството, труда и себестойността (1959–1970).
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Годишни, шестмесечни и еднократни статистически отчети (1959–1970).
Годишни счетоводни баланси и приложенията към тях (1959–1970).
Годишни финансови планове с приложенията (1959–1970).
Щатни разписания (1959–1970).
Ревизионни актове от финансови ревизии (1959–1969).
ТПК „Златолист“ – Джебел
Ф. 885, 3 оп., 84 а.е., 0.87 л.м., 1965–1994 г.
Създадена през 1965 г. за производство на стоки за широко потребление и
извършване на услуги – шивашки, стругарски, тапицерски, обущарски, фризьорски и др. Дейността ѝ намалява и се поставя въпросът за ликвидацията ѝ.

Учредителна преписка (1965).
Наредби, заповеди, указания и писма на висшестоящи органи по дейността (1985–1994).
Правилници за вътрешния трудов ред (1976, 1980, 1993).
Протоколи от: общи събрания (1971, 1975–1992), заседания на УС и КС
(1975–1992).
Заповеди на ръководството по дейността (1985–1994).
Годишни планове и отчети по: производството, труда и ФРЗ (1976–1987,
1989–1990), капиталното строителство (1977–1984).
Годишни отчетни доклади (1978–1983).
Годишни статистически отчети (1977–1985, 1988–1990).
Годишни финансови планове (1965–1990).
Встъпителен баланс (1965).
Годишни отчети и баланси с приложенията към тях (1965–1973, 1975–
1994).
Ревизионни актове от финансови ревизии (1967–1984).
Щатни разписания (1972, 1976–1984, 1987–1988, 1990–1991).
Актове за трудови злополуки (1971–1976).
ОТПК „Труд“ – Ивайловград
Ф. 468, 2 оп., 101 а.е., 0.67 л.м., 1951–1976 г.
Създадена през 1951 г. с предмет на дейност: битово обслужване на населението и производство на изделия за бита. Закрита през 1976 г.

Документи по реорганизацията и уедряването (1971–1974).
Правилник за вътрешния ред (1969).
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Протоколи от: общи събрания (1951–1960), заседания на УС (1951–
1976).
Годишни отчетни доклади (1951–1960, 1962–1974).
Годишни планове по: производството, труда, себестойността и ФРЗ
(1951–1956, 1958–1960, 1962, 1973–1976).
Годишни отчети по производителността, труда, себестойността и ФРЗ
(1951–1963, 1970–1975).
Годишни финансови планове (1951–1960, 1962, 1971–1976).
Годишни баланси с приложенията към тях (1951–1960, 1962–1974).
Щатни разписания (1951–1960, 1963–1972, 1974–1975).
Трудови норми (1952, 1962–1967).
ТПК „Единство“ – Кърджали
Ф. 495, 6 оп., 121 а.е., 1.18 л.м., 1946–2008 г.
Създадена през 1946 г. с предмет на дейност: битово обслужване на населението и производство на изделия за бита. Промени в наименованието: Занаятчийска кооперация за общи доставки „Единство“ – Кърджали (1946–1947),
Районна общозанаятчийска ТПК „Единство“ – Кърджали (1947–1948), Шивашка
ТПК „Единство“ – Кърджали (1948–1956), Обща ТПК „Единство“ – Кърджали
(1956–1960), ТПК „Единство“ – Кърджали (1960–2008). Заличена през 2008 г.

Протоколи, заповеди и решения по учредяването, реорганизациите и
ликвидацията на кооперацията (1946–1973, 1990–2008).
Заповеди, окръжни, наредби и други нормативни актове по дейността
(1957–1971), заповеди на председателя на кооперацията (2000–2007).
Правилници за вътрешния ред и устав на кооперацията (1971–1974).
Протоколи от: заседания на УС и КС (1954–2007), общи събрания
(1974–2008).
Протоколи, решения и договори във връзка с вливането на ТПК „Арда“
и Строително-бояджийска кооперация „Мир“ към ТПК „Единство“ (1956–
1957).
Доклади, отчети и информации за дейността (1956–1977, 1985, 1987,
1989, 1992–2007).
Годишни планове по: производството и себестойността (1961–1984) и
отчети (1956–1960, 1964–1982, 1985–1997); труда и ФРЗ (1961–1971, 1977–
1984) и отчети (1956–1960, 1964–1971, 1977–1983).
Годишни статистически отчети (1956–1976, 1985–2007).
Годишни финансови планове (1964–1982, 1985–1988).
Годишни финансови отчети и баланси (1963–1981, 1983–2007).
Щатни разписания (1964–1984, 1991–1995).
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Протоколи, доклади, планове и отчети на профорганизацията (1957–
1960).
ТПК „Обединение“ – Крумовград
Ф. 472, 5 оп., 57 а.е., 0.41 л.м., 1951–1970 г.
Създадена през 1951 г. с предмет на дейност: шивашки, обущарски, дърводелски, железарски и бояджийски услуги и ишлеме. Закрита на 1 юли 1971 г., а
дейността ѝ се поема от ДПП „Обединение“ – Крумовград.

Постановления, заповеди, окръжни и други нормативни актове на висшестоящи органи по дейността (1951–1968).
Протоколи от: заседания на УС (1951–1955, 1960–1970), общи събрания
(1951–1968).
Годишни планове по производството и себестойността (1952–1960,
1967–1970).
Годишни и тримесечни планове по труда и ФРЗ (1952–1960, 1967–1970)
и отчети (1952–1960, 1964–1969).
Статистически отчети (1952–1960, 1964–1969).
Годишни доклади по дейността (1952–1960).
Годишни финансови планове и отчетните форми към тях (1952–1960).
Годишни баланси с приложенията към тях (1952–1970).
ТПК „Инвалид“ – Кърджали
Ф. 504, 5 оп., 132 а.е., 1.39 л.м., 1943–1984 г.
Създадена през 1954 г., за да осигури работа на трудоустроени лица от града и района на общината и допринесе за по-пълно задоволяване потребностите
и битовите нужди на населението чрез производство на бебешка, детска и юношеска конфекция и различни шивашки изделия, производство на куфари и чанти,
на детски играчки и книговезки отрасъл. Извършвани са и следните дейности:
циклостил, спиртографни, стъкларо-рамкаджийски и тъкачни услуги, сплитане
на дамаджани и картонажно производство. Започва дейността си през март
1955 г. и я продължава до момента, макар и в намален обем.

Устави на ТПК (1960–1968, 1971).
Окръжни, наредби, инструкции, заповеди и указания по дейността
(1955–1960, 1964–1976).
Правилници за вътрешния ред (1964–1976).
Указ на ДС за награждаване на кооперацията (1979).
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Протоколи и материалите към тях от: общи годишни събрания (1955–
1959, 1961–1983), заседания на УС (1954–1983).
Доклади, отчети, информации и други до висшестоящи организации по
изпълнение на възложените задачи (1957–1976).
Перспективни (1969–1971) и годишни (1956–1971, 1973–1982) планове
по производството, труда, себестойността, материално-техническото снабдяване и др.; финансови планове (1961–1980).
Годишни отчети по производството, труда и себестойността (1957–1964,
1967–1971, 1977–1983), състоянието на трудоустрояването и анализи на заболеваемостта на работниците (1958–1959, 1972–1976).
Годишни статистически отчети (1957–1964, 1968–1971).
Утвърждаване на трудови норми (1959–1960, 1963–1982).
Годишни планове и отчети по капиталното строителство на производствени, стопански и други сгради (1964–1971, 1977–1980).
Годишни счетоводни отчети и баланси с приложените към тях форми
(1958–1980).
Щатни разписания (1957–1959, 1961–1963, 1968–1971, 1975–1976,
1979–1983).
Доклади, протоколи и планове по охраната на труда (1957–1963).
Ревизионни актове от финансовите ревизии по дейността (1955–1972).
Скици, нотариални актове за закупуване недвижими имоти, преписка по
отчуждаване на места за строителни обекти (1943–1971).
Заявления, молби, досиета на членове, за приемане и напускане на кооперацията (1959–1971).
ОТПК „Изкуство“ – Момчилград
Ф. 466, 5 оп., 144 а.е., 1.44 л.м., 1949–1985 г.
Основана на 25 март 1948 г. от 7 души майстори шивачи. Функционира от
4 септ. 1949 г. за битовото обслужване на населението и производство на стоки
за широко потребление. През 1970–1974 г. разкрива нови ателиета: за мъжки и
дамски поръчки, дюшеци и юргани, обущарски, плетачески, часовникарски, калайджийски, ремонт на ел. битова техника, услуги на дарак и чепкало, бръснарофризьорски, пренавиване на ел. двигатели, ремонт на нагревателни уреди, хладилна техника, сарашки и тапицерски услуги и др.

Устав на кооперацията (1965).
Директивни писма, заповеди, окръжни и инструкции от МВТ, ЦКС и
РКС по дейността (1952–1981).
Правилници за вътрешния ред (1975–1984).
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Протоколи и материалите към тях от: общи годишни събрания (1954–
1969, 1971–1985), заседания на УС и КС (1957–1960, 1962–1969, 1971–1984).
Годишни доклади за дейността на кооперацията (1952–1955, 1957–1978).
Производствени планове на кооперацията по труда, себестойността и
ФРЗ (1960–1974, 1978–1984).
Годишни финансови планове (1961–1969, 1972–1977, 1979–1983).
Годишни отчети по производството, по труда и ФРЗ (1959–1974, 1979–
1980).
Годишни статистически отчети (1961–1969, 1972–1978, 1981–1984).
Годишни счетоводни баланси с приложенията към тях (1953–1969,
1971–1983).
Ревизионни актове за извършени финансови ревизии (1949–1962).
Доклади, протоколи, договори, отчети и др. по водене на съревнованието (1961–1984).
Трудови норми, заповеди, отчети и сведения (1958, 1961–1984).
Щатни разписания (1970–1983).
Коларо-дърводелска ТПК „Прогрес“ – Крумовград
Ф. 471, 1 оп., 12 а.е., 0.07 л.м., 1950–1951 г.
Създадена на 30 ян. 1950 г. от 9 души майстори колари и дърводелци за битово обслужване на населението и производство на стоки за широко потребление.
Извършва ишлемеджийство и услуги, изработка на готова продукция – волски
коли, каруци, мебели и др. С протокол № 1 от 21 окт. 1951 г. на общо годишно
събрание на трите ТПК в Крумовград – Шивашката ТПК „Първи май“, Обущарската ТПК „Родопи“ и Коларо-дърводелската ТПК „Прогрес“, от 1 ян. 1952 г.
те се обединяват в ТПК „Обединение“ – Крумовград.

Учредителна преписка (1950).
Протоколна книга на УС и общите събрания (1950).
Окръжни, директивни писма и заповеди от Министерството на труда,
ревизионен акт за извършена финансова ревизия (1950–1951).
Директивни писма от РКС – Хасково, тримесечни таблици и финансови
планове, годишни отчети по изпълнение на плана, годишен отчет за материално-техническото снабдяване, счетоводен годишен отчет за финансовото
състояние на кооперацията, встъпителен инвентарен баланс и месечни баланси за положението на сметките в главната книга (1951).
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Хлебарска ТПК „Арда“ – Кърджали
Ф. 490, 2 оп., 18 а.е., 0.16 л.м., 1942–1957 г.
Създадена през 1942 г. като хлебарска кооперация. Преобразувана на 17
февр. 1946 г. в Занаятчийска кооперация за общи доставки „Единство“ – Кърджали с предмет на дейност: битово обслужване на населението, производство
на хлебни изделия и търговия. С решение на УС № 11 от 1 ноем. 1946 г. към кооперацията е открит обущарски отдел, а с решение № 13 от 28 дек. 1946 г. –
шивашки. С протокол № 2 от 16 авг. 1948 г. на общо годишно събрание тези два
отдела се отделят в самостоятелни кооперации. През 1956 г. Обущарската ТПК
„Съгласие“ се влива в Шивашката ТПК „Единство“ и става отдел, а шивашката
кооперация става Обща ТПК „Единство“. На 1 ян. 1947 г. към кооперация „Единство“ се влива и хлебарската ТПК „Арда“ – Кърджали и продължава своята
дейност като отдел към кооперацията, докато се построи Хлебозаводът. От 1
апр. 1957 г. хлебопроизводството се предава на Завода за производство на хляб, а
през ноем. 1957 г. се предава на ТПК „Инвалид“ за производство на закуски. Към
1 авг. 1957 г. Общата ТПК „Единство“ е ликвидирана и дейностите ѝ са предадени на ТПК „Инвалид“ – Кърджали.

Протоколна книга от заседания на УС (1942–1956), общи кооперативни
събрания (1943–1956), КС на кооперацията (1942–1955).
Годишни баланси с приложенията (1949–1954).
Годишни отчетни доклади (1954–1957).
Годишни статистически отчети, планове, калкулации за себестойността
(1956–1957).
Годишни отчети с приложенията, обяснителни записки и др. (1955–1956).
Доклад, годишни планове, заповеди, наредби, инструкции, щатни разписания, ревизионни актове, регистрационни карти, ценоразписи (1950–1956).
Готварска ТПК „Здраве“ – Кърджали
Ф. 106, 1 оп., 5 а.е., 0.03 л.м., 1948–1950 г.
Създадена през 1948 г. със задачата да обедини труда и средствата за производство на местните занаятчии, за да може да се внедри по-модерна техника
и по-добро разпределение на труда. Закрита през 1950 г.

Устав на кооперацията.
Кореспонденция с висшестоящи инстанции.
Протоколи от общи събрания и заседания на УС.
Годишен отчет.
Баланс и равносметка за загубите и печалбите.
Оборотна ведомост.
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Бръснаро-фризьорска кооперация „Хигиена“ – Кърджали
Ф. 474, 3 оп., 61 а.е., 0.37 л.м., 1949–1975 г.
Основана на учредително събрание на 14 окт. 1949 г. от 12 души бръснарофризьори. Закрита въз основа на РМС № 243 от 10 окт. 1975 г. за концентрация
и специализация на услугите, а към 31 дек. 1975 г. дейността ѝ е прехвърлена на
СП „Комунални услуги“ – Кърджали.

Окръжни, заповеди, решения и други нормативни актове по създаването, реорганизацията и ликвидацията на предприятията от местната промишленост (1950–1975).
Протоколи, доклади на общите годишни събрания и заседания на УС
(1949–1975).
Правилници за вътрешния ред и устройство (1960–1963).
Примерен устав на ТПК (1971).
Годишни планове по производството, по труда и ФРЗ (1953–1960, 1968–
1975).
Тематични планове и списъци за провеждани курсове за квалификации
и школи (1964, 1971–1975).
Годишни финансови планове (1954–1960, 1967–1970).
Годишни счетоводни отчети (1956–1959, 1961–1975).
Годишни баланси (1950–1955, 1960–1975).
Щатни разписания (1954–1960, 1963–1975).
Трудови норми, таблици, ценоразписи и заповеди за утвърждаването им
(1961–1966, 1968–1970, 1973–1974).
Ш и в ашк и т р удо в о - п р оизв одител ни
к о о пе р а ции
3 ф., 3 оп., 48 а.е., 0.40 л.м., 1945–1961 г.
Основани след 1945 г. като занаятчийски кооперации за битово обслужване
на населението и производство на стоки за широко потребление.

Шивашка ТПК „Тракия“ – Ивайловград
Ф. 335, 1 оп., 8 а.е., 0.10 л.м., 1945–1948 г. Вж. и Ф. 125К

Съществува от 1945 до 1948 г.

Шивашка ТПК „Първи май“ – Крумовград
Ф. 470, 1 оп., 17 а.е., 0.09 л.м., 1949–1951 г.

Съществува от 1949 до 1951 г.
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Шивашка ТПК „Единство“ – Кърджали
Ф. 494, 1 оп., 23 а.е., 0.21 л.м., 1948–1961 г.

Съществува от 1948 до 1961 г.

Учредителна преписка и устав (1945–1948).
Протоколни книги за общите годишни събрания на кооперациите (1945–
1961).
Протоколни книги на УС на кооперациите (1945–1961).
Окръжни, инструкции, директивни писма от МКСБ, МФ, ЦКС по правилника за реда за предаване и приемане на търговски предприятия, по правилника за приемане на работа на ръководни стопански и инженерно-технически работници, по внасянето на ДОД и др. (1949–1951).
Окръжни, инструкции и директивни писма от ЦКС по изменение устава
за разпределяне на чистата печалба по плана за разноските по издръжката, по
типовите правилници за фондовете, по провеждане на професионални курсове в сектора на местната промишленост (1949–1951).
Главна книга – Ф. 335 (1945–1947).
Бюджети и финансови планове (1948–1960).
Годишни баланси с приложенията (1948–1960).
Планове за намаляване на дебиторните вземания, за собствените средства, за амортизационните отчисления за материално-техническо снабдяване, по труда и др. – Ф. 494 (1950–1960).
Статистически отчети за производството на местната промишленост, за
ресурсите и реализацията на готовите стоки, за броя на персонала и ФРЗ,
за труда в местната промишленост, за остатъците и разхода на суровини, за
движението на предложенията за рационализации – Ф. 494 (1952–1954).
Годишни отчети за дейността на кооперациите (1948–1956).
Таблица за работната сила на кооперацията – Ф. 470 (1950–1951).
Обу щ а р с к и т р удо в о - п р оизв одител ни
к о о пе р а ц ии
2 ф., 2 оп., 24 а.е., 0.12 л.м., 1946–1955 г.
Основани след 1945 г. с цел да обединят труда и средствата за производство на изостаналото занаятчийство и му се създадат възможности за внедряване на по-висока техника и организация на труда.

Обущарска ТПК „Родопи“ – Крумовград
Ф. 477, 1 оп., 17 а.е., 0.08 л.м., 1949–1951 г.

Съществува от 1949 до 1951 г.
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Обущарска ТПК „Съгласие“ – Кърджали
Ф. 492, 1 оп., 7 а.е., 0.04 л.м., 1946–1955 г.

Съществува от 1946 до 1955 г.

Учредителен протокол на кооперацията – Ф. 477 (1949).
Протоколна книга на общите събрания и УС – Ф. 477 (1949–1951).
Протоколни книга на: КС – Ф. 477 (1949–1951), УС на обущарския отдел – Ф. 492 (1946–1954).
Директивни писма, заповеди и окръжни от МКСБ по: тарифите за рекламиране на международния мострен панаир – Пловдив, подобряване качеството по изпълнението плана на кооперацията, изкупуване на доброкачествена
продукция и др. – Ф. 477 (1950–1951).
Окръжни, инструкции и директивни писма от ЦКС по: изпълнение устава, разпределение на чистата печалба, застраховането на служителите, по
плана за разноските, по издръжката и др. – Ф. 477 (1949–1951).
Директивни писма от РКС – Кърджали по съставяне докладите на кооперативните събрания по уреждане кредита им към БНБ, по изготвяне бюджета, по изкупуването на готовата продукция, по уреждане на отклонени
средства и др. (1951–1952).
Финансови планове (1951–1952).
Тримесечни производствени планове – Ф. 477 (1951).
Месечни и годишни отчети за финансовата и основната производствена
дейност на кооперациите (1949–1952).
Ревизионни актове (1949–1951).
Баланси на кооперациите (1949–1951).
Ок о л ийс к и за н а я т чи йс ки сдр ужения
3 ф., 4 оп., 58 а.е., 0.43 л.м., 1941–1951 г.
Създадени преди 1944 г. с предмет на дейност: защита на професионалните
интереси на техните членове и провеждане на стопанската политика на държавата за коопериране на частните занаятчии от различни браншове. Обединяват занаятчиите от съответните околии, грижат се за развитието на занаятчийството, неговото усъвършенстване, защита на материалните и моралните интереси на членовете му. Издават разрешителни, регистрират фирми,
провеждат изпити за издаване на свидетелства за получена степен „майстор“
и „калфа“, защитават интересите на занаятчиите и разпределят нарядните
занаятчийски материали.

Околийско занаятчийско сдружение – Ардино
Ф. 642, 1 оп., 4 а.е., 0.03 л.м., 1945–1950 г.

Създадено през 1945 г.
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Околийско занаятчийско сдружение – Ивайловград
Ф. 14, 1 оп., 30 а.е., 0.30 л.м., 1941–1950 г.

Създадено през 1941 г.

Околийско занаятчийско сдружение – Момчилград
Ф. 667, 2 оп., 24 а.е., 0.10 л.м., 1944–1951 г.

Създадено през 1944 г.

Окръжни и писма – Ф. 14 (1944–1950), Ф. 642 (1945–1950), Ф. 667
(1944–1948).
Протоколи и резолюции: на УС, от общи годишни събрания – Ф. 14
(1945–1949).
Протоколна книга – Ф. 14 (1941–1949), Ф. 667 (1946–1949).
Доклади и отчети – Ф. 14, Ф. 642 (1948–1949).
План за дейността – Ф. 642 (1948).
Бюджети – Ф. 14 (1944–1950).
Списъци на членовете – Ф. 14 (1944–1950).
Сведения и декларации – Ф. 642 (1945–1949).
Удостоверения за упражняване на професия – Ф. 14 (1944–1950).
Резолюции на V-я пленум на ЦК на ОЗИПС за участието на занаятчиите
във втория стопански план – Ф. 667 (1947).
Протоколи на комисията за разпределяне на нарядни занаятчийски материали – Ф. 667 (1945–1948).
Протокол на Общо занаятчийско сдружение – Джебел и Надзорния съвет Момчилград – Ф. 667 (1945).
Заявление за регистриране на дружеството и списъци на членовете на
УС и КС – Ф. 667 (1949).
Проекто-производствени планове – Ф. 667 (1947–1950).
Отчети за дейността на ЦК на ОЗИПС и отчетен доклад на ръководството – Ф. 667 (1947–1949).
Годишни и срочни отчети – Ф. 667 (1946–1948).
Срочни таблици и сведения за производството, броя на занаятчиите и
полузанаятчиите – Ф. 667 (1945–1948).
Списъци на занаятчиите и полузанаятчиите, занаятчийските сдруже
ния, анкетни листове и карти, облагане с данъци, получени и раздадени
занаятчийски материали, издържани изпити – Ф. 667 (1944–1950).
Кореспонденция за проведени изпити за присъждане на квалификация
за калфи и майстори, информации за броя на организираните и неорганизираните занаятчии, отпускане на помощи от посмъртната каса – Ф. 667 (1944–
1950).
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Молби за назначаване, явяване на изпити и разрешителни – Ф. 667
(1946–1951).
Ценоразписи и списъци на занаятчиите, имащи право на дажба хляб на
по-ниска цена – Ф. 667 (1944–1949); удостоверения на редовно работилите
членове, лични формуляри на кадрите, издаване разрешителни и регистриране на фирми – Ф. 667 (1945–1950).
Бюджет на Общо занаятчийското сдружение – с. Джебел – Ф. 667 (1945).
Баланс на сметките на Шивашка производителна кооперация „Изкус
тво“ – Момчилград – Ф. 667 (1951).
Ревизионна книга на Околийски занаятчийски комитет – Ф. 667 (1947–
1949).
Контролна книга на ОЗИПС – Ф. 667 (1947–1948).
Членски книжки за самопомощ на членовете от Момчилград – Ф. 667
(1947–1948).
Списъци за събрани суми от фонд посмъртна каса (1944–1947).
Устав на взаимоспомагателната каса на ОЗИПС – Ф. 667 (1945).
Об щи за н а я т чийс ки с др ужения
2 ф., 2 оп., 27 а.е., 0.16 л.м., 1937–1950 г.
Създадени преди 1944 г. за защита на професионалните интереси на членовете им и провеждане на стопанската политика на държавата за коопериране
на частните занаятчии от различни браншове.

Общо занаятчийско сдружение – с. Джебел
Ф. 666, 1 оп., 18 а.е., 0.09 л.м., 1937–1950 г.

Създадено през 1937 г.

Общо занаятчийско сдружение – Крумовград
Ф. 643, 1 оп., 9 а.е., 0.07 л.м., 1944–1950 г. Вж. и Ф. 121К
Окръжни, наредби, инструкции, упътвания и заповеди – Ф. 666 (1944–
1950), Ф. 643 (1944–1949).
Кореспонденция с директивен характер – Ф. 666 (1945–1950).
Протоколи на УС – Ф. 666 (1937–1950), от общи годишни събрания –
Ф. 643 (1947–1949).
Годишни и срочни отчети и доклади – Ф. 643 (1946–1948), Ф. 666 (1944–
1947).
Таблици и сведения за броя на занаятчиите – Ф. 666 (1945–1947).
Производствени карти на майстори, списъци за броя на занаятчиите –
Ф. 643 (1945–1950), регистрационни карти – Ф. 666 (1947–1950).
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Списък на членовете на дружеството – Ф. 666 (1946).
Удостоверения за упражняване на занаят – Ф. 666 (1941–1947).
Списъци за събрани суми – Ф. 666 (1945–1949).
Месечни и тримесечни планове – Ф. 643 (1947–1948).
Статистически сведения – Ф. 643 (1945–1949).
Бюджети – Ф. 666 (1944–1945).
Ревизионна книга (1946), ревизионни актове – Ф. 666 (1944–1947).
Обща занаятчийска кооперация „Труд“ – Ивайловград
Ф. 336, 1 оп., 7 а.е., 0.17 л.м., 1945–1948 г.
Създадена през 1945 г. със задача битово обслужване на населението и производство на стоки за широко потребление.

Протоколни книги на УС (1945–1948), на месаро-колбасарски отдел
(1946–1948).
Книга на членовете и за дяловия им капитал (1945–1947).
Инвентарна книга, книга за имоти, книга за инвентари и баланси (1946–
1947).
Дневник-главна книга (1945–1947).
Ревизионен акт (1946).
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V. СЕЛСКО, ГОРСКО И ВОДНО СТОПАНСТВО
V.1. СЕЛСКО СТОПАНСТВО
Областна служба по земеделието – Кърджали
Ф. 13, 1 оп., 159 а.е., 0.65 л.м., 1944–1947 г. Вж. и Ф. 21К
От септ. 1944 г. наследник на закритата служба в Ксанти. В района на
областта са включени околиите: Кърджали, Крумовград, Ивайловград, Ардино,
Мадан и Златоград. Основна задача на службата е въвеждане на агротехника,
агрономическата наука, строга плановост и просвета за развитие на модерно и
съвременно земеделие. През пролетта на 1947 г. са закрити околиите и Кърджали, Крумовград, Момчилград, Ардино и Ивайловград са предадени към Областна
служба по земеделието в Стара Загора, а Златоград – към Пловдив.

Заповеди, окръжни на МЗДИ (1944–1947).
Доклад по прилагането Наредбата-закон за ТКЗС (1945).
Доклади по селскостопанската дейност на службите (1945–1946).
Планове за есенна и пролетна сеитба по неизползваните и слабопроизводителни земи (1944–1946).
Годишни отчети (1946–1947).
Сведения за дейността на службата (1944–1947).
Земеделско-стопански бюлетини (1944–1947).
Протоколи на стопанските комисии за преработка на мляко, доставка на
фуражи, определяне на глава добитък, даден наряд по тютюна, кастрирани
животни, създаване на овощни насаждения и проверки по закона за спиртните напитки (1944–1946).
Ревизионни актове (1945–1946).
Преписка на практическото тютюнево училище в Асеновград с Опитното тютюнево поле в Кърджали за тютюнопроизводството (1946).
Око л ийс к и аг рономс тв а
4 ф., 6 оп., 204 а.е., 1.63 л.м., 1939–1948 г.
Създадени след Освобождението в околийските центрове. Основната им
задача е да подпомагат земеделските стопани в подобряване обработката на
земята, да ги снабдява със земеделски инвентар, семена, торове. За периода от
1912 до 1939 г. няма запазени архивни документи. През 1948 г. са закрити поради
създаване на служба „Земеделие и гори“ към околийските народни съвети.
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Околийско агрономство – Ардино
Ф. 10, 1 оп., 17 а.е., 0.13 л.м., 1944–1946 г. Вж. и Ф. 11К

Съществува от 1944 до 1946 г.

Държавно околийско агрономство – Ивайловград
Ф. 149, 1 оп., 35 а.е., 0.30 л.м., 1945–1948 г. Вж. и Ф. 161К

Съществува от 1944 до 1948 г.

Околийско агрономство – Крумовград
Ф. 12, 2 оп., 44 а.е., 0.48 л.м., 1941–1947 г. Вж. и Ф. 19К

Съществува от 1944 до 1948 г.

Околийско агрономство – Кърджали
Ф. 9, 2 оп., 108 а.е., 0.72 л.м., 1939–1948 г. Вж. и Ф. 9К

Съществува от 1944 до 1948 г.

Програма за отпразнуване Деня на земята (1946).
Земеделско-стопански планове за пролетната и есенната сеитба и оран
(1945–1947).
Двугодишни планове по скотовъдство (1947–1948).
Проектопланове за капиталовложенията в строителството на селищата
от Ивайловградска околия (1948).
Протоколи: на земеделско-стопански и фуражен комитети (1946–1947),
за оземляване на ТПС-комисии за Пелевунската община (1947–1948).
Годишни финансови отчети (1945–1946).
Статистически отчети (1944–1946).
Таблици и сведения по тютюневия разсад (1945–1946).
Земеделско-стопански бюлетини (1945–1947).
Кореспонденция и сведения за: обеззаразявани семена, доставени препарати за борба с болестите и неприятелите по растенията и овощните дървета (1944–1946).
Годишни отчети на агрономството – Крумовград (1945–1947).
Сведения по: скотовъдството (1945–1948), млекопреработването (1946).
Актове за определяне средното производство от зърнените култури
(1945).
Кореспонденция с: МЗДИ по въпроси на птицевъдството (1946); Областната служба по земеделие и общините за раздадено бубено семе, изхранването на бубите, продажба на пашкули и цената на същите (1946); общинските
служби със сведения за площите, засети със зеленчук, общо производство,
необходим зеленчуков разсад, подготовка на специалисти за консервните
работилници (1944–1946); по организиране на: пчеларството (1945–1947),
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бубарството и на производството на варива, картофи и маслодайни растения
в Кърджалийска околия (1945–1947).
Писма за: доставката на изкуствени торове и сведения за наторените
площи; броя на домашните животни; списъците на стопаните, притежаващи
разплодници; строителството на торища и списък на земеделските стопани,
на които това е възложено; изпълнението на селскостопанските мероприятия
през 1947 г. по двугодишния народностопански план, засетите площи и видовете култури, средното и общото производство (1947).
Опитна станция по тютюна – с. Джебел
Ф. 5, 6 оп., 172 а.е., 2.18 л.м., 1937–2003 г. Вж. и Ф. 7К
Създадена през 1929 г. от Постоянната комисия към Мастанлийския (Момчилградски) съвет. През 1933 г. поддържането на опитното поле е поето от бив
шата Земеделска катедра – Кърджали. Работи за подобряване на тютюневата
култура. От 1951 г. то се превръща в Опитна станция по тютюна за подпомагане развитието на тютюнопроизводството като важен отрасъл на селското
стопанство в района. Създават се нови сортове тютюни. През 1962 г. става
Комплексна опитна станция (КОС) по тютюна с три опитни бази – една в Кърджали по овощарство и две – в Джебел по тютюнопроизводство и борба с ерозията. Има на разположение 400 дка площ в Кърджали и 150 в Джебел. През 1986 г.
на основание ПМС № 33 към КОС – Кърджали е учредено малко предприятие за
производство на овощен посадъчен материал, зеленчуков разсад и предсеитбена
обработка, което е закрито през 1987 г.

Документи по реорганизациите (1961–1995).
Директивни писма, окръжни, наредби, постановления, разпореждания от
висшестоящи органи (1949–1975, 1985–1994, 1996–2003).
Протоколи от: заседания на Дирекционния съвет (1982–2003), Научния съвет (1966–1975, 1997–2000), общи събрания и оперативни съвещания
(1985–1994, 1996–2000).
Заповеди на ръководството по дейността (1985–1994).
Кореспонденция с МЗДИ за получени изкуствени торове, изпратени тютюневи семена и данни за постъпленията по бюджета за 1943 и 1944 г.
Производствени планове (1967–1988).
Годишни и срочни планове по тютюнопроизводството, овощарството,
ерозията, метеорологичните наблюдения и селекции на семената (1951–1955).
Отчети по дейността (1953–2000), статистически отчети (1957–1960,
1986–1995).
Сведения по изчисляване развитието на тютюневите листа на сорт „254“
(1945).
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Доклади и отчети по научноизследователската дейност (1966–1994,
1996–2000).
Дневници на метеорологичната станция за извършени наблюдения
(1950–1960).
Годишни счетоводни отчети и баланси (1953–1960, 1977–1984, 1986–
2003).
Проектосметни документи, проектобюджети и бюджети (1937–1960).
Шестмесечни и годишни равносметки на приходите и разходите, протоколи за определяне цената на тютюна (1944–1948).
Щатни разписания (1961–1994, 1996–2000).
Годишни статистически сведения (1977–2000).
Протоколи, доклади, бюджети на профорганизацията (1976–1996).
Държавен овощен разсадник – Кърджали
Ф. 18, 1 оп., 17 а.е., 0.16 л.м., 1943–1948 г. Вж. и Ф. 6К
Основан от Мастанлийската (Момчилградската) окръжна постоянна комисия през 1924 г. край Момчилград, а през 1927 г. е преместен край Кърджали.
Създаването му е свързано с благоприятния климат и нуждите на овощарството в този край. След 9 септ. 1944 г. работата му се разраства. След 1948 г. разсадникът се обособява в самоиздържащо се стопанство като клон на ДЗС.

Окръжни, наредби, постановления и заповеди от висшестоящи органи
(1945–1948).
Протоколи от заседнаия на комисията по оценка на земеделски произведения (1944–1947), протокол за предаване и приемане на разсадника и преминаването му на самоиздръжка (1947).
План на ореховите насаждения в с. Кирково (1946).
Тримесечни стопански отчети (1945–1948).
Сведения, разпределения и таблици за необходимите семена, произведени и разпределени фиданки (1944–1947).
Инженерно внедрителско дружество „Агрородопи“ – Кърджали
Ф. 1074, 1 оп., 7 а.е., 0.06 л.м., 1984–1988 г.
Създадено през 1984 г. в изпълнение решенията на пленум на ЦК на БКП и по
решение на Бюрото на ОК на БКП. Основната му дейност е да организира и съдейства за внедряването на научно-техническите постижения в селскостопанската наука в планинските и полупланинските райони. Прекратява дейността
си на 1 март 1988 г. с решение на УС на дружество „Агрородопи“, във връзка с
ПМС № 53.
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Устав на дружеството и документи около създаването му (1984–1985).
Протоколи за ликвидация (1988).
Планове, преноси, програми по дейността (1985–1987).
Информация и отчети по инженерно-внедрителската дейност (1985–
1987).
Годишни баланси (1985–1987).
Годишни отчети (1985–1987).
Вътрешни правила, схеми, план-сметки, рекапитулация, щатни разписания и справки по работната заплата (1985–1987).
Т р удо в о - к о о ператив ни
земедел с к и с топанств а
83 ф., 301 оп., 7490 а.е., 75.22 л.м., 1948–1995 г.
Предметът на дейност на ТКЗС е кооперирането и колективната обработка на земята, тютюнопроизводство, както и отглеждане на животни в района
на стопанството. Първото ТКЗС в Кърджалийски окръг е изградено в с. Дарец на
19 окт. 1948 г. В началото са създадени много на брой малки стопанства, които
в периода 1958–1960 г. са уедрени в по-големи обединени ТКЗС. Те претърпяват
значителни структурни промени – някои от тях се преобразуват в Клонови стопанства, в Специализирани бригади, в КЗС и продължават дейността си като
ТКЗС. Друга част се преобразуват в ДЗС или АПК. След настъпилите политически промени в страната през 1989 г. по силата на ЗСПЗЗ, решение на МС и на
Кърджалийския окръжен съд и въз основа на заповеди на Областната земеделска
служба – Хасково в стопанствата се назначават ликвидационни съвети със задача да установят собствеността на земеделските стопанства и на тази основа
да разпределят дяловете на правоимащите. Всички ТКЗС прекратяват дейността си до края на 1995 г.

ТКЗС „Седми конгрес“ – с. Аврен
Ф. 381, 7 оп., 158 а.е., 1.43 л.м., 1958–1995 г.

Съществува от 1958 до 1995 г.

ТКЗС „Г. Димитров“ – Ардино
Ф. 397, 7 оп., 235 а.е., 2.85 л.м., 1958–1995 г.

Съществува от 1958 до 1995 г.

ТКЗС „Свобода“ – с. Безводно
Ф. 349, 2 оп., 53 а.е., 1.41 л.м., 1958–1971 г.

Съществува от 1958 до 1971 г.
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ТКЗС – с. Бели пласт
Ф. 288, 1 оп., 21 а.е., 0.19 л.м., 1958 г.

Съществува през 1958 г.

ТКЗС „Освобождение“ – с. Белополяне
Ф. 319, 1 оп., 36 а.е., 0.27 л.м., 1957–1959 г.

Съществува от 1957 до 1959 г.

ТКЗС „Ленин“ – с. Бенковски
Ф. 384, 6 оп., 114 а.е., 0.95 л.м., 1958–1995 г.

Съществува от 1958 до 1995 г.

ТКЗС „Седми конгрес“ – с. Бойно
Ф. 377, 5 оп., 103 а.е., 1.04 л.м., 1958–1995 г.

Съществува от 1958 до 1995 г.

ТКЗС „Път към комунизма“ – с. Бял извор
Ф. 259, 9 оп., 162 а.е., 1.49 л.м., 1958–1995 г.

Съществува от 1958 до 1995 г.

ТКЗС „Свобода“ – с. Вранско
Ф. 200, 1 оп., 113 а.е., 0.75 л.м., 1949–1958 г.

Съществува от 1949 до 1958 г.

Обединено ТКЗС „Дружба“ – с. Гледка
Ф. 375, 7 оп., 122 а.е., 1.36 л.м., 1959–1995 г. Вж. и Ф. 257

Съществува от 1959 до 1995 г.

ТКЗС „Девети септември“ – с. Голямо Каменяне
Ф. 263, 1 оп., 8 а.е., 0.08 л.м., 1958–1959 г.

Съществува от 1958 до 1959 г.

Обединено ТКЗС „Девети септември“ – с. Голямо Каменяне
Ф. 368, 7 оп., 132 а.е., 1.08 л.м., 1958–1995 г.

Съществува от 1958 до 1995 г.

ТКЗС „Победа“ – с. Горна кула
Ф. 284, 1 оп., 16 а.е., 0.20 л.м., 1958 г.

Съществува през 1958 г.
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ТКЗС – с. Гугутка
Ф. 122, 1 оп., 4 а.е., 0.07 л.м., 1958 г.

Съществува през 1958 г.

Обединено ТКЗС „Г. Димитров“ – с. Гулийка
Ф. 392, 8 оп., 142 а.е., 1.42 л.м., 1958–1995 г.

Съществува от 1958 до 1995 г.

ТКЗС „Девети септември“– с. Дарец
Ф. 513, 1 оп., 201 а.е., 0.90 л.м., 1948–1956 г.

Съществува от 1948 до 1956 г.

Обединено ТКЗС „Джебел басма“ – с. Джебел
Ф. 248, 7 оп., 161 а.е., 1.36 л.м., 1958–1995 г.

Съществува от 1958 до 1995 г.

ТКЗС „Млада гвардия“ – с. Джерово
Ф. 277, 1 оп., 18 а.е., 0.20 л.м., 1958 г.

Съществува през 1958 г.

ТКЗС „Мустафа Сабхи“ – с. Добромирци
Ф. 256, 2 оп., 20 а.е., 0.17 л.м., 1958–1989 г.

Съществува от 1958 до 1989 г.

ТКЗС „Д. Благоев“ – с. Домище
Ф. 240, 1 оп., 37 а.е., 0.42 л.м., 1956–1958 г.

Съществува от 1956 до 1958 г.

ТКЗС „Граничар“ – с. Драбишна
Ф. 208, 1 оп., 2 а.е., 0.05 л.м., 1957–1959 г.

Съществува от 1957 до 1959 г.

ТКЗС „Мичурин“ – с. Жарка
Ф. 276, 1 оп., 20 а.е., 0.20 л.м., 1958 г.

Съществува през 1958 г.

ТКЗС „Двадесети конгрес“ – с. Завоя
Ф. 275, 1 оп., 51 а.е., 0.43 л.м., 1956–1958 г.

Съществува от 1956 до 1958 г.
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ТКЗС „Червена звезда“ – с. Звездел
Ф. 385, 7 оп., 244 а.е., 2.49 л.м., 1958–1995 г.

Съществува от 1958 до 1995 г.

ТКЗС – с. Звиница
Ф. 144, 3 оп., 154 а.е., 1.54 л.м., 1949–1995 г.

Съществува от 1949 до 1995 г.

ТКЗС – Ивайловград
Ф. 289, 1 оп., 27 а.е., 0.33 л.м., 1958–1959 г.

Съществува от 1958 до 1959 г.

Обединено ТКЗС „Победа“ – Ивайловград
Ф. 305, 2 оп., 175 а.е., 2.55 л.м., 1958–1962 г.

Съществува от 1958 до 1962 г.

ТКЗС „Васил Левски“ – с. Камилски дол
Ф. 290, 1 оп., 11 а.е., 0.14 л.м., 1958 г.

Съществува през 1958 г.

Обединено ТКЗС „Граничар“ – с. Кирково
Ф. 363, 7 оп., 188 а.е., 2.30 л.м., 1958–1995 г.

Съществува от 1958 до 1995 г.

ТКЗС „Сабахадин Али“ – с. Китна
Ф. 255, 2 оп., 23 а.е., 0.24 л.м., 1958–1989 г.

Съществува от 1958 до 1989 г.

ТКЗС „Комуна“ – с. Комунига
Ф. 316, 9 оп., 175 а.е., 1.89 л.м., 1958–1995 г.

Съществува от 1958 до 1995 г.

ТКЗС – с. Конево
Ф. 260, 3 оп., 46 а.е., 0.36 л.м., 1958–1995 г.

Съществува през 1958, 1989–1995 г.

ТКЗС „Седми конгрес“ – с. Костино
Ф. 370, 6 оп., 132 а.е., 1.35 л.м., 1958–1995 г.

Съществува от 1958 до 1995 г.
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ТКЗС – с. Кран
Ф. 1100, 1 оп., 11 а.е., 0.04 л.м., 1991–1994 г.

Съществува от 1991 до 1994 г.

ТКЗС „Победа“ – Крумовград
Ф. 409, 8 оп., 217 а.е., 1.84 л.м., 1958–1995 г.

Съществува от 1958 до 1995 г.

ТКЗС „Двадесет и първи конгрес на КПСС“ – Кърджали
Ф. 325, 1 оп., 26 а.е., 0.33 л.м., 1958–1962 г.

Съществува от 1958 до 1962 г.

ТКЗС „Пролет“ – с. Ламбух
Ф. 285, 1 оп., 6 а.е., 0.09 л.м., 1958 г.

Съществува през 1958 г.

Обединено ТКЗС „Седми конгрес“ – с. Ленище
Ф. 376, 2 оп., 34 а.е., 0.26 л.м., 1958–1969 г.

Съществува от 1958 до 1969 г.

ТКЗС „Г. Димитров“ – с. Лъджа
Ф. 245, 1 оп., 10 а.е., 0.14 л.м., 1957–1958 г.

Съществува от 1957 до 1958 г.

ТКЗС „Г. Димитров“ – с. Мандрица
Ф. 309, 1 оп., 84 а.е., 0.93 л.м., 1959–1962 г.

Съществува от 1959 до 1962 г.

ТКЗС „Капитан Петко войвода“ – с. Миладиново
Ф. 389, 6 оп., 139 а.е., 0.87 л.м., 1959–1995 г.

Съществува от 1959 до 1995 г.

ТКЗС „Алада“ – с. Мишевско
Ф. 393, 7 оп., 127 а.е., 1.00 л.м., 1958–1995 г.

Съществува от 1958 до 1995 г.

ТКЗС „Червена звезда“ – с. Млечино
Ф. 307, 1 оп., 18 а.е., 0.22 л.м., 1958–1959 г.

Съществува от 1958 до 1959 г.
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Обединено ТКЗС „Червена звезда“ – с. Млечино
Ф. 373, 4 оп., 71 а.е., 0.60 л.м., 1960–1979 г.

Съществува от 1958 до 1980 г.

ТКЗС „Христо Михайлов“ – Момчилград
Ф. 146, 7 оп., 196 а.е., 2.81 л.м., 1957–1995 г.

Съществува от 1957 до 1995 г.

Обединено ТКЗС „Интернационал“ – с. Мост
Ф. 224, 7 оп., 158 а.е., 1.69 л.м., 1958–1995 г.

Съществува от 1958 до 1995 г.

ТКЗС „Ал. Стамболийски“ – с. Нановица
Ф. 408, 9 оп., 192 а.е., 1.76 л.м., 1958–1995 г.

Съществува от 1958 до 1995 г.

ТКЗС „Чам дере“ – с. Нов читак
Ф. 150, 1 оп., 26 а.е., 0.35 л.м., 1948–1953 г.

Съществува от 1948 до 1953 г.

ТКЗС – с. Одринци
Ф. 295, 1 оп., 42 а.е., 0.28 л.м., 1957–1959 г.

Съществува от 1957 до 1959 г.

ТКЗС – с. Опълченско и с. Гледка
Ф. 257, 1 оп., 2 а.е., 0.03 л.м., 1958 г.

Съществува през 1958 г.

ТКЗС „Първи май“ – с. Орешино
Ф. 246, 1 оп., 16 а.е., 0.22 л.м., 1958 г.

Съществува през 1958 г.

ТКЗС „Балкан“ – с. Паничково
Ф. 380, 3 оп., 72 а.е., 0.46 л.м., 1958–1971 г.

Съществува от 1958 до 1971 г.

ТКЗС – с. Пенковци
Ф. 164, 1 оп., 69 а.е., 0.80 л.м., 1949–1959 г.

Съществува от 1949 до 1959 г.
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Обединено ТКЗС – с. Перперек
Ф. 262, 8 оп., 184 а.е., 1.71 л.м., 1958–1995 г.

Съществува от 1958 до 1995 г.

ТКЗС „Хр. Смирненски“ – с. Плазище
Ф. 251, 1 оп., 10 а.е., 0.05 л.м., 1958 г.

Съществува през 1958 г.

ТКЗС – с. Планинец
Ф. 182, 1 оп., 5 а.е., 0.06 л.м., 1958 г.

Съществува през 1958 г.

ТКЗС „Нов живот“ – с. Полковник Желязово
Ф. 308, 3 оп., 55 а.е., 0.43 л.м., 1957–1995 г.

Съществува от 1957 до 1995 г.

ТКЗС „Първи май“ – с. Попско
Ф. 314, 1 оп., 29 а.е., 0.35 л.м., 1958–1959 г.

Съществува от 1958 до 1959 г.

Обединено ТКЗС „Родопи“ – с. Попско
Ф. 315, 1 оп., 104 а.е., 1.32 л.м., 1959–1962 г.

Съществува от 1959 до 1962 г.

ТКЗС „Арда“ – с. Поточница
Ф. 396, 9 оп., 216 а.е., 1.99 л.м., 1958–1995 г.

Съществува от 1958 до 1995 г.

ТКЗС – с. Пчеларово
Ф. 126, 1 оп., 29 а.е., 0.35 л.м., 1948–1959 г.

Съществува от 1958 до 1959 г.

Обединено ТКЗС – с. Пчеларово
Ф. 367, 3 оп., 66 а.е., 0.45 л.м., 1958–1975 г.

Съществува от 1958 до 1975 г.

ТКЗС „Девети септември“ – с. Рогозче
Ф. 252, 6 оп., 128 а.е., 0.98 л.м., 1958–1995 г.

Съществува от 1958 до 1995 г.
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ТКЗС – с. Рудина
Ф. 241, 1 оп., 71 а.е., 0.86 л.м., 1951–1958 г.

Съществува от 1951 до 1958 г.

ТКЗС „Победа“ – с. Русалско
Ф. 407, 3 оп., 72 а.е., 0.58 л.м., 1958–1971 г.

Съществува от 1958 до 1971 г.

ТКЗС „Димитър Благоев“ – с. Свирачи
Ф. 247, 2 оп., 28 а.е., 0.49 л.м., 1958–1989 г.

Съществува от 1958 до 1989 г.

ТКЗС – с. Сив кладенец
Ф. 296, 1 оп., 73 а.е., 0.68 л.м., 1950–1958 г.

Съществува от 1950 до 1958 г.

ТКЗС „Тракия“ – с. Славеево
Ф. 209, 1 оп., 18 а.е., 0.52 л.м., 1949–1959 г.

Съществува от 1949 до 1959 г.

ТКЗС „Нов живот“ – с. Слънчоглед
Ф. 250, 1 оп., 15 а.е., 0.17 л.м., 1956–1958 г.

Съществува от 1956 до 1958 г.

ТКЗС „Димитър Благоев“ – с. Странджево
Ф. 322, 1 оп., 116 а.е., 1.46 л.м., 1950–1958 г.

Съществува от 1950 до 1958 г.

Обединено ТКЗС „Димитър Благоев“ – с. Странджево
Ф. 350, 7 оп., 248 а.е., 2.47 л.м., 1959–1995 г.

Съществува от 1958 до 1995 г.

ТКЗС – с. Стремци
Ф. 287, 4 оп., 36 а.е., 0.40 л.м., 1958 г.

Съществува през 1958 г.

Обединено ТКЗС „Победа“ – с. Стремци
Ф. 374, 6 оп., 191 а.е., 2.09 л.м., 1958–1995 г.

Съществува от 1958 до 1995 г.
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ТКЗС „Мир“ – с. Тихомир
Ф. 714, 5 оп., 79 а.е., 0.75 л.м., 1962–1994 г.

Съществува от 1958 до 1994 г.

ТКЗС „Родопи“ – с. Токачка
Ф. 386, 7 оп., 218 а.е., 2.01 л.м., 1958–1994 г.

Съществува от 1958 до 1994 г.

ТКЗС „Припек“ – с. Устрен
Ф. 1092, 2 оп., 34 а.е., 0.16 л.м., 1987–1995 г.

Съществува от 1987 до 1995 г.

Обединено ТКЗС „VІІ конгрес“ – с. Фотиново
Ф. 390, 8 оп., 179 а.е., 1.83 л.м., 1956–1995 г.

Съществува от 1956 до 1995 г.

ТКЗС „Чамдеренска басма“ – с. Чам дере
Ф. 406, 8 оп., 121 а.е., 1.08 л.м., 1958–1995 г.

Съществува от 1958 до 1995 г.

ТКЗС „Звезда“ – с. Черешица
Ф. 223, 1 оп., 10 а.е., 0.06 л.м., 1958–1959 г.

Съществува от 1958 до 1959 г.

ТКЗС „Граничар“ – с. Черничево
Ф. 264, 3 оп., 31 а.е., 0.27 л.м., 1958–1995 г.

Съществува от 1958 до 1995 г.

ТКЗС „Родопи“ – с. Черничино
Ф. 323, 1 оп., 19 а.е., 0.10 л.м., 1958–1959 г.

Съществува от 1958 до 1959 г.

ТКЗС „Нов живот“ – с. Черноочене
Ф. 265, 1 оп., 29 а.е., 0.29 л.м., 1958–1962 г.

Съществува от 1958 до 1962 г.

Обединено ТКЗС „Нов живот“ – с. Черноочене
Ф. 398, 4 оп., 75 а.е., 0.86 л.м., 1958–1984 г.

Съществува от 1958 до 1985 г.
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ТКЗС „Г. Димитров“ – с. Чорбаджийско
Ф. 382, 7 оп., 177 а.е., 1.76 л.м., 1958–1995 г.

Съществува от 1956 до 1995 г.

Колективно земеделско стопанство – с. Чубрика
Ф. 1091, 1 оп., 19 а.е., 0.09 л.м., 1988–1992 г.

Съществува от 1988 до 1992 г.

ТКЗС „Нов живот“ – с. Широко поле
Ф. 291, 8 оп., 185 а.е., 1.51 л.м., 1958–1995 г.

Съществува от 1958 до 1995 г.

Нормативни документи по създаването, предмета на дейност и ликвидацията (1979–1995).
Окръжни, заповеди, наредби, разпореждания, указания от висшестоящи
органи.
Учредителни протоколи, правилници и устави (1948–1960, 1988, 1990,
1991).
Протоколи от: общи събрания, заседания на УС и бригадни съвети
(1948–1992), ликвидационни съвети (1992–1995), тръжни комисии (1992–
1994), ТПС-комисии (1963, 1967).
Заявления-декларации за членство в ТКЗС (1957–1959).
Заповеди по дейността (1985–1995).
Правилници за вътрешния ред (1957–1975, 1979–1990).
Планове за: капиталните вложения (1966–1972), техническия прогрес
(1973), труда (1979–1984), развитието на животновъдството (1971–1975),
производствени планове и фуражни баланси (1948–1975, 1979–1984), финансови (1958–1975, 1979–1992).
Годишни доклади и отчети (1948–1976, 1979–1992, 1995).
Статистически отчети (1950–1975, 1985–1995).
Договори за: услуги от МТС (1964–1975), сключени сделки за продажби на имущество от ликвидационните съвети (1992–1994), съревнованието
(1959–1975), изкупуване на селскостопанска продукция (1948–1975, 1992–
1995).
Актове и анализи за трудови злополуки (1967–1970).
Доклади на УС и контролните съвети (1958–1959, 1961).
Утвърдени трудови норми (1959–1974).
Преписка по полевъдството, за борбата с тютюневия грипс и пръстеновидната некроза (1959–1962).
Предложения за даване на правителствени награди (1959–1974).
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Трудови норми (1950–1976).
Встъпителни баланси (1950).
Годишни отчети и баланси (1948–1995).
Ликвидационни баланси и ревизионен акт (1970, 1992–1995).
Лични и колективни обещания за високи добиви (1959–1975).
Протоколи, бюджети, планове на профорганизациите (1962–1979, 1985–
1992), протоколи на ВСК (1965–1967).
Дъ р жа в н и земедел ски стопанств а
6 ф., 29 оп., 698 а.е., 6.99 л.м., 1957–1995 г.
С ПМС № 21 от юли 1960 г., № 41 от 3 апр. 1962 г., № 55 от 1 март 1964 г.
и № 2 от 6 септ. 1966 г. се създават ДЗС в Кърджалийски окръг. Първото е в
Кърджали, а останалите – в селата Железино, Ивайловград, Мандрица, Попско и
Пелевун. Предмет на дейността им е колективната обработка на земята, производството на селскостопански култури, тютюнопроизводство и животновъдство. Създадена е добра фуражна база. ДЗС – с. Попско и ДЗС – Ивайловград
са закрити през 1973 г. и 1974 г., но през 1979 и 1977 г. отново възобновяват
дейността си. След 1973 г. ДЗС стават клонови стопанства, ТКЗС, специализирани предприятия, след 1984 г. – комплексни бригади, специализирани бригади
или АПК, след 1989 г. – земеделски кооперации, отново ТКЗС, КЗС, агрофирми,
които впоследствие са ликвидирани въз основа на § 12 от ЗСПЗЗ. Дейността
им се преустановява и те се обявяват в ликвидация от 1992 до 1995 г. ДЗС – с.
Мандрица е закрито и преминава като технологично звено към новоучреденото
КЗС – Ивайловград.

ДЗС – с. Железино
Ф. 306, 7 оп., 191 а.е., 2.07 л.м., 1957–1995 г.

Съществува от 1957 до 1995 г.

ДЗС – Ивайловград
Ф. 768, 5 оп., 108 а.е., 1.14 л.м., 1962–1995 г.

Съществува от 1962 до 1973 г., от 1977 до 1989 г. и от 1992 до 1995 г.

ДЗС – Кърджали
Ф. 780, 5 оп., 114 а.е., 1.08 л.м., 1960–1995 г.

Съществува от 1960 до 1995 г.

ДЗС – с. Мандрица
Ф. 771, 4 оп., 100 а.е., 0.91 л.м., 1962–1989 г.

Съществува от 1962 до 1989 г.
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ДЗС – с. Пелевун
Ф. 770, 4 оп., 91 а.е., 0.87 л.м., 1966–1995 г.

Съществува от 1966 до 1995 г.

ДЗС – с. Попско
Ф. 769, 4 оп., 94 а.е., 0.92 л.м., 1964–1995 г.

Съществува от 1964 до 1973 г. и от 1979 до 1995 г.

Постановления, протоколи, заповеди по създаването, реорганизацията,
закриването на ДЗС и ликвидацията на ТКЗС (1960–1995).
Наредби, решения, постановления, окръжни, указания на ЦК на БКП,
МЗХП, ОК на БКП, ОНС, АПК, засягащи дейността на ДЗС, клоновите стопанства и ликвидационните съвети (1955–1975, 1979–1989, 1992–1995).
Правилници за вътрешния ред (1962–1973).
Протоколи и материали към тях от: общи събрания (1964–1973, 1978–
1979, 1992–1995), заседания на управителни, дирекционни, бригадни и стопански съвети (1963–1973, 1987–1992), проведени търгове (1992–1995).
Заповеди по стопанската дейност (1981, 1992–1995).
Планове: перспективни (1963–1973), производствено-финансови (1962–
1974, 1979–1983).
Статистически отчети (1979–1983, 1987–1992).
Встъпителни баланси (1962–1966).
Годишни отчети и баланси с приложенията им (1962–1973, 1979–1992).
Трудови норми (1962–1973).
Договори за: съревнование и отчети за тяхното изпълнение, обещание
за високи добиви, преписки по награждавания (1964–1973), продажба на селскостопанска продукция (1963–1967).
Колективни трудови договори (1960–1973).
Щатни разписания (1977–1983, 1987–1992).
Протоколи, обещания, информации, доклади на профкомитета (1964–
1983, 1987–1992).
Окръжен аграрно-промишлен съюз – Кърджали
Ф. 1067, 1 оп., 42 а.е., 0.45 л.м., 1979–1986 г.
Създаден на 16 март 1979 г. с основна дейност обединяване и координиране
дейността на стопанските организации във връзка с концентрацията и специализацията на селскостопанското производство. Прекратява дейността си на 1
ян. 1987 г.

Учредителен протокол (1979).
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Решение на Бюрото на ОК на БКП (1985).
Протоколи на УС и ИБ (1979–1986).
Годишни статистически отчети (1979–1985).
Щатни разписания (1979–1986).
Протоколи за приемане и въвеждане в експлоатация на обекти (1979–
1980, 1982–1984).
АПК „Родопи“ – с. Аврен
Ф. 1028, 2 оп., 75 а.е., 0.74 л.м., 1979–1990 г.
Създаден през 1979 г. с основна дейност тютюнопроизводство и овцевъдство. Прекратява дейността си на 31 март 1990 г. на основание предложенията
на НАПС за образуване на ТКЗС и прекратяване дейността на АПК в съответствие с Указ № 922 на ДС и Заповед № 112 от 2 март 1990 г. на Община Крумовград.

Протоколи на УС (1979–1989).
Наредби и инструкции, решения на висшестоящи органи, заповеди
(1985–1989).
Отчетни доклади по дейността (1979–1984).
Утвърдени обобщени планове на АПК (1979–1982).
Годишни отчети на АПК за: икономии на суровини, ресурсите, реализацията (1979–1984 ).
Щатни разписания (1979–1983, 1985–1989).
Перспективни финансови планове (1980–1984).
Технологични карти и технологии (1980–1983).
Протоколи от годишни събрания (1985–1989).
Заповеди на ръководството (1985–1989).
Годишни статистически отчети (1987–1990).
Годишни финансови планове (1986–1988) и отчети (1985–1990).
Годишни баланси (1985–1989).
Годишни статистически отчети по животновъдството и растениевъдството (1985–1990).
Протоколи и материали от заседания на профкомитета (1985–1989).
АПК „Единство“ – Ардино
Ф. 937, 3 оп., 117 а.е., 1.01 л.м., 1971–1989 г.
Създаден с протокол № 1 от 24 септ. 1971 г. на общо делегатско събрание. В неговия състав са включени ТКЗС – Ардино, Бял Извор, Млечино, Боровица. Основната му дейност е да ръководи и контролира стопанската дейност на
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специализираните бригади и стопанства при производството, преработката и
реализацията на селскостопанската продукция. АПК „Единство“ – Ардино съществува от 1971 до 1988 г. През 1979 г. стопанствата в селата Млечино и
Боровица се отделят от АПК – Ардино и образуват АПК – с. Млечино, а през
1980 г. стопанството в с. Бял извор се отделя и образува самостоятелен АПК.
След тези промени АПК – Ардино се обособява като ТКЗС – Ардино и съществува
до 19 дек. 1989 г. През 1988 г. към ТКЗС – Ардино се образува селскостопанска
бригада и специализирана бригада за строителство и услуги. Те съществуват до
19 дек. 1989 г. и преминават в ТКЗС „Д. Благоев“ – Ардино до ликвидирането му
през 1992 г. АПК прекратява дейността си на 19 дек. 1989 г.

Разпореждания и заповеди на висшестоящи органи (1971, 1980–1982).
Заповеди по дейността (1973–1977, 1979–1984, 1985–1987).
Протоколи на УС и оперативното бюро (1972–1989).
Годишни планове и отчети, прогнози, лимити и корекции (1972–1983,
1986–1988).
АПК „Ленин“ – с. Бенковски
Ф. 1050, 2 оп., 57 а.е., 0.54 л.м., 1979–1988 г.
Създаден на 1 ян. 1979 г. с решение на МС и включва седем бригади в селата:
Бенковски, Китна, Дрангово, Каялоба, Добромирци, Медевци, Мъглене. Към АПК
след създаването му са изградени и промишлени цехове в с. Бенковски за чанти,
шивашки изделия и манометри. Основната му дейност е производство и реализация на селскостопанска продукция. Прекратява дейността си в съответствие с
Указ № 922 на ДС и Решение № 40 от 29 февр. 1988 г. на МС.

Решения, инструкции на висшестоящи органи, заповеди (1986–1988).
Заповеди на ръководствата по дейността (1986).
Протоколи на УС и на общото събрание (1979–1988).
Оперативна прогноза (1982–1985).
Годишни планове (1979–1985).
Инженерни проекти (1980–1985).
Отчети по: животновъдството (1980–1985), механизацията (1981–1983),
персонала и ФРЗ (1979–1985).
Годишен статистически отчет по основния ремонт (1987), животновъдството (1986–1988).
Годишен финансов план (1986).
Щатни разписания (1979–1985).
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АПК „Джебел басма“ – Джебел
Ф. 935, 3 оп., 88 а.е., 1.13 л.м., 1971–1990 г.
Създаден на 24 септ. 1971 г. на основание Разпореждане № 604 на МС. Основната му дейност е производство на земеделска и животинска продукция и
нейното реализиране. В състава му са включени Джебел, с. Рогозче, с. Мишевско.
Прекратява дейността си през 1990 г.

Постановления, разпореждания, решения на висшестоящи органи (1971–
1985).
Протоколи на УС и оперативното бюро (1972–1989).
Производствено-финансови планове (1972–1988).
Отчетни доклади (1977–1984).
Годишни отчети (1972–1987).
Баланси (1972–1978).
АПК – Ивайловград
Ф. 861, 4 оп., 107 а.е., 1.26 л.м., 1969–1992 г.
Създаден на 1 ян. 1969 г. съгласно Разпореждане № 423 на МС от 20 ноем.
1968 г. Това е първият АПК в страната. Обхваща 5 ДЗС и задачата му е да развива селскостопанска и промишлена дейност. Съгласно Заповед № 25 от 20 март
1969 г. на министъра на земеделието и хранителната промишленост към новосъздадения комплекс преминават ДСО „Сердика“, ДСО „Родопа“, ДСО „Тютюнева
промишленост“, ДСО „Винпром“. АПК прекратява дейността си през 1992 г. За
периода 1969–1992 г. настъпват следните промени в наименованието: Аграрнопромишлен комплекс – Ивайловград (1969–1989), Колективно земеделско стопанство – Ивайловград (1989–1991), Трудово-кооперативно земеделско стопанство
(1991–1992), Земеделска кооперация „Юг“ – Ивайловград (1992).

Решения, постановления, разпореждания на висшестоящи организации
(1969–1973, 1975–1978, 1980–1982, 1985–1990).
Решения и писма за структурни промени (1969–1974).
Устав и правилник за вътрешния ред (1972–1981).
Протоколи от общи и годишни отчетни събрания (1969–1991), на УС
(1969–1984).
Годишни отчетни доклади за дейността (1969–1986, 1990–1991).
Годишни производствено-финансови планове и отчети (1969–1974,
1979–1980, 1984–1992). Перспективни социално-икономически планове,
концепции, разработки (1975–1978).
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Годишни планове, отчети и справки за социалното развитие, капиталното и мелиоративното строителство, основни средства по труда и ФРЗ (1969–
1991).
Статистически отчети (1969–1978).
Годишни отчети и баланси (1984–1991), отчети по растениевъдството
и животновъдството (1969–1991), по промишлената дейност (1969–1983,
1985–1986).
АПК „Арда“ – Крумовград
Ф. 942, 3 оп., 126 а.е., 1.17 л.м., 1971–1990 г.
Създаден на 30 юли 1971 г. с решение на съвместно заседание на ОК на БКП,
ОР на БЗНС и ОНС – Кърджали. Основната му дейност е да ръководи и контролира стопанската дейност на специализираните бригади и стопанства при производството, преработката и реализацията на селскостопанската продукция. В
АПК „Арда“ – Крумовград са включени ТКЗС в Крумовград и селата Гулийка, Голямо Каменяне, Аврен, Токачка, Поточница, Странджево. Към него са били изградени пласментно-снабдително и автотранспортно предприятие, спомагателно
предприятие „Строителство“ и МТС – Крумовград. През периода 1985–1989 г.
от състава на АПК – Крумовград се отделят всички ТКЗС като селскостопански
бригади от нов тип. Прекратява дейността си на 31 дек. 1989 г. въз основа на
Указ № 922 на ДС и Заповед № 760 от 15 дек. 1989 г. на ОбНС – Крумовград.

Решения на ДС, постановления и разпореждания на МС, заповеди на ЦС
на НАПС и ОАПС, инструкции на висшестоящи органи (1973–1976, 1979–
1980, 1985–1989).
Протоколи и материали на: УС, КС и оперативното бюро (1972–1984,
1986–1989).
Отчетни доклади по дейността (1971–1978, 1986–1987).
Планове и отчети, прегледи (1971–1978, 1981–1984, 1988–1989).
АПК „Път към комунизма“ – Кърджали
Ф. 938, 3 оп., 145 а.е., 1.74 л.м., 1971–1989 г.
Създаден въз основа на Разпореждане № 604 от 17 дек. 1971 г. на МС. Дейността му е свързана с производство и реализация на животинска и земеделска
продукция. Обхваща 5 ТКЗС – в селата Бойно, Костино, Гледка, Широко поле,
Стремци и ДЗС – Кърджали. От 1 ян. 1973 г. започва да функционира консервно
предприятие, което впоследствие е уедрено с ТКЗС – с. Широко поле и е образувано специализирано предприятие за производство и преработка на плодове и
зеленчуци. На 28 дек. 1974 г. към АПК се изгражда и специализирано тютюневоживотновъдно предприятие в Кърджали. През 1975 г. се образува специализирано
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тютюнево предприятие, в което влизат ТКЗС в Гледка, Бойно и Костино, като
запазват юридическата си самостоятелност. През 1976 г. всички предприятия и
ТКЗС към АПК ликвидират самостоятелността си и се образува самостоятелна единица – АПК. Тези структурни промени не дават очаквания резултат и от
1979 г. от АПК се създават клонови стопанства на отделен баланс в Кърджали,
Костино, Стремци, Широко поле, Гледка и Бойно, и строително предприятие към
АПК – Кърджали. От 1 ян. 1984 г. се създават 10 производствени бригади в Бойно,
Гледка, Костино, Кърджали, Енчец, Солище, Стремци, Широко поле. Остават да
функционират СП, ПП и ППДР в Кърджали с цех в с. Скалица, Ямболски окръг.
С тази структура АПК съществува до ноем. 1989 г., когато АПК – Кърджали
се ликвидира и остават да функционират като самостоятелни ТКЗС в селата:
Бойно, Гледка, Костино, Стремци, Широко поле и предприятието за пласмент
и изкупуване и фирмена търговия. На 23 ноем. 1989 г. се учредява Агрофирма в
Кърджали, в която се включени бригадите в с. Енчец, Кърджали, СП, ППДР и цех
„Детелина“ – с. Гледка.

Постановления на МС, заповеди, инструкции на НАПС и ОАПС (1972–
1977).
Протоколи на УС и оперативното бюро (1972–1989).
Отчетни доклади (1972–1978, 1981–1985).
Годишни планове (1972–1978, 1981–1988).
АПК – с. Млечино
Ф. 1006, 3 оп., 58 а.е., 0.68 л.м., 1979–1995 г.
Създаден на 1 ян. 1979 г. да ръководи и контролира стопанската дейност на
специализираните бригади при производството, преработката и реализацията
на селскостопанската продукция. В състава на АПК – с. Млечино са включени
селата: Комунига, Габрово, Черна нива, Яворово, Каняк, Бакалите, Русалина,
Соколите, Женда, Небеска, Средска. От 1988 до 1989 г. съществува като селскостопанска бригада – с. Млечино, а от 1989 до 1992 г. – като КЗС – с. Млечино.
Стопанството прекратява дейността си на 22 май 1995 г.

Протоколи на УС и общото събрание (1979–1992).
Окръжни и заповеди по въпроси на животновъдството (1981–1982).
Нормативни документи по създаване, реорганизация и ликвидация
(1979–1995).
Баланси (1980–1984, 1987–1992).
Отчетни доклади (1981–1983), отчети по дейността (1980–1983).
Заповеди, наредби, окръжни, разпоредителни писма (1985–1989, 1992–
1995).
Протоколи от годишни отчетни събрания (1984–1989).
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Годишни: производствено-финансови планове (1980–1990), отчети
(1987–1995).
Протоколи от проведени търгове (1992–1994).
АПК „Дружба“ – Момчилград
Ф. 941, 4 оп., 106 а.е., 1.35 л.м., 1972–1995 г.
Създаден на 1 ян. 1972 г., въз основа на Решение № 24 от 1970 г. на МС за ръководство и контрол върху стопанската дейност на специализираните бригади
и стопанства при производството, преработката и реализацията на селскостопанската продукция. Включва ТКЗС в Момчилград и селата Звездел и Нановица.
През 1976 г. е създадено МТС, а на 3 март 1980 г. – и специализирано предприятие
за преработка на тютюн. В края на 1984 г. съществуващите ТКЗС се закриват
и се създават селскостопански бригади в Момчилград, Груево, Птичар, Звездел
(север и юг), Нановица, Равен. Оранжерийното предприятие в Момчилград става
отделна бригада. От 29 март 1990 до 1992 г. съществува като Агрофирма „Момчил“ – Момчилград. Прекратява дейността си на 10 юли 1992 г.

Инструкции на висшестоящи органи (1985–1995).
Нормативни документи по реорганизация и ликвидация (1990–1994).
Заповеди по дейността (1972–1990, 1992–1995).
Протоколи на УС, ИБ и общото събрание (1972–1975, 1979–1991).
Производствено-финансови планове (1974–1990).
Отчетни доклади и отчети (1972–1984, 1993–1995).
Баланси (1972–1978, 1985–1988, 1992–1995).
Протоколи на Ликвидационния съвет (1992–1995).
АПК „Перперикон“ – с. Перперек
Ф. 936, 3 оп., 125 а.е., 1.41 л.м., 1971–1989 г.
Създаден на 23 септ. 1971 г. В състава му влизат 3 ТКЗС – в селата Мост,
Миладиново и Перперек. Основната му дейност е тютюнопроизводство, животновъдство, отглеждане на фуражни култури, трайни насаждения и др. През
1973 г. към АПК – с. Перперек се създава и предприятие „Трайни насаждения“.
Прекратява дейността си на 13 дек. 1989 г.

Разпореждания и решения на висшестоящи органи (1975, 1981–1985).
Протоколи на УС и общото събрание (1971–1987).
Заповеди по дейността (1980–1984).
Производствено-финансови планове (1972–1989).
Годишни отчети, статистически отчети (1972–1989).
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АПК „Златен лист“ – с. Подкова
Ф. 931, 3 оп., 127 а.е., 1.13 л.м., 1967–1989 г.
Създаден с Разпореждане № 604 от 17 дек. 1971 г. на МС. Започва дейността
си от 24 септ. 1971 г. АПК – с. Подкова включва ТКЗС в селата: Чорбаджийско,
Тихомир, Бенковски, Кирково, Фотиново. Основната му дейност е да ръководи и
контролира стопанската дейност на специализираните бригади и стопанства
при производството, преработката и реализацията на селскостопанската продукция. При създаването на селищните системи през 1979 г. ТКЗС „Ленин“ – с.
Бенковски излиза от състава на АПК –с. Подкова и се преобразува в АПК „Ленин“ – с. Бенковски. През 1980 г. ТКЗС – с. Кирково излиза от състава на АПК – с.
Подкова и се преобразува в АПК – с. Кирково. От 1984 г. в АПК „Златен лист“ –
с. Подкова се включват 8 селскостопански бригади в селата: Тихомир, Кукуряк,
Чорбаджийско, Пенковци, Подкова, Шопци, Фотиново, Самодива. От 1986 г. в
състава на АПК – с. Подкова се обособяват 5 бригади на самостоятелна банкова
сметка и на отделен баланс в Подкова, Чорбаджийско, Тихомир, Фотиново и
Самодива. На 24 февр. 1988 г. във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 от Правилника за стопанската дейност се прекратява дейността на АПК „Златен лист“ – с. Подкова
и активите и пасивите по баланса му се прехвърлят на АПК „Кирково“ – с. Подкова със статут на стопанско обединение, което обединява 9 селскостопански
предприятия в селата: Тихомир, Чорбаджийско, Подкова, Фотиново, Самодива,
Кирково, Бенковски, Китна, Добромирци. Дейността на АПК „Кирково“ – с. Подкова е прекратена на 1 дек. 1989 г.

Постановления и разпореждания на МС (1967–1978).
Инструкции, заповеди на НАПС и ОАПС (1982–1984, 1986–1988).
Протоколи на УС (1971–1989).
Годишни производствени планове (1972–1985).
Отчетни доклади (1974–1978), годишни отчети (1971–1983, 1985–1989).
АПК „Десети конгрес“ – с. Черноочене
Ф. 917, 4 оп., 143 а.е., 1.90 л.м., 1971–1995 г.
Създаден на 23 септ. 1971 г. Включва ТКЗС в селата: Черноочене, Пчеларово, Комунига. Предмет на дейността му е: тютюнопроизводство, зърнопроизводство и животновъдство; ръководи и контролира стопанската дейност на
специализираните бригади и стопанства при производството, преработката и
реализацията на селскостопанската продукция. От 1 ян. 1995 г. кооперативните
стопанства се вливат в АПК, а автотранспортното обслужване остава като
самостоятелна бригада към АПК. От 1 ян. 1979 г. ТКЗС отново стават самостоятелни предприятия към АПК – клонови стопанства, а автотранспортът става
самостоятелно транспортно предприятие. От 16 окт. 1989 г. АПК – с. Черно
очене се преобразува в КЗС „Родопи“, а от 29 май 1990 г. – в ТКЗС „Обновление“.
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Прекратява дейността си на 16 май 1995 г., съгласно § 28 на Закона за изменения
и допълнения на ЗСПЗЗ.

Протоколи на МС и висшестоящи организации (1979–1982, 1985–1990,
1993–1995).
Протоколи на УС (1972–1991).
Заповеди по дейността (1979–1994).
Нормативни документи по учредяване и ликвидация на АПК (1971–
1992).
Петилетни планове (1971–1977); годишни производствено-финансови
планове (1972–1978, 1984–1989).
Годишни отчети (1971–1982); годишни отчетни доклади (1973–1978,
1980–1984, 1986).
Протоколи на Ликвидационния съвет (1992–1995).
Заявления-декларации за членство в ТКЗС (1958).
Договори и протоколи от проведени търгове (1992–1994).
Специализирано предприятие
„Автотранспорт, строителство и странична дейност“ – Ардино
Ф. 940, 1 оп., 21 а.е., 0.21 л.м., 1973–1979 г.
Създадено през 1973 г. за изграждане на материално-техническа база на
АПК, строителство на животновъдни постройки, сеновали, жилища. Прекратява дейността си през 1979 г.

Встъпителен баланс (1974), годишни баланси (1974–1976).
Годишни планове: производствено-финансови (1974–1978), по ТРЗ
(1978–1979), по инженерно-внедрителската дейност (1978).
Годишни отчети (1974–1978), по изпълнение плана за капиталното строителство (1977), механизацията (1975–1979), труда, плана за социалното развитие, за икономии на суровини и материали (1974–1978).
Годишни статистически отчети по транспорта (1974–1979), за наличните
кадри (1974–1978).
Щатни разписания (1973–1979).
Смесена бригада „Тенчо Хубенов“ – с. Енчец
Ф. 1094, 1 оп., 13 а.е., 0.09 л.м., 1984–1989 г.
Създадена през ян. 1984 г. на базата на ПМС №2 с предмет на дейност производство на тютюн, фуражни култури и скотовъдство. От 1984 до 1987 г. съществува под наименованието специализирана бригада „Тенчо Хубенов“ – с. Ен-
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чец, а след 1987 г. се нарича смесена бригада „Тенчо Хубенов“ – с. Енчец. Прек
ратява дейността си на 23 ноем. 1989 г. и се включва в състава на Агрофирма
„Родопи“ – Кърджали.

Постановления, заповеди, указания на висшестоящи органи (1984–1989).
Протоколи на Бригадния съвет (1986–1989).
Отчетни доклади (1985–1988).
Заповеди по дейността (1984–1985, 1987–1989).
Годишен отчет (1987).
Щатни разписания (1984–1986, 1988).
Специализирана бригада
„Трайни насаждения“ към АПК – Ивайловград
Ф. 1031, 2 оп., 23 а.е., 0.25 л.м., 1979–1989 г.
Създадена на 1 март 1971 г. по решение на Бюрото на РК на БКП с предмет
на дейност производство на плодове и зеленчуци. Променя наименованието си:
Специализирано предприятие „Производство и преработка на грозде и плодове“
при АПК – Ивайловград (1971–1974), Специализирано предприятие „Трайни насаждения“ при АПК – Ивайловград (1974–1984), Специализирана бригада „Трайни насаждения“ при АПК – Ивайловград (1984–1989). Прекратява дейността си
на 7 септ. 1989 г.

Заповеди, инструкции и указания на висшестоящи органи по дейността
(1985–1989).
Заповеди на ръководството по дейността (1985–1989).
Протоколи от: общи събрания и на Бригадния съвет (1979–1989), годишни отчетни събрания (1985–1989).
Годишни производствено-финансови планове (1979–1984), финансови
планове (1985–1986, 1988).
Годишни отчетни доклади: по дейността (1979–1984), за персонала и
ФРЗ (1988–1989).
Годишни финансови отчети (1986–1988).
Годишни баланси с приложенията (1985–1988).
Щатни разписания (1985–1989) и вътрешни правила за организация на
работната заплата (1979–1984).
Статистически отчети за наличните кадри (1985–1989), растениевъдството (1986–1990), продажбите в тръжната мрежа (1987–1988).
Протоколи на профорганизацията (1986–1987).
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СП „Оранжерии“ към Агрофирма „Момчил“ – Момчилград
Ф. 1093, 2 оп., 37 а.е., 0.35 л.м., 1984–1994 г.
Създадено на 3 февр. 1984 г., като се отделя от АПК „Дружба“ – Момчилград. Предмет на дейността му е оранжерийно производство на зеленчуци
и цветя. Промени в наименованието: Специализирана бригада „Оранжерийно и
полско производство на зеленчуци и цветя“ – Момчилград (1984–1990), Специализирана бригада „Оранжерии“ към Агрофирма „Момчил“ – Момчилград (1990–
1992), Специализирана бригада „Оранжерии“ към Агрофирма „Момчил“ – Момчилград в ликвидация (1992–1993). Прекратява дейността си на 16 май 1995 г.

Заповеди на висшестоящи органи по дейността (1992–1993).
Учредителен протокол (1984).
Протоколи на Бригадния съвет (1984–1992).
Заповеди по дейността (1984–1992).
Годишни производствено-финансови планове (1984–1989).
Годишни отчети и баланси с приложенията (1985–1993).
Статистически отчети (1984–1993).
Договори с търговски организации (1984–1991).
Щатни разписания (1984–1992).
Протокол от общо събрание (1992).
Специализирано предприятие „Ремонт и поддържане на
селскостопанска техника и автотранспорт“ – Момчилград
Ф. 1047, 3 оп., 68 а.е., 0.66 л.м., 1973–1995 г.
Създадено с решения на ИК на ОНС – Кърджали от 26 юни 1973 г. и на УС
на АПК „Дружба“ – Момчилград от 5 юли 1973 г. Предметът на дейността му
е да поддържа връзка и да обслужва всички предприятия в страната, които се
нуждаят от ремонт и поддръжка на автомобилния парк и най-вече на поделенията на АПК – Момчилград. Промени в наименованието: Специализирано предприятие „Ремонт и поддръжка на селскостопанска техника и автотранспорт“ –
Момчилград (1973–1989), Ремонтно-транспортно предприятие към Агрофирма
„Момчил“ – Момчилград (1990–1992), Ремонтно-транспортно предприятие към
Агрофирма „Момчил“ – Момчилград в ликвидация (1992–1995). Прекратява дейността си през май 1995 г.

ПМС от 2 юли 1974 г.
Правилник за вътрешния ред и статута му (1980–1984).
Наредби за организацията на работната заплата, за премиите и за тарифирането на транспортните и товаро-разтоваръчните услуги (1974–1983).
Заповеди на ОНС – Кърджали, АПК – Момчилград, МТ (1973–1994).
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Кооперация за производство на свинско месо и зеленчуци – Кърджали
Ф. 1188, 1 оп., 20 а.е., 0.09 л.м., 1980–2001 г.
Създадена въз основа на Решение № 172 от 31 юли 1979 г. на МС с предмет на дейност производство на селскостопанска продукция за задоволяване
потребностите на работническите столове на предприятията и ученическите
столове на територията на ОбНС – Кърджали. От 1980 до 1988 г. се нарича
Междузаводско кооперативно предприятие – Кърджали, до 1991 г. – Стопанско
дружество за производство на свинско месо и зеленчуци, до 1999 г. – Кооперация
за производство на свинско месо и зеленчуци, а след 1999 г. – Кооперация за производство на свинско месо и зеленчуци в ликвидация. С решение на Кърджалийския
окръжен съд № 24 от 26 март 1999 г. е обявена в ликвидация. Прекратява дейността си през 2003 г.

Заповед на ОбНС – Кърджали и учредителен протокол за създаване на
Междузаводско кооперативно предприятие (1980).
Решения на Окръжен съд – Кърджали за промени в дейността и наименованието на кооперацията през 1991 г. и за нейната ликвидация през 1999 г.
Устройствен правилник (1985).
Заповеди на ръководството по дейността (1986–1989).
Протоколи на общи събрания на: колектива (1989–1990), УС (1986–
1989), СС (1988–1991).
Годишни производствено-финансови планове (1985–1986).
Годишни баланси и отчети (1981–1984).
Отчети за селскостопанските животни и продуктивността (1989–1991).
Отчет на ликвидатора (2001).
Производствено предприятие към АПК – с. Млечино
Ф. 1029, 2 оп., 19 а.е., 0.20 л.м., 1980–1988 г.
Създадено на 1 ян. 1980 г. и обединява цеховете към АПК – с. Млечино: тъкачен, предачен, „китеници“, пластмасови изделия, плетачен, шивашки. Основната
му дейност е производство на изделия от текстилната и шивашката промишленост. Прекратява дейността си през 1988 г.

Указания, наредби, инструкции, постановления и заповеди от висшестоящи организации (1985–1987).
Нормативни документи по създаване, реорганизация и ликвидирането
му (1988).
Заповеди на ръководството по стопанската дейност (1985–1988).
Протоколи на СС (1987–1988).
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Годишни планове (1980–1984) и за основните икономически показатели
и производствена дейност (1981–1987).
Годишни отчети (1980–1984) и за изпълнението на плана (1986–1988);
статистически отчети за стокооборота и стокови фондове (1980–1984).
Главни счетоводни книги (1984–1988).
Щатни разписания (1980–1987).
Специализирано предприятие за преработка на тютюн към АПК
„Дружба“ – Момчилград
Ф. 1023, 3 оп., 47 а.е., 0.45 л.м., 1979–1995 г.
Създадено през 1979 г. в изпълнение на ПМС № 13 от 1 юни 1970 г. с предмет
на дейност: ферментация и преработка на тютюн. Промени в наименованието:
Специализирано предприятие за преработка на тютюн към АПК „Дружба“ –
Момчилград (1979–1990), Предприятие за преработка на тютюн към Агрофирма „Момчил“ – Момчилград (1990–1992), Предприятие за преработка на тютюн
към агрофирма „Момчил“– Момчилград в ликвидация (1992–1995). Прекратява
дейността си през 1995 г.

Окръжни, заповеди, наредби по дейността му (1979–1984).
Протоколи на СС (1979–1992).
Заповеди на ръководството по дейността (1985–1995).
Производствени планове (1980–1985); годишни финансови планове
(1980–1989).
Отчети за: ресурсите (1981–1984), персонала и ФРЗ (1979–1984).
Годишни финансови отчети и баланси (1979–1987, 1993–1995).
Годишни икономически резултати и баланси с приложенията (1979–
1983, 1988–1991).
Годишни статистически отчети за: ресурсите, изкупни цени, персонала,
социалното развитие, капиталните вложения, трудовите злополуки (1979–
1992).
Статистически отчети за заетите лица и производителността на труда
(1994–1995).
Щатни разписания (1979–1991).
Доклади, планове, протоколи на профкомитета (1980–1990).
Ликвидационен баланс (1995).
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Групов фонд „Специализирани бригади по тютюна – с. Птичар и с.
Груево“
Ф. 1095, 1 оп., 20 а.е., 0.14 л.м., 1984–1989 г.
Създадени на 1 ян. 1984 г. От състава на ТКЗС – Момчилград се отделят и
създават две нови, специализирани бригади по тютюна с предмет на дейност:
производство на тютюн, фуражни култури и развитие на животновъдство.
Прекратяват дейността си на 23 февр. 1989 г. с протокол на общото събрание
на специализираните бригади. Бригадите от Момчилград, с. Птичар и с. Груево се
обединяват в една комплексна бригада към агрофирма „Момчил“ – Момчилград.

Заповеди по дейността на Специализирана бригада – с. Птичар (1984–
1989).
Протоколи от: годишни отчетно-изборни събрания (1985–1987), Бригадния съвет и СС на Специализирана бригада – с. Птичар (1984–1987, 1989).
Годишни статистически отчети на Специализирана бригада – с. Птичар
(1985–1989), с. Груево (1985–1987).
Годишни производствено-финансови планове на Специализирана бригада – с. Птичар (1989), с. Груево (1988–1989).
Щатни разписания на Специализирана бригада – с. Птичар (1985–1989).
СП „Кооперативна промишленост“ при ОКС – Кърджали
Ф. 1043, 2 оп., 39 а.е., 0.32 л.м., 1975–1997 г.
Създадено на основание Решение на УС на ОКС от 25 март 1975 г. (протокол
№ 4). Предмет на дейността му е производство на стоки за широко потребление
и услуги на населението. Създадено е като СП „Кооперативна промишленост“
при ОКС – Кърджали. През периода 1991–1994 г. е с наименование Производствена кооперация „Видрица“ – Кърджали, след което е ликвидирано. Окончателно
прекратява дейността си през 1998 г.

Заповеди, решения, наредби и др. на висшестоящи органи (1977–1996).
Протоколи на: общото събрание и УС (1991–1997), СС (1977–1984).
Доклади по дейността (1977–1980).
Годишни финансови планове (1975–1983).
Селскостопанска бригада – с. Подкова
Ф. 1099, 1 оп., 17 а.е., 0.10 л.м., 1985–1989 г.
Създадена през 1984 г. с предмет на дейност производство и реализация на
селскостопанска продукция, транспортни услуги и строителство. Прекратява
дейността си на 1 дек. 1989 г.
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Протоколи и доклади от: отчетни годишни събрания (1985–1989), заседания на Бригадния съвет и на СС (1985–1989).
Годишни финансово-производствени планове (1986–1989).
Годишни статистически отчети за: персонала и ФРЗ (1987–1990), социалното развитие на трудовите колективи (1988–1989), наличностите, постъп
ленията, разходите (1987), капиталните вложения (1987–1988), разпределението на персонала (1987–1989).
Годишни: отчети (1986–1987), баланси (1987–1989).
Годишни статистически отчети по: растениевъдство (1986–1989), животновъдство (1985–1987), търговия (1987–1989) селскостопански машини
(1987–1989).
Щатни разписания (1986–1989).
Животновъдно предприятие към АПК – Ардино
Ф. 939, 1 оп., 19 а.е., 0.16 л.м., 1972–1978 г.
Създадено през 1972 г. с предмет на дейност отглеждане и увеличаване продуктивността на селскостопанските животни.

Протоколи от заседания на групи при МС и други висшестоящи органи
(1972–1973).
Протоколи на СС (1978).
Годишни производствено-финансови планове (1973–1978).
Отчетни доклади за дейността (1973–1975).
Годишни отчети по: труда и ФРЗ (1973–1977), наличните кадри (1974–
1978), капиталното строителство (1975–1977), животновъдството (1973–
1978).
Годишни: отчети (1973–1975) и по механизацията (1976–1978), баланси
(1973–1977).
Щатни разписания (1974–1978).
„Джебел басма – Сервиз 4 Ю“ – Джебел
Ф. 1176, 1 оп., 24 а.е., 0.14 л.м., 1990–2002 г.
Създадено на 6 март 1990 г. с протоколно решение за изграждане на Агрофирма „Джебел“ – Джебел, взето на съвместно заседание на колективите на
СП „Тютюнева промишленост“ – Джебел и Автомобилен транспорт – Джебел (предприятия към прекратилия дейността си АПК – Джебел). Предмет на
дейността е: преработка, ферментация и реализация на тютюни на външния и
вътрешния пазар, ремонт на селскостопанска техника, транспортни услуги, изкупуване на селскостопанска и животинска продукция. Собственици на имущес
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твото на Агрофирма „Джебел“ са ТКЗС „Джебел басма“ – Джебел, ТКЗС „Девети септември“ – с. Рогозче, ТКЗС – с. Припек, ТКЗС – с. Устрен, ТКЗС „Алада“ – с. Мишевско. Променя наименованието си: Агрофирма „Джебел“ – Джебел
(1990–1991), Дружествена фирма „Джебел“ ООД (1991–1995), „Джебел басма“
ЕООД – Джебел (1995–1997), „Джебел басма – Сервиз 4 Ю“ АД – Джебел (1997),
„Джебел басма – Сервиз 4 Ю“ АД – Джебел в несъстоятелност (1998–2003).
Прекратява дейността си през 2003 г.

Протокол от събрание по учредяване на фирмата, решения и заповеди на
висшестоящи органи по създаването и преобразуването (1990–1997) и ликвидацията на фирмата (1998–2002).
Заповеди и разпоредителни писма на висшестоящи организации по дейността (1990–2002).
Заповеди на ръководството по дейността (1990–1999).
Протоколи на СС и на общото събрание (1990–1999).
Статистически отчети за: персонала и ФРЗ; наличностите; постъпленията и разходите; разходите за горива и енергия; промишлените отпадъци
(1991–2001).
Годишни статистически отчети за ресурсите и разпределението на манипулиран и ферментирал тютюн (1991–1995).
Годишни баланси (1991–2002).
Протоколи от проведени търгове (1993–1996).
Щатни разписания (1989–1994).
Протоколи на синдикалната организация (1993–1994).
Окръжна ветеринарна лечебница – Кърджали
Ф. 763, 4 оп., 67 а.е., 0.66 л.м., 1959–1995 г. Вж. и Ф. 79К, Ф. 166К
Създадена през 1959 г. с предмет на дейност: лекуване на животните от
личните и държавните стопанства в окръга, провеждане на профилактични мероприятия, упражняване контрол върху дейността на участъковите и районни
ветеринарни служби и оказване на методическа помощ. Промени в наименованието: Окръжна ветеринарна лечебница – Кърджали (1959–1976), Окръжен ветеринарно-медицински център – Кърджали (1976–1987), Ветеринарно-медицински
център – Кърджали (1988–1992), Регионална ветеринарно-медицинска служба –
Кърджали (1992–).

Заповеди и писма от висшестоящи органи (1985–1992).
ПМС за преструктуриране на ветеринарното дело (1992–1993).
Заповеди на ръководството по дейността (1985–1993).
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Заповеди, окръжни, наредби по цялостната работа на лечебницата
(1959–1982).
Протоколи на СС (1973–1984, 1987–1994); от общи събрания на колектива (1991–1993).
Доклади от главния лекар за дейността (1959–1983, 1986–1995).
Годишни планове (1963–1983, 1985–1990) и протоколи за провеждане
на ветеринарно-профилактични мероприятия (1959–1972).
Годишни отчети за прегледани и лекувани животни (1959–1984).
Месечни сведения и отчети за заболяванията, смъртността на селскостопанските животни, заразните болести и проведените ветеринарни мероприятия, за умрели животни, безплодието на кравите (1963–1966, 1968–1985,
1994–1995).
Годишни счетоводни баланси (1963–1967, 1973–1981, 1989–1995).
Годишни счетоводни отчети (1968–1972); статистически отчети (1975–
1984, 1989–1992).
Щатни разписания (1968–1981, 1990–1994).
Ок о л и й с к и и р а йо н н и в етеринар ни служби
6 ф., 11 оп., 139 а.е., 0.91 л.м., 1944–1974 г.
Околийските ветеринарни служби са създадени през 1923 г. със задача да
провеждат профилактично-ветеринарна дейност и санитарен контрол, да
подобряват условията за отглеждане на домашните животни, да контролират
продуктите от животниски произход в търговската мрежа и цялостната дейност на участъковите ветеринарни служби. Закрити са през 1958 г., но дейността им е продължена от съответните Районни ветеринарни лечебници, подчинени
на новообразуваната Окръжна ветеренирна лечебница – Кърджали.

Околийска ветеринарна лечебница – Ардино
Ф. 11, 2 оп., 58 а.е., 0.26 л.м., 1944–1958 г. Вж. и Ф. 12К

Съществува от 1944 до 1958 г.

Районна ветеринарна лечебница – Ардино
Ф. 696, 2 оп., 8 а.е., 0.07 л.м., 1959–1973 г.

Съществува от 1959 г.

Околийска ветеринарна лечебница – Ивайловград
Ф. 435, 1 оп., 12 а.е., 0.08 л.м., 1945–1949 г. Вж. и Ф. 229К

Съществува от 1944 до 1949 г.
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Районна ветеринарна лечебница – Крумовград
Ф. 785, 2 оп., 21 а.е., 0.21 л.м., 1959–1974 г.

Съществува от 1959 до 1974 г.

Околийска ветеринарна служба – Кърджали
Ф. 429, 1 оп., 20 а.е., 0.11 л.м., 1945–1958 г. Вж. и Ф. 79К

Съществува от 1944 до 1958 г.

Районна ветеринарна лечебница – Момчилград
Ф. 428, 3 оп., 20 а.е., 0.18 л.м., 1945–1973 г. Вж. и Ф. 76К, Ф. 166К
Съществува от 1944 г.

Окръжни, инструкции, указания, наредби, разпореждания на министерствата на здравеопазването и на земеделието, кореспонденция с директивен
характер за работата на лечебниците (1944–1964).
Планове и отчети за: борбата с болестите по животните (1950–1974),
подобряването на санитарно-ветеринарното дело, добиването и преработването на животински продукти (1945–1973), капиталовложенията в строителството на ветеринарни обекти – Ф. 435 (1948).
Информации и сведения за: заразните болести по животните и борбата
с тях (1945–1952), броя на прегледаните и лекувани животни (1947–1958,
1965–1974), заклания добитък, полученото месо и продуктите от животински
произход (1945–1952).
Протоколи и актове за направени прегледи във връзка със заболяването
и смъртността по животните и пчелите (1961–1974).
Предприятие „Рибовъдство“ – Кърджали
Ф. 1025, 2 оп., 32 а.е., 0.29 л.м., 1978–1999 г.
Създадено на 1 юли 1978 г. с предмет на дейност промишлено производство
и реализация на прясна риба. През 1990 г. е приватизирано и става държавна
фирма“Аква-фиш“ – Кърджали, а през 1992 г. е преобразувано в „Аква-фиш“
ЕООД – Кърджали.

Нормативни документи по: създаването и реорганизирането (1978–
1979), приватизацията (1990–1999).
Наредби и инструкции на висшестоящи органи (1979–1981).
Протоколи от: общи събрания, заседания на Дирекционния съвет, СС и
УС. Заповеди на ръководството по дейността (1979–1981, 1983–1998).
Годишни планове и отчети по труда (1979–1984).
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Годишни статистически отчети за: персонала и ФРЗ (1985–1999), социалното развитие (1986–1989), себестойността на продукцията (1985–1991),
социалистическото съревнование (1986–1987), трудовите злополуки (1993–
1999).
Годишни финансови планове (1984–1989).
Годишни счетоводни баланси (1985–1999).
М аш ин н о - т р акт о рни станции
4 ф., 17 оп., 525 а.е., 5.83 л.м., 1955–2003 г.
Създадени въз основа на заповеди на МЗГ и на ОНС – Кърджали. Основната
им задача е да подпомагат ТКЗС в обработката на земята и частните стопани – за получаване на по-високи добиви от селскостопанските култури и своевременно прибиране на реколтата. Предмет на дейността им е извършването на
механизирани селскостопански работи и услуги. МТС – Ивайловград прекратява
дейността си от 2 авг. 1990 г. Продължилите дейността си МТС са регистрирани по Търговския закон и впоследствие приватизирани: МТС – Кърджали през
1991 г. се преобразува в ДФ „Метеор-61“ – Кърджали, която през 1993 г. се преобразува в ЕООД. През 1990 г. и МТС – Крумовград се преобразува в ДФ „Метраагро“ – Крумовград, преобразувана през 1992 г. в ЕООД. МТС – Момчилград през
1992 г. е регистрирана като ДФ „Месут“ – Момчилград, а през 2002 г. е приватизирана и превърната в „Мессут“ ООД – Момчилград.

МТС – Ивайловград
Ф. 300, 2 оп., 63 а.е., 0.71 л.м., 1958–1990 г.

Съществува от 1958 до 1990 г.

Държавна МТС – Крумовград
Ф. 553, 5 оп., 157 а.е., 2.21 л.м., 1961–1999 г.

Съществува от 1961 г.

МТС – Кърджали
Ф. 738, 5 оп., 115 а.е., 1.08 л.м., 1961–1997 г.

Съществува от 1961 г.

МТС – Момчилград
Ф. 353, 5 оп., 190 а.е., 1.83 л.м., 1955–2003 г.

Съществува от 1955 г.

ПМС (1961) и Заповед на МЗГ (1958) за откриване на МТС.
Решения на Окръжен съд – Кърджали и договори по приватизацията на
фирмите (1991–1999, 2002).
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Окръжни, заповеди, инструкции, разпореждания от министерства и ОНС
(1955–1972, 1978–2002).
Правилници за вътрешния трудов ред (1964–1973, 1978–1983).
Заповеди на ръководството по дейността (1978–1999).
Протоколи от: отчетни събрания (1965–1967, 1987–1990), заседания на
Дирекционния съвет, СС и производствени съвети (1955–1992), на общинската трудова поземлена комисия (1960).
Перспективни и насрещни планове (1958–1972), производствено-финансови планове (1958–1972, 1975, 1977–1983, 1985–1999), планове за: лимитни
и извънлимитни капитални вложения (1964–1971), комплексна механизация
(1962–1965); планове на тракторните бригади (1962–1971), лични планове на
трактористите (1962).
Годишни отчетни доклади (1956–1972, 1979–1984).
Годишни финансови планове и отчети (1978–1991).
Годишни отчети и баланси с приложенията (1955–1999).
Годишни сведения за извършените работи по трактори и трактористи
(1963–1967), статистически отчети (1987–1993).
Договори с ТКЗС за извършване на полска работа (1961–1971).
Договори, протоколи по съревнованието (1962–1972, 1975–1984).
Щатни разписания (1962–1999).
Колективни трудови договори (1962–1972, 1974–1977).
Протоколи, отчети, доклади, планове на профорганизацията (1955–1976,
1978–1990).
„Бразда“ ЕООД – с. Кирково
Ф. 1120, 2 оп., 46 а.е., 0.20 л.м., 1984–1997 г.
Създадено на 1 апр. 1984 г. на основание Заповед № 626 от 16 март 1984 г.
на председателя на НАПС. Основната му дейност е извършване на механизирани селскостопански работи и услуги на АПК –с. Кирково, Подкова, Бенковски. В
структурата му са включени 9 тракторни бригади в селата: Тихомир, Чорбаджийско, Подкова, Кирково, Чакаларово, Фотиново, Самодива, Бенковски, Доб
ромирци. Започва съществуването си като МТС – с. Кирково. От 1991 до 1992 г.
е ДФ „Бразда“ – с. Кирково. До 1997 г. е „Бразда“ ЕООД – с. Кирково, което през
1997 г. се преобразува в „Бразда“ ООД – с. Кирково.

Нормативни документи по създаването и реорганизирането (1984–1985,
1991–1997).
Наредби, заповеди и др. на висшестоящи органи (1984–1989).
Протоколи на СС (1984–1991).
Заповеди по дейността (1984–1990).
145

Архивни справочници

Годишни: планове и отчети (1984–1991, 1995–1997), финансови планове (1985–1989), статистически отчети (1985–1997), баланси (1985–1990,
1992–1995).
„Агротехник“ ЕООД – с. Пчеларово
Ф. 1119, 3 оп., 68 а.е., 0.40 л.м., 1984–2005 г.
На основание Заповед № І 3782 от 27 дек. 1984 г. на Председателя на ЦС на
НАПС – София, от 1 ян. 1985 г., на базата на 7 тракторни бригади към МТС – Кърджали, се създава нова МТС – с. Пчеларово с предмет на дейност: извършване на
механизирани, селскостопански работи и услуги на бившите АПК – с.Черноочене
и АПК – с. Комунига, на лични и помощни стопанства на територията на Община Черноочене. До 1990 г. съществува като МТС – с. Пчеларово, до 1992 г. е
ДФ „Агротехник“ – с. Пчеларово. От 1992 до 1998 г. е „Агротехник“ ЕООД – с.
Пчеларово, а след 1998 г. – „Агротехник“ ООД – с. Пчеларово.

Нормативни документи по създаването, реорганизацията и ликвидацията (1984–1998).
Наредби, инструкции, указания и заповеди на висшестоящи организации
(1985–1993).
Протоколи от: заседания на СС (1985–1990), общи събрания (1985–
1990), проведени търгове (1990–1993).
Заповеди на ръководството по дейността (1985–1998).
Годишни производствени планове (1985–1989), финансови планове
(1986–1987), планове за строителството (1988–1990).
Годишни отчетни доклади (1988–1989), статистически отчети (1986–
1999).
Встъпителен баланс (1985), годишни баланси (1986–1995).
Щатни разписания (1986–1994).
Протоколи на профкомитета (1985–1988).
„Мехтехсервиз“ ООД – с. Звиница
Ф. 1143, 2 оп., 42 а.е., 0.20 л.м., 1984–2004 г.
Образувано със Заповед № І от 23 дек. 1984 г. на Председателя на НАПС –
София от 1 ян. 1985 г. като МТС – с. Миладиново с предмет на дейност: извършване на механизирани селскостопански работи и услуги на АПК – с. Перперек,
личните и помощните стопанства на територията му. Има бригади в селата
Конево, Миладиново, Перперек, Чифлик, Звиница и Мост. Със заповед № І–2885
от 3 дек. 1985 г. на Председателя на НАПС – София, от 1 ян. 1986 г. е променено
седалището му от с. Миладиново в с. Звиница. До 1987 г. МТС – с. Звиница е на
подчинение на ДСО „Машинотракторни станции и борба с ерозията“ – София,
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а от 1988 г. – на Технологичен комбинат „Механизация, техническо обслужване
и борба с ерозията“ – Кърджали към СО „Механизация и техническо обслужване на селското стопанство“ – София. През 1991 г. е регистрирано като ДФ,
след което е приватизирано. Промени в наименованието: МТС – с. Миладиново (1984–1985), МТС – с. Звиница (1986–1991), ДФ „Мехтехсервиз“ – с. Звиница
(1991–1992), „Мехтехсервиз“ ЕООД – с. Звиница (1992–1999), „Мехтехсервиз“
ООД – с. Звиница (1999–2004).

Нормативни документи по създаването и реорганизацията, договори за
покупко-продажби на дялове (1984–2004).
Протоколи на СС и на УС (1991–2004).
Заповеди на ръководството по дейността (1985–2001).
Бизнес-програми за развитието му (1992–1995).
Отчетни доклади по дейността (1988–1992, 1999–2000, 2003).
Годишни финансови планове (1985–1990).
Годишни статистически отчети за: персонала; ФРЗ; наличните транспортни средства; трудовите злополуки; повишаване на квалификацията
(1986–2003); младите специалисти, квалификационната и образователната
структура; използването на машините, разхода на горива и енергия; капиталните вложения, наличностите и постъпленията (1986–2003).
Годишни баланси с приложенията (1986–2004).
Щатни разписания (1985–1997).
Протоколи на профорганизацията (1985–1986).
„Агротехстрой – 97“ АД – Кърджали
Клон МТС – Ардино
Ф. 1142, 1 оп., 19 а.е., 0.10 л.м., 1988–1997 г.
Създадено на 11 май 1988 г. на основата на Машинотракторните бригади в Ардино, Млечино, Бял извор, Боровица към МТС – Кърджали с предмет на
дейност: извършване на механизирани селскостопански услуги и обслужване на
селскостопанските бригади с техника. До 1999 г. настъпват следните промени в
наименованието: МТС – Ардино (1988–1990), ДФ „Агротехстрой-62“ – Кърджали – клон МТС – Ардино (1991–1992), „Агротехстрой-62“ ЕООД – клон МТС –
Ардино (1992–1997), „Агротехстрой-97“ АД – Кърджали – Клон МТС – Ардино
(1997–1999). Приватизирано през 1999 г.

Нормативни документи по създаването, реорганизацията и приватизацията (1988–1990).
Заповеди на висшестоящи организации (1988–1990) и на ръководството
по дейността (1988–1992).
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Протоколи от: годишни събрания (1989–1990), събрания на пълномощниците (1988), заседания на СС (1988–1993), заседания на профкомитета
(1989–1991).
Годишни планови показатели (1988–1990).
Годишни статистически отчети за: персонала и ФРЗ, наличните трактори, използването на машините и изразходваното гориво, експлоатацията на
автомобилния транспорт, продукцията и услугите, социалното развитие на
трудовите колективи и трудовите злополуки (1989–1993).
Встъпителен баланс (1988–1991), годишни баланси (1992–1994).
Щатни разписания (1988–1990).
V.2. ГОРСКО СТОПАНСТВО
Окръжно управление на горите – Кърджали
Ф. 33, 7 оп., 307 а.е., 4.82 л.м., 1945–1994 г.
Създадено с ПМС № 28 от 29 ян. 1960 г. с предмет на дейност: стопанисване
и охрана на горите, полезния дивеч и рибите, залесяване на площите от горския
фонд, снабдяване на населението с гориво и дървен материал. Ръководи се от
МГГП. Ръководи всички горски стопанства в Кърджали, Момчилград, Хасково,
Харманли, Свиленград, Ивайловград, Крумовград и селата Черничево и Аврен.
През 1972 г. е закрито, а като негов правоприемник е създаден Горски промишлен
комбинат – Кърджали. С РМС № 134 от 26 юли 1976 г. Горскопромишлен комбинат – Кърджали е преименуван в Горскостопански комбинат. Впоследствие
дейността му е регистрирана по Търговския закон. С Решение № 76 от 10 юли
1989 г. Окръжен съд – Кърджали е регистрирана ДФ „Брезите“ – Кърджали.
Със Заповед № 81 от 9 апр. 1991 г. на КГ при МС е образувана Районна дирекция по горите – Кърджали. Промени в наименованието: Окръжно управление
на горите – Кърджали (1960–1966), Районна дирекция на горите – Кърджали
(1966–1970), Районна дирекция по дърводобив – Кърджали (1970–1973), Горскопромишлен комбинат – Кърджали (1973–1976), Горскостопански комбинат – Кърджали (1976–1989), ДФ „Брезите“ – Кърджали (1989–1991), Районна дирекция по
горите – Кърджали (1991–).

Постановления, нареждания, решения, окръжни, указания на ЦК на
БКП, ОК на БКП, МС, министерствата и ОНС, засягащи дейността (1962–
1983, 1989–1993).
Заповеди на ръководството по дейността (1961–1985).
Протоколи от: заседания на Дирекционния съвет (1963–1970), СС
(1970–1990).
Доклади, отчети, информации и нареждания за дейността (1962–1971).
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Годишни планове с корекции към тях и обзори. Планове, протоколи и
ловно-стопански мероприятия по охрана на полезния дивеч и работата по
унищожаването на вредния дивеч (1962–1990). Годишни финансови планове
и баланси (1961–1994).
Статистически отчети за персонала и ФРЗ (1961–1993).
Договори с ДАП за извозване на материали и сведения по изпълнение на
договорите с тях (1962–1971).
Ревизионни актове (1962–1971).
Списъци, предложения, характеристики на наградени служители (1962–
1971).
Протоколи, планове, отчети, бюджети и статистически сведения на профорганизацията (1962–1985).
Д ъ р жа в н и г о р с к и стопанств а
12 ф., 43 оп., 1383 а.е., 13.82 л.м., 1944–2000 г.
Продължават дейността на съществувалите преди 1944 г. лесничейства.
Като държавни горски стопанства са създадени с ПМС от 1951 г. Целите и
задачите им са: стопанисване на съществуващите и създаване на нови гори по
изкуствен начин, снабдяване на населението с дърва и строителни материали,
опазване на полезния дивеч, запазване на горите от пороища и ерозия. Ръководят
се от МГ и ОУ на горите. От 1991 до 1994 г. останалите да функционират горски стопанства в Ардино, Кърджали, Момчилград и Крумовград са превърнати
в държавни лесничейства. След 1994 г. те отново са преименувани в горски стопанства до 1999 г., когато отново са преобразувани в държавни лесничейства.

Горско стопанство – с. Аврен
Ф. 358, 1 оп., 84 а.е., 0.46 л.м., 1960–1963 г.

Съществува от 1960 до 1963 г.

Горско стопанство – Ардино
Ф. 511, 7 оп., 276 а.е., 2.87 л.м., 1950–1999 г.

Съществува от 1950 г.

Държавно горско стопанство – Ивайловград
Ф. 357, 1 оп., 19 а.е., 0.18 л.м., 1944–1951 г. Вж. и Ф. 223К

Съществува от 1947 до 1951 г.

Държавно горско стопанство – Крумовград
Ф. 356, 8 оп., 339 а.е., 4.18 л.м., 1945–2000 г.

Съществува от 1944 г.
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Горско промишлено стопанство – Крумовград
Ф. 359, 1 оп., 107 а.е., 0.57 л.м., 1951–1960 г. Вж. и Ф. 224К

Съществува от 1951 до 1960 г.

Горско стопанство – Кърджали
Ф. 87, 9 оп., 215 а.е., 2.46 л.м., 1944–1999 г. Вж. и Ф. 100К

От 1944 до 1951 г. е Административно лесничейство – Кърджали. Като
горско стопанство съществува от 1951 г.

Горско стопанство – Момчилград
Ф. 443, 9 оп., 214 а.е., 2.16 л.м., 1952–1998 г.

Съществува от 1952 г.

Държавно горско стопанство – с. Попско
Ф. 348, 1 оп., 7 а.е., 0.04 л.м., 1949–1953 г.

Съществува от 1949 до 1953 г.

Държавно лесничейство „Кирково“ – с. Чакаларово
Ф. 1205, 1 оп., 24 а.е., 0.07 л.м., 1995–2000 г.
Държавно горско земеделско стопанство – с. Черничево
Ф. 779, 3 оп., 56 а.е., 0.53 л.м., 1966–1979 г.

Съществува от 1966 до 1979 г.

Маказко държавно горско стопанство – с. Чорбаджийско
Ф. 444, 1 оп., 13 а.е., 0.10 л.м., 1944–1951 г.

Съществува от 1944 до 1951 г.

Държавно горско промишлено стопанство „Маказа“ –
с. Чорбаджийско
Ф. 445, 1 оп., 29 а.е., 0.20 л.м., 1952–1960 г.

Съществува от 1951 до 1960 г.

Заповеди на МТП и Окръжно горско стопанство по работата на горските стопанства (1961–1970, 1985–1999).
Директивни писма, инструкции и указания от МТП по работата на горските стопанства (1946–1966, 1985–1992, 1999).
Протоколи от заседания на дирекционните съвети (1976–1985).
Доклади и обзори от ръководството по изпълнението на плана (1960–
1974, 1976–1994, 1996–1998).
Годишни планове с корекциите към тях (1962–1970, 1976–1995).
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Годишни статистически отчети (1964–1994).
Предложения за даване на правителствени награди, договори с ДАП и
годишни отчети за изпълнението им – Ф. 356 (1965–1967).
Баланси, бюджетни сметки и годишни финансови планове (1953–1994).
Преписки по съревнованието – Ф. 359, Ф. 779 (1958–1967).
Правилник за вътрешния ред и наредба за вътрешните правила, годишни
баланси с приложенията, годишни обзори за материално-техническото снабдяване (1961–1974, 1976–1995).
Отчети по труда и ФРЗ (1961–1974, 1985–1999).
Актове от извършени финансови ревизии.
Лесоустройствени проекти.
Доклади и протоколи на профорганизациите с приложени към тях отчети
и информации (1961–1985, 1976–1995).
„Районна ремонтна работилница“ ЕООД – Кърджали
Ф. 1183, 1 оп., 32 а.е., 0.21 л.м., 1961–2003 г.
Създадено през 1961 г. с решение на Районна дирекция по горите – Кърджали. Дейността ѝ е по ремонта и поддръжката на горскостопанска техника. През
1993 г. е преобразувано в ЕООД. Приватизирано през 2001 г. Дяловете от капитала ѝ са изкупени от фирма „Лес-99“ ООД – Кърджали.

Решения на МЗГ, удостоверения от Кърджалийския окръжен съд и договор за продажба на дялове по приватизацията на дружеството (1993–2003).
Наредби, разпореждания и заповеди на висшестоящи органи (1961–
1998).
Протоколи на СС (1986–1987).
Заповеди на ръководството по дейността (1984–1987).
Планове по труда – натурални показатели, справки по кредитния план
(1975), годишни финансови планове (1961–1984).
Информации за дейността на дружеството (1995–1997).
Статистически отчети за изпълнение на държавния план по основни показатели (1974).
Годишни статистически отчети за: дейността на частните фирми, изпълнението на плана, промишлената продукция, социалното развитие на трудовите колективи, ефективността на производството, себестойността на продукцията, персонала и ФРЗ (1963–2002).
Годишни баланси (1962–2002).
Протоколи на профорганизацията (1966–1987).
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„Брезите“ АД – Кърджали
Ф. 1146, 2 оп., 34 а.е., 0.16 л.м., 1989–2001 г.
Създадено с Решение № 98 от 26 юни 1989 г. на МС и Указ № 56 от 1989 г.
за стопанската дейност. Занимава се с лесокултурна дейност и стопанисване
на горите, дърводобив, ловно, рибно и селскостопанско строителство, природозащитна дейност, събиране и преработка на диворастящи продукти. До 1992 г.
съществува като ДФ „Брезите“, след което последователно се преобразува в
„Брезите“ ЕООД – Кърджали (1993–1999), в „Брезите“ ЕАД – Кърджали (1999)
и в „Брезите“ АД – Кърджали (2000–2001). Приватизирано през 2001 г.

Документи по реорганизациите (1989–1999).
Договори за покупко-продажба на акциите на дружеството (2000–2001).
Инструкции, указания, заповеди и писма на висшестоящи органи (1991–
1999).
Кореспонденция с висшестоящи организации по дейността (1993–1997).
Протоколи от: общо кооперативно събрание (1992) заседания на Съвета
на директорите (1999).
Годишни отчети и информации за дейността (1994–1995).
Справки и програми за дейността и перспективите за развитие на учреждението (1991–1998).
Договори и спецификации за продажба и доставка на материали и стоки
с фирми от Турция и Гърция (1992–1995, 2000).
Годишни статистически отчети за: персонала и ФРЗ, наличностите,
постъпленията и разходите, трудовите злополуки (1990–2001).
Щатни разписания (1991–1999).
Годишни счетоводни баланси (1990–2000).
Горско стопанство „Женда“ – Кърджали
Ф. 1184, 1 оп., 22 а.е., 0.13 л.м., 1985–1997 г.
Създадено със Заповед № 927 от 26 юни 1984 г. на МГГП, започва дейност от
1 ян. 1985 г. като Държавно ловно стопанство „Соколите“ – Кърджали. Грижи
се за възпроизводството и разселването на дивеч и риба, занимава се с горскостопанска и странична дейност, лесоползване, търговия, туризъм и др. През 1991 г.
става Държавна дивечовъдна база „Женда“ – Кърджали, а след 1996 г. – Горско
стопанство „Женда“ – Кърджали.

Заповеди на: КГ по създаването и реорганизирането му (1991–1996),
МЗГ, ОНС и други висшестоящи организации (1985–1996) и на ръководството по дейността (1986–1997).
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Наредби, указания и разпоредителни писма на висшестоящи органи по
дейността (1985–1997).
Протоколи на общото събрание (1986–1994), СС (1986–1988).
Доклади, информации, анализи по ловностопанската дейност (1985–
1988).
Годишни баланси (1986–1998).
Годишни бюджети на стопанството (1985–1989).
Годишни отчети за: заети лица, работна заплата, разхода за опазване на
околната среда, трудовите злополуки (1992–1997).
Годишни инвентаризации на горските култури (1991–1997).
Приемателни протоколи за въведени в действие обекти (1993–1994).
Щатни разписания (1985–1996).
V.3. ВОДНО СТОПАНСТВО
Строително-експлоатационно предприятие „Водно стопанство“ –
Кърджали
Ф. 883, 3 оп., 125 а.е., 1.65 л.м., 1960–1999 г.
Създадено през 1959 г. с предмет на дейност: изграждане, експлоатация,
поддържане и подобряване на хидромелиоративен фонд по пътя на лимитните
капитални вложения, изготвяне планове за водоползване, оказване методическа
и техническа помощ на ТКЗС и АПК, изготвяне на перспективни програми. Промени в наименованието: Сектор „Водно стопанство“ – Кърджали (1959–1963),
Отдел „Водно стопанство“ – Кърджали (1963–1968), Предприятие „Държавна
напоителна система“ – Кърджали (1969–1976), Строително-есплоатационно
предприятие „Водно стопанство“ – Кърджали (1976–1988), Строително предприятие „Водно стопанство“ – Кърджали (1988–1992), „Водно стопанство“
АД – Клон Кърджали (1992–1998), „Водно стопанство“ ЕАД – Кърджали (1998–).

Документи по реорганизацията и приватизацията (1988–1999).
Постановления, решения, заповеди, указания на висшестоящи организации (1963–1996).
Заповеди на ръководството по дейността (1985–1999).
Протоколи от: годишни отчетно-изборни събрания и общото събрание
на колектива (1977–1984, 1986–1990); заседания на: Производствения комитет (1969–1976), ТИС (1979–1984), СС (1977–1989), УС, Дирекционния съвет, СС (1990–1998); проведени търгове (1991–1994).
Доклади за дейността му (1962–1984).
Перспективни планове (1960–1990).
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Годишни производствени програми (1963–1976).
Производствени планове за: селскостопанската дейност (1977–1984),
строителството (1977–1984), планове по себестойността в: строителството
(1977–1984), селскостопанската дейност (1977–1984), реализацията в строителството (1977–1980) и в селскостопанската дейност (1977–1984).
Планове и отчети за: работата на групата за инвеститорски контрол
(1963–1972), реконструкцията и модернизацията в предприятието (1972–
1980), финансирането на капиталните вложения (1971–1976), социалното развитие на колектива и за подготовката и разпределението на кадрите
(1980–1984),
Отчети по: изпълнението на производствените планове (1977–1984),
труда и ФРЗ (1977–1984), себестойността в строителството и селскостопанс
ката дейност (1977–1984), изпълнението на реализацията (1977–1984).
Годишни: финансови планове (1969–1976), баланси (1962–1976, 1985–
1999), статистически отчети (1963–1999).
Справки и списъци за основни икономически показатели (1981–1993),
материално-техническото снабдяване (1982–1984).
Титулни списъци за капиталните вложения (1963–1976).
Поименни списъци на обектите по основен ремонт (1977–1983).
Баланси с приложенията към тях и отчети (1979–1983).
Щатни разписания (1962–1984, 1986–1998).
Строително управление „Водстрой“ – Кърджали
Ф. 884, 1 оп., 33 а.е., 0.38 л.м., 1973–1976 г.
Създадено на 1 ян. 1973 г. с предмет на дейност изграждане на напоителни
системи и корекции на реки на територията на бившите Кърджалийски и Смолянски окръзи. Прекратява дейността си през 1976 г.

Постановления, разпореждания и др. от висшестоящи организации
(1973–1976).
Протоколи на Стопанския комитет (1973–1976).
Доклади, информации за дейността (1973–1976).
Планове и отчети за: подготовката и разпределението на кадрите (1973–
1976), социалното развитие на колектива (1974–1976).
Годишни: производствени планове, финансов план, план по труда (1973–
1976), по производителността на труда (1974–1976).
Планове и отчети за себестойността (1973–1976).
Планове за реализацията (1974–1975).
Перспективни планове (1973–1976).
Поименни списъци за капиталните вложения (1973–1976).
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Годишни баланси (1973–1976).
Годишни статистически отчети (1973–1976).
Щатни разписания (1973–1976).
Списък на неанотираните фондове
ТКЗС „Седми конгрес“ – с. Айваз
Ф. 395, 1 оп., 3 а.е., 0.03 л.м., 1958 г.
ТКЗС – с. Долно Луково
Ф. 324, 1 оп., 2 а.е., 0.02 л.м., 1958 г.
ТКЗС „Ленин“ – с. Дрянова глава
Ф. 253, 1 оп., 3 а.е., 0.03 л.м., 1958 г.
ТКЗС „Христо Ботев“ – с. Душинково
Ф. 249, 1 оп., 9 а.е., 0.05 л.м., 1958 г.
ТКЗС – с. Железаре
Ф. 183, 1 оп., 2 а.е., 0.04 л.м., 1958 г.
ТКЗС „В. Коларов“ – с. Звънарка
Ф. 301, 1 оп., 3 а.е., 0.03 л.м., 1958 г.
Държавен овощен разсадник – Ивайловград
Ф. 147, 1 оп., 4 а.е., 0.04 л.м., 1945–1948 г. Вж. и Ф. 160К
ТКЗС – с. Кобилино
Ф. 181, 1 оп., 4 а.е., 0.06 л.м., 1958 г.
ТКЗС – с. Костилково
Ф. 180, 1 оп., 6 а.е., 0.05 л.м., 1958 г.
Областен инспектор по тютюна – Кърджали
Ф. 108, 1 оп., 6 а.е., 0.03 л.м., 1947 г.
Държавно стопанско предприятие „Земснаб“ – Кърджали
Ф. 231, 1 оп., 23 а.е., 0.28 л.м., 1948–1953 г.
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Воден синдикат „Арда“ – Кърджали
Ф. 84, 1 оп., 11 а.е., 0.22 л.м., 1947–1952 г.
Окръжно предприятие „Селскостопански мелиорации и
борба с ерозията“ – Кърджали
Ф. 864, 5 оп., 99 а.е., 1.04 л.м., 1962–2002 г.
ТКЗС – с. Мандрица
Ф. 154, 1 оп., 3 а.е., 0.03 л.м., 1958–1959 г.
Секция по укрепване на пороищата и залесяване на горите –
Момчилград
Ф. 442, 1 оп., 15 а.е., 0.09 л.м., 1947–1951 г.
ТКЗС „В. Коларов“ – с. Мъженци
Ф. 254, 1 оп., 5 а.е., 0.04 л.м., 1958 г.
ТКЗС – с. Островица
Ф. 258, 1 оп., 9 а.е., 0.13 л.м., 1958 г.
ТКЗС – с. Пелевун
Ф. 125, 1 оп., 3 а.е., 0.03 л.м., 1958 г.
ТКЗС – с. Петелово
Ф. 184, 1 оп., 8 а.е., 0.09 л.м., 1956–1959 г.
ТКЗС „Нов живот“ – с. Хухла
Ф. 286, 1 оп., 20 а.е., 0.16 л.м., 1958–1986 г.
ТКЗС – с. Черни рид
Ф. 124, 2 оп., 16 а.е., 0.10 л.м., 1958–1995 г.
ТКЗС – с. Чифлик
Ф. 261, 3 оп., 35 а.е., 0.17 л.м., 1958–1995 г.
Колекция „Емлячни регистри от селищни системи
на Кърджалийски окръг – с. Доброволец“
Ф. 1052, 2 оп., 2 а.е., 0.02 л.м., 1934 г.
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VІ. СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО
И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО
VІ.1. СТРОИТЕЛСТВО
Районна проектантска организация Хасково – клон Кърджали
Ф. 503, 5 оп., 68 а.е., 0.55 л.м., 1959–1996 г.
Създадена през 1959 г. за извършване на проучвателни и проектантски работи за държавно, обществено, групово, кооперативно и индивидуално жилищно
строителство, културно-битово обслужване на населението в града и окръга.
До края на 1963 г. е на пряко подчинение на ОНС – Кърджали, а от 1 ян. 1964 г. е
клон на Районна проектантска организация – Хасково. Обявена е за приватизация, извършена с договор от 4 дек. 1995 г. и приключена със Заповед № РД-02–1472 от 29 ян. 1996 г. Промени в наименованието: Единна окръжна проектантска
организация – Кърджали (1959–1963), Районна проектантска организация Хас
ково – клон Кърджали (1964–1986), Териториална проектантска организация –
Кърджали (1986–1992), „Проектантска организация“ ЕООД – Кърджали (1992–
1995), Гражданско дружество „Проектантска организация“ ЕООД – Кърджали
(1995–1996).

Документи по уедряването и приватизацията (1964, 1992–1996).
Заповеди, окръжни и наредби по дейността (1959–1972, 1976–1984)
Протоколи от: заседания на СС (1986–1991), производствени и общи
събрания на: колектива (1991), Техническия съвет и Производствения комитет (1959–1963, 1966–1971, 1976–1984).
Правилници за вътрешния ред и устройство (1967, 1976).
Годишни планове по производството, труда и себестойността (1959–
1964, 1971–1972, 1976–1981), годишни финансови планове (1961–1963,
1969–1972, 1976–1978).
Годишни отчети по производството, труда и себестойността (1961–1972,
1976–1984), статистически отчети и анализи за: организация на работната
заплата, производителността на труда и трудови норми (1966–1972, 1976–
1989, 1991–1985), социалното развитие на трудовите колективи (1985–1989),
продукцията и услугите, разходите за тях и чистата продукция (1985–1990),
себестойността на проучвателните работи (1985, 1987–1990), капиталните
вложения и въведените в действие основни фондове (1985, 1988–1989).
Годишни отчети и баланси с приложенията (1959–1984, 1986–1996).
Трудови норми, протоколи и заповеди по утвърждаването им (1964–
1975).
Поименни списъци на обекти за проучване и проектиране (1959–1960).
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Проектосметни документи на обектите: „Салон за борба в Кърджалийс
ки окръг“ (1968), „Разширение на мост в Момчилград“ (1963), „Мост: с. Рудина – с. Сестринско“ (1965), „Читалище – Ивайловград“ (1967).
Протоколи, доклади, отчети, решения и бюджети на профорганизацията
(1967–1972, 1976–1984).
Централно строително-монтажно управление
„Совболстрой“ – Кърджали
Ф. 365, 7 оп., 60 а.е., 0.40 л.м., 1951–1957 г.
Образувано през 1951 г. за извършване строителството в Родопския минен
басейн. Към І-во Строително управление „Совболстрой“ – Кърджали са създадени и: І строителен участък – в Кърджали, ІІ строителен участък – в Рудозем, ІІІ
строителен участък – в Мадан и ІV строителен участък – в с. Страшимир, като
към управлението през 1952 г. е създадена и автобаза в Рудозем. Тези организации
съществуват до 1 ян. 1954 г., след което Строителното управление е преименувано на Централно строително-монтажно управление. Съвместно с поделенията от І, ІІ, ІІІ строително-монтажни управления и ІV строително-монтажен
участък то продължава строителството в Родопския минен басейн до 31 дек.
1954 г., когато дейността му е ликвидирана, а имуществото се предава на ОСО –
Кърджали.

Инструкции, разпореждания и писма от висшестоящи организации с директивен характер (1952–1955).
Правилници за вътрешния трудов ред в управлението (1954).
Протоколи: от проведени съвещания (1952–1954), за приемане на строителни обекти (1954).
Доклади и преписки по стопанската дейност.
Чертежи на жилищни блокове.
Титулни списъци и обобщителни ведомости на основните видове работи
(1953–1954).
Ревизионни актове, извлечения от сметки, таблици, сведения и баланси
(1953–1954).
Окръжна строителна организация – Кърджали
Ф. 480, 6 оп., 126 а.е., 1.55 л.м., 1959–1998 г.
На 1 февр. 1948 г. в Кърджали се формира Строителна група като поделение
на Строително обединение – Стара Загора със задача да извършва високи и ниски
строежи в града и околията. От 1 ян. 1950 г. Строителната група преминава към
Строителен район – Хасково, а от 1953 г. е поделение на ДСУ – Димитровград.
От 1 ян. 1956 г. се преустройва в Строителен участък към ДСУ – Димитровград
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на самостоятелен баланс. От 1 ян. 1958 г. е преименуван на ДСУ „Стройрайон –
Кърджали“, а през 1959 г. се влива в Окръжната строителна организация в Кърджали. Чрез сливането му със Строй кантората (местни строежи) – Кърджали
от 1 апр. 1959 г. се създава Окръжна строителна организация, пряко подчинена
на ОНС – Кърджали. Първоначално има три строителни групи: І-ва – за извършване на разширение на ОЦЗ, ІІ-ра – за изпълнение на строителни обекти в града
и ІІІ-та – за изпълнение на строителството в окръга. От 1965 г. строителната
организация преминава на подчинение на ДСО – Хасково, а на местно подчинение
остават само Бетоновият и Варовият възли, обособени на вътрешностопанска
сметка. От 1 апр. 1966 г. Управлението преминава на подчинение на ДСО „Тракия“ – Стара Загора под наименованието „Държавно строително управление“.
До края на 1970 г., с нарастване обема на строително-монтажните работи, се
изменя и структурата на Управлението. От началото на 1971 г. ДСУ става клон
на ДСО „Гражданско строителство“ – София и изпълнява строителството на
територията на Кърджалийски окръг, а през 1989 г. е регистрирана по Търговския закон като ДФ „Устра“ – Кърджали. С Решение № 520 от 12 авг. 1997 г.
на Кърджалийския окръжен съд „Устра“ ЕАД – Кърджали се преобразува в „Устра“ АД – Кърджали, като се разширява предметът на дейност: проектиране,
строителство, инвестиционна дейност, търговия със строителни и други материали, строителни и транспортни услуги в страната и чужбина, хотелиерство, ресторантьорство, търговска дейност в страната и чужбина, отдаване
на движимо и недвижимо имущество под наем и всички други дейности и услуги,
незабранени със закон. Предприятието е включено в списъка на предприятията за
масова приватизация и чрез три тръжни сесии, към 16 май 1998 г. капиталът на
дружеството се владее от държавата, в лицето на МРРБ – 41,5 % и останалите 58,5 % – от приватизационни фондове, индивидуални участници и юридически
лица. Промени в наименованието: Окръжна строителна организация – Кърджали (1959–1966), ДСУ – Кърджали (1967–1973), Строително-монтажен комбинат – Кърджали (1974–1989), ДФ „Устра“ – Кърджали (1989–1993), „Устра“
ЕАД – Кърджали (1993–1997), „Устра“ АД – Кърджали (1997).

Документи по учредяването, уедряването, реорганизацията, ликвидацията и приватизацията (1972, 1989–1998).
Постановления, заповеди, окръжни и наредби на Министерство на строежите и Комитета по строителство по цялостната дейност (1959–1973).
Протоколи и решения от: заседания на СС (1959–1964, 1968–1973,
1976–1985), заседания на УС (1990).
Правилник за вътрешния ред (1959–1964, 1967).
Заповеди, доклади, информации, отчети на ръководството по дейността
(1959–1973, 1986–1997).
Годишни планове по: строително-монтажните работи, труда и себестойността (1959–1973, 1979–1985), финансови планове (1961–1973), квалификацията на персонала (1960–1973).
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Годишни отчети по: строително-монтажните работи, труда, себестойността и изпълнението на финансовите планове (1959–1973).
Годишни статистически отчети (1959–1973, 1987–1990).
Рационализаторски предложения и изобретения, заповеди и протоколи
по одобряването и експериментирането (1968–1973).
Предложения за санитарни възли (1980) и изменения на санитарни възли
в номенклатурата на различни обекти (1982).
Промяна в: конструктивната система на обекти (1982), кофража на металните колони (1982), технологията на основите на блокове (1984).
Годишни баланси с приложенията (1959–1973, 1980–1985, 1986–1997).
Щатни разписания (1961–1973, 1981–1985).
Протоколи, доклади, отчети и бюджети на профорганизацията (1960–
1973).
Междукооперативно строително предприятие – Кърджали
Ф. 782, 1 оп., 26 а.е., 0.20 л.м., 1968–1973 г.
Създадено през 1968 г. със задача строителство на сгради на ТКЗС, „Наркооп“ и „Селкооп“. Ръководи се от ОКС – Кърджали. Закрито с ПМС № 27 от 20
ноем. 1970 г., като се влива в ДСУ – Кърджали.

Документи по създаването и ликвидацията (1968–1971).
Окръжни, заповеди, наредби от висшестоящи организации по дейността
(1968–1970).
Устави и наредби (1968–1970).
Протоколи на УС(1968–1972).
Годишни статистически отчети по различните дейности (1968–1970).
Доклади, отчети, информации на директора за цялостната му работа
(1969–1970).
Годишни планове и отчети по труда, строителството и ТРЗ (1968–1970).
Годишни финансови планове и баланси (1968–1970).
Ревизионни актове за извършена финансова ревизия (1973).
Протоколи на профорганизацията (1968–1970).
Строителен участък – Кърджали
Ф. 481, 1 оп., 15 а.е., 0.09 л.м., 1956–1958 г.
На 1 февр. 1948 г. в Кърджали се формира Строителна група като поделение на Строително обединение – Стара Загора със задача да извършва високи и
ниски строежи в града и околията. От 1 ян. 1950 г. Строителната група преминава към Строителен район – Хасково, а от 1953 г. е поделение на ДСУ – Ди-
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митровград. От 1 ян. 1956 г. се преустройва в Строителен участък към ДСУ –
Димитровград на самостоятелен баланс. От 1 ян. 1958 г. е преименуван на ДСУ
„Стройрайон – Кърджали“, а през 1959 г. се влива в Окръжната строителна
организация в Кърджали.

Окръжни, решения от Министерството на строежите и ДСУ – Димит
ровград по цялостната дейност на участъка (1956–1958).
Протоколи на УС (1957–1958).
Доклади на УС във връзка с цялостната работа на участъка (1956–1958).
Планове по труда и ФРЗ (1956–1958).
Статистически отчети по изпълнение плана по строителството и др.
(1956–1958).
Баланси (1956–1958).
Колективни трудови договори (1957–1958).
Домостроителен комбинат – Кърджали
Ф. 1079, 2 оп., 45 а.е., 0.47 л.м., 1979–1992 г.
Създаден през 1979 г. за осъществяване на мащабното промишлено и жилищно строителство на територията на града и окръга. Към него има изградени
2 поделения: промишлена дейност и строително-монтажни работи. Извършва се
сглобяемо строителство, пакето-повдигащи плоскости, едропанелно и монолитно жилищно строителство. Промишлената му дейност включва производството на едри панели и елементи за жилищното и общественото строителство.
Извършва строително-монтажни работи на площадки в Кърджали, Джебел,
Момчилград, Крумовград и Ивайловград. След 1989 г. обемът на дейността му
намалява и през втората половина на 1992 г. е закрит.

Постановления, наредби, инструкции, заповеди по дейността (1979–
1985).
Петгодишни и годишни планове (1979–1986).
Годишни: планове, отчети и балансови отчети (1980–1985); баланси и
приключвателен баланс (1986–1992); статистически отчети за: персонала и
работната заплата (1987–1988), продукцията и услугите, разходите за тях и
чистата продукция (1987–1989), продукцията на помощните и спомагателни
производства в строителните поделения (1986–1987, 1989).
Щатни разписания (1981–1985).
Доклади, информации по охрана на труда (1981–1985).
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Общостроително предприятие – Кърджали
Ф. 1080, 2 оп., 31 а.е., 0.28 л.м., 1980–1992 г.
Открито през 1980 г. Като главен изпълнител и подизпълнител извършва
административно, културно-битово, жилищно, промишлено строителство, водоснабдяване и канализация, благоустрояване и друго специализирано строителство в Кърджали, Момчилград, Крумовград, Ивайловград, Ардино, Черноочене и
Джебел. Прилага технологиите на сглобяемо строителство, пакето-повдигащи
плоскости, едроразмерен кофраж и монолитно строителство. Предмет на дейността му е строително-монтажна дейност на промишлени и социални обекти
без жилищни блокове по системата „Едропанелно жилищно строителство“.
Закрито през 1994 г. Наименованието му е: Общо строително предприятие –
Кърджали (1980–1990), Поделение „Строителство“ – Кърджали (1990–1992),
Предприятие „Строителство и строителни услуги“ – Кърджали (1992–1994).

Нормативни документи по реорганизацията (1988).
Наредби, указания, инструкции и заповеди на висшестоящи органи по
дейността (1980–1985).
Протоколи на СС (1981–1985).
Утвърден петгодишен план за VІІІ петилетка, годишни планове (1981–
1985).
Годишни планове по: ТРЗ (1980–1985), повишаване квалификацията на
кадрите (1981–1985).
Отчетни доклади за цялостната дейност (1981–1985).
Годишни отчети за продукцията от помощните и спомагателни стопанства (1986–1988).
Анализи и справки за отчитане на трудовите злополуки (1983–1984).
Годишни статистически отчети за: строителното производство (1986–
1987), икономиите от суровини, материали, горива и ел. енергия (1986), продукцията и услугите, разходите за тях и чистата продукция (1986), себестойността на строителните и монтажните работи (1986).
Финансови планове (1980–1985).
Годишни баланси с приложените към тях форми (1980–1992).
Строително промишлено предприятие – Момчилград
Ф. 1072, 3 оп., 37 а.е., 0.34 л.м., 1974–1995 г.
Създадено на 12 март 1974 г. като структура, пряко подчинена на АПК –
Момчилград с предмет на дейност: строителство на селскостопански обекти,
пътни и благоустройствени обекти, културно-битово строителство, основни и
текущи ремонти, добив и производство на инертни и строителни материали.
Строи обекти и в: Ловеч, Пловдив, Казанлък, Габрово, Чирпан. От 10 юли 1992 г.
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е взето решение за ликвидиране на дейността на Агрофирмата, а със Заповед
№ 205 от 4 май 1992 г. Областният управител в Хасково назначава ликвидационен съвет, който изпълнява задачите по цялостната ликвидация на Агрофирмата
и всички поделения към нея. На 30 юни 1992 г. е ликвидирана дейността и на СПП.

Протокол на учредително събрание и правилник за вътрешния ред
(1974).
Протоколи и материалите към тях от: годишни отчетни събрания (1975–
1980, 1984–1985), заседания на СС (1974–1983, 1989).
Заповеди на ръководството по дейността (1992–1993).
Годишни производствени и финансови планове (1977–1984, 1985–1989).
Годишни отчети по: материално-техническото снабдяване (1982–1985);
статистически отчети за: персонала и средствата за работна заплата (1992–
1994), образователната и възрастовата структура на персонала (1991–1992);
отчети за: постъпленията от продажби, постъпленията и разходите, приходите и разходите (1992–1994), трудовите злополуки (1980–1981). Финансови
отчети (1974–1984, 1985–1986) и икономически резултати (1987–1991).
Годишни баланси с приложения към тях (1974–1984, 1992–1994).
Ликвидационен баланс и ревизионна записка (1995).
„Технопрогрес – М“ ООД – Момчилград
Ф. 1144, 1 оп., 24 а.е., 0.23 л.м., 1985–1999 г.
Създадено през 1985 г. като Строително предприятие „Технопрогрес“, поделение на ДСО „Технопрогрес“ – София. С Решение на Кърджалийския окръжен
съд от 28 юни 1991 г. е образувано в ДФ „Технопрогрес – М“ – Момчилград, която
приема активите и пасивите на „Технопрогрес“ – София и поделението в Момчилград. Предмет на дейност: организиране на научно-приложна, проектно-конструкторска, технологична, консултантска, строително-монтажна, сервизна,
маркетингова, вътрешна и външна търговска дейност в областта на изграждането на малки и средни предприятия и други строителни обекти. През дек.
1991 г. фирмата се преобразува в ЕООД, а през 1995 г. предметът на дейността
ѝ се допълва с покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажби. През 1999 г. и става ООД и 80 % от капитала е изкупен от „Тепрохолд“
ООД – Момчилград.

Нормативни документи по създаването, реорганизациите и приватизацията (1985–1999).
Протоколи от: общи събрания (1989–1990), заседания на СС (1987–
1988).
Заповеди на ръководството по дейността му (1985–1999).
Организационно-управленческа структура (1988).
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Инженерен проект (1986) и прогноза за развитието му (1990).
Годишни: планове с обяснителни записки (1986–1991); статистически
отчети (1988–1991, 1993–1997); баланси (1985–1999).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1987–1991).
Щатни разписания (1986–1990).
Промишлен клон „Строителни изделия“ – Кърджали
Ф. 826, 1 оп., 24 а.е., 0.27 л.м., 1963–1976 г.
Основан по реда и условията на Разпореждане № 48 на МС от 29 юни 1963 г.
със задача да специализира производството на стоманобетонни конструкции и
бетонни изделия за задоволяване нуждите на Строителната организация в Кърджали. Закрит на основание на Разпореждане № 414 от 18 дек. 1975 г. на ИБ на
МС и активите и пасивите му са поети от СМК – Кърджали. Промени в наименованието: Строително промишлено предприятие – Кърджали (1963–1970),
Промишлен клон „Строителни изделия“ – Кърджали (1971–1975).

Документи по учредяването и реорганизацията (1963–1976).
Протоколи, доклади, решения на Дирекционния съвет (1963–1975).
Годишни планове (1963–1975).
Статистически отчети (1964–1975).
Рационализаторски предложения (1974–1975).
Трудови норми (1963–1975).
Щатни разписания (1963–1975).
Трудови договори (1964–1975).
Протоколи, планове и отчети на профорганизацията (1963–1975).
Строителна дирекция „Водоснабдяване и канализация“ – Кърджали
Ф. 719, 6 оп., 140 а.е., 1.22 л.м., 1957–1999 г.
Създадена по реда и условията на Решение № 24 от 24 ноем. 1949 г. на ИК
на ГОНС – Кърджали като служба на СП „Комунални услуги“ в града. След създаването на окръзите в страната, от 1 юли 1959 г. предприятието се обособява
като мероприятие на ОНС – Кърджали на самостоятелен баланс. През 1991 г.
е регистрирано по Търговския закон и преобразувано в ЕООД. С РМС № 1097 от
26 септ. 1996 г. на общините се прехвърлят дружествени дялове от ЕООД „Водоснабдяване и канализация“ – Кърджали. С Решение № 598 от 2 юли 1997 г. на
Кърджалийския окръжен съд в регистъра на търговските дружества е вписано
преобразуването на ЕООД в ООД, чрез прехвърляне на дружествени дялове на
общините Ардино, Джебел, Кирково, Момчилград, Крумовград. Предмет на дейност: водоснабдяване, поддържане на съществуващата водна и канална мрежа
във всички населени места на окръга и строеж на нови водопроводи.
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Документи по учредяването, уедряването и реорганизацията (1971,
1991).
Решения на МС и на Кърджалийския окръжен съд по прехвърляне на
дялове от капитала на дружествата „ВиК“ на съответните общини и промяна
в наименованието на дружеството (1994–1997).
Постановления и решения на МС, ИБ на МС по дейността (1985–1990).
Указания, разпоредителни писма, наредби, инструкции, решения, писма
и разпореждания, заповеди на висшестоящи органи по дейността (1958–1978,
1980–1993, 1995–1998).
Заповеди на ръководството по дейността (1979–1998).
Правилник за вътрешния ред (1975).
Протоколи, доклади и решения от: заседания на СС (1966–1984), синдикалната организация (1985–1991), общо събрание на съдружниците (1998),
съвещания на ръководството (1998), заседания и общи събрания на профкомитета (1986, 1988–1991), споразумения между работодателя и синдикалната
организация (1993–1995, 1998), държавна приемателна комисия по установяване годността за ползване на обект в строеж (1993).
Дружествен договор (1966).
Перспективни планове по автоматизирането на водоснабдителните помпени станции и други обекти (1963, 1966–1972, 1981–1985).
Утвърдени годишни и петгодишни планове (1984–1991).
Мероприятия за обезпечаване изпълнението на плана, техническата
безопасност и техническия напредък (1966–1977, 1981–1985).
Годишни планове, отчети и доклади за цялостната работа по текущите
и основните ремонти, водопроводната работа и временната нетрудоспособност (1957–1984), финансови планове (1966–1984).
Доклади и отчети на техническите ръководители по: водоснабдяването
на селищата (1957–1962), техническия прогрес, механизацията и рационализациите (1967–1972, 1976); информации, доклади и докладни записки по
дейността (1993–1998); сведения, планове и отчети за работната ръка, ФРЗ,
трудовите норми и производителността на труда (1967–1984).
Отчети за: канализацията (1986–1993), водоснабдяването (1986–1993),
експлоатацията (1985–1992), трудовите злополуки (1982–1989), приходите
и разходите на предприятията от производствената сфера (1986–1991), персонала и ФРЗ (1986–1991), пренасочените и настанени млади специалисти,
незаети бройки и др. (1985–1987).
Годишни статистически отчети и сведения за: изпълнението на основната дейност (1961–1963, 1965–1984), заетите лица (1991–1998), водоснабдяването (1993–1997), канализацията (1993–1994, 1997–1998).
Годишни баланси и отчети (1959–1963, 1966–1984, 1990–1993).
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Годишни счетоводни отчети (1994–1998).
Вътрешни правила за работната заплата (1985–1990, 1994–1995).
Колективни трудови договори (1966–1973, 1979–1985, 1993).
Преписки за повишаване квалификацията на кадрите (1967–1972, 1979–
1985).
Щатни разписания (1960–1963, 1966–1972, 1979–1991, 1993–1997).
Планове и отчети на профорганизацията (1961–1984).
Строително-бояджийска кооперация „Мир“ – Кърджали
Ф. 491, 1 оп., 4 а.е., 0.04 л.м., 1953–1957 г.
Създадена на 17 февр. 1946 г. от група занаятчии като Занаятчийска кооперация за общи доставки „Единство“ – Кърджали с предмет на дейност: битово
обслужване на населението и производство на стоки за широко потребление. С
Решение № 11 от 1 ноем. 1946 г. на УС към нея е открит Обущарски отдел, с Решение № 13 от 28 дек. 1946 г. на УС – Шивашки отдел, а през 1957 г. в състава на
Общата ТПК „Единство“ – Кърджали влиза и Строително-бояджийската ТПК
„Мир“ – Кърджали и продължава своята дейност като Строително-бояджийс
ки отдел. През 1964 г. Строително-бояджийският отдел се влива в Бръснарската ТПК „Хигиена“ – Кърджали. На 1 авг. 1957 г. Строително-бояджийският
отдел се прехвърля в ТПК „Инвалид“ – Кърджали.

Протоколна книга на УС (1953–1957).
Дневник-главна книга, годишни отчети с приложенията (1955–1957).
Статистически отчети за: труда, наличността, постъпленията, разхода,
остатъците на суровини и материали (1956–1957).
ТПК „Строител“ – Кърджали
Ф. 794, 2 оп., 52 а.е., 0.41 л.м., 1965–2006 г.
Създадена на 1 март 1965 г. по реда на 27-мо и 33-то ПМС на базата на 13
строителни бояджии, прехвърлени от ТПК „Хигиена“ – Кърджали, за да осигурява строително-ремонтни услуги на населението и предприятията на територията на Кърджалийски окръг. ТПК „Строител“ – Кърджали е ликвидирана на 31
дек. 1973 г. по реда и условията на 156-то Разпореждане на МС, като основната
ѝ дейност е прехвърлена с всички активи и пасиви на новосъздаденото СП „Благоустройствени строежи“ – Кърджали. Възстановява дейността си през 2006 г.,
но още през същата година отново е ликвидирана.

Документи по учредяването, уедряването, реорганизацията и ликвидацията (1965–1973, 2006).
Примерен устав (1971).
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Правилник за вътрешния трудов ред (1965–1973).
Заповеди, окръжни и др. (1966–1973, 2006).
Протоколи и доклади на УС (1965–1973, 2006).
Планове по производството (1965–1973).
Статистически отчети (1965–1973, 2006).
Щатни разписания (1966–1973, 2006).
Трудови договори (1966–1973).
Отчети и баланси (1965–1973, 2006).
Окръжно пътно управление – Кърджали
Ф. 859, 5 оп., 118 а.е., 1.36 л.м., 1959–1998 г.
Продължава дейността на създаденото след Първата световна война Кърджалийско участъково инженерство. По реда и условията на ПМС № 1 от 9 ян.
1959 г. Околийското пътно инженерство – Кърджали прераства в Окръжно пътно управление – Кърджали с поделения в Ивайловград, Крумовград, Момчилград
и Ардино. Към него е създадена и Ремонтна работилница в Кърджали за ремонт
на машините в автопарка, Автобаза, Асфалтови бази с трошачен комплекс на
спирка Джебел и Ивайловград (Колибар чешма), които добиват трошен чакъл,
каменни фракции и асфалтови смеси. Предмет на дейността му е поддържане
на съществуващата окръжна пътна мрежа, реконструкция на същата и разрас
тването ѝ. Промени в наименованието: Окръжно пътно управление – Кърджали
(1959–1985), Окръжен пътен комбинат – Кърджали (1986–1987), Пътен комбинат – Кърджали (1988–1990), Пътно управление – Кърджали (1990–).

Документи по учредяването и реорганизацията на предприятията от системата на пътното строителство (1959, 1990, 1993).
Заповеди, окръжни, наредби и други нормативни актове по цялостната
работа на предприятията от системата на пътно строителство (1960–1977,
1985–1989, 1985–1998); на ръководството по дейността му (1985–1996).
Окръжни, указания, инструкции, отчети и други по техническата безопасност (1959–1968, 1975–1983, 1996).
Протоколи, доклади, планове и решения на Дирекционния съвет (1960–
1969, 1978–1984). Протоколи от заседания на СС (1986–1989), заседания на
ТИС (1985–1989).
Правилници за вътрешния ред и устройство (1973, 1978).
Доклади, отчети и информации по производствената дейност (1960–
1973, 1976–1984), техническия прогрес, малката механизация и рационализаторска дейност (1962–1968).
Годишни планове, отчети, сведения и обяснителни записки по: производствената програма, труда, себестойността и ФРЗ (1959–1969, 1971–1983),
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организационно-техническите мероприятия, качеството на строителството
(1962–1969).
Годишни финансови планове (1960–1969, 1974–1996).
Статистически отчети по материално-техническото снабдяване (1960–
1969, 1980–1984), за горивно-енергийния баланс (1986–1987).
Годишни отчети по: строителството, ремонта и поддържането на пътищата, труда, себестойността и ФРЗ (1960–1969, 1971–1981), организацията
на труда и използването на производствените фондове и трудовите норми
(1960–1969, 1971–1973, 1975–1984, 1986–1989), школите и курсовете за квалификация на кадрите (1960–1969, 1971–1973, 1975–1983), движението на
кадрите (1959–1964).
Отчети и баланси с приложени форми (1960–1969, 1971–1984, 1989–
1996).
Протоколи, доклади, отчети, решения, бюджети и статистически отчети и други на профорганизацията (1961–1964, 1966–1968, 1970–1984, 1982–
1997).
Ок о л ийс к и пътн и управ ления
5 ф., 5 оп., 107 а.е., 1.44 л.м., 1940–1959 г.
Създадени непосредствено след Освобождението през 1912–1913 г. До
1945 г. се водят като околийски инженерства към бившия Мастанлийски окръг.
През 1946–1947 г. са преобразувани в районни пътни инженерства, подчинени
на Главно управление на пътищата, през 1948 г. – в технически пътни участъци
със седалища в околийските центрове. От 1949 г. техническите пътни участъци
са трансформирани в околийски пътни инженерства, подчинени на Хасковското окръжно пътно управление със задача поддръжка на съществуващата пътна
мрежа и строителство на нови пътища в околиите. В началото на 1959 г. околийските пътни управления са преименувани на районни пътни управления, като
влизат в състава на новосформираното Окръжно пътно управление – Кърджали.
Предмет на дейността им е да организират и ръководят работата по пътното
строителство и поддържането на шосейната мрежа в общината, поддържане
и разширяване на съществуващите пътища и строителство на нови пътища към
пограничните села.

Околийско пътно управление – Ардино
Ф. 439, 1 оп., 28 а.е., 0.32 л.м., 1945–1959 г.
Околийско пътно управление – Ивайловград
Ф. 508, 1 оп., 6 а.е., 0.05 л.м., 1951–1957 г. Вж. и Ф. 233К
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Околийско пътно управление – Крумовград
Ф. 437, 1 оп., 18 а.е., 0.25 л.м., 1945–1959 г. Вж. и Ф. 207К
Околийско пътно управление – Кърджали
Ф. 440, 1 оп., 32 а.е., 0.46 л.м., 1944–1959 г.
Околийско пътно управление – Момчилград
Ф. 438, 1 оп., 23 а.е., 0.36 л.м., 1940–1959 г.
Заповеди (1944–1959).
Писма, окръжни по дейността (1945–1958).
Програми – Ф. 437 (1947–1955), Ф. 438 (1950–1958), Ф. 439 (1946–1957).
Проектосметна документация – Ф. 438 (1953), Ф. 439 (1947, 1956–1957),
Ф. 440 (1958–1959).
Доклади, обзори и мероприятия – Ф. 438 (1953–1958), Ф. 439 (1952–
1958), Ф. 508 (1956–1957).
Таблици – Ф. 438 (1952–1959), Ф. 439 (1946–1958).
Строителни програми – Ф. 440 (1945–1955).
Рапорти, регистрационни карти – Ф. 439 (1955), Ф. 440 (1950–1955).
Сведения – Ф. 437 (1945–1948), Ф. 439 (1945–1959), Ф. 440 (1945–1954),
Ф. 508 (1955–1957).
Статистически отчети (1947–1959).
Ревизионни актове – Ф. 437 (1950–1951, 1954–1955), Ф. 438 (1940–1947).
Годишен баланс – Ф. 437 (1958).
ДСП „Язовир Кърджали“ – Кърджали
Ф. 535, 6 оп., 123 а.е., 1.16 л.м., 1959–2000 г.
Основано с ПМС № 408 от 13 май 1952 г. със задача да снабдява с електрическа енергия Кърджалийски и Хасковски окръзи. Подготвителните работи за
изграждането на хидровъзела започват през 1956 г. и завършват през 1958 г. През
1969 г. с Разпореждане на МС се създава Единно държавно строително обединение по водно строителство към Министерството на строежите и архитектурата, където преминава и ДСП – Кърджали под название Стопанско управление
„Хидрострой“ – Кърджали. Съгласно Разпореждане № 128 от 22 дек. 1992 г. на
МС за образуване на еднолични търговски дружества с държавно имущество е
образувано ЕООД, с държавно имущество с фирма „Хидрострой-Арда“ ООД –
Кърджали. До 1992 г. дружеството е поделение на „Хидрострой–инженеринг“ –
София с наименование Стопанско управление „Хидрострой“ – Кърджали и е правоприемник на СП „Хидрострой“ – Кърджали. То поема и съответната част
от активите и пасивите на „Хидрострой–инженеринг“ – София. За участие в
приватизацията му е учредено РМД „Хидрострой–Арда–2000“ АД – Кърджали,
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регистрирано с Решение № 1098 от 1 февр. 1999 г. на Кърджалийския окръжен
съд. С Решение № 856 от 10 юли 2000 г. на Кърджалийския съд е вписана в регистъра на търговските дружества промяната в собствеността на капитала
и „Хидрострой–Арда–2000“ АД – Кърджали става приемник на „Хидрострой–
Арда“ ЕООД – Кърджали.

Разпореждане на МС и решения на съда за реорганизация и приватизация (1992–2000).
Документи по учредяването, уедряването и реорганизацията (1969–
1972).
Постановления, писма, протоколи и решения на висшестоящи органи
(1985–1991).
Правилници за вътрешния трудов ред (1962–1973, 1978–1984, 1997).
Заповеди, окръжни, наредби и нормативни актове по цялостната дейност
(1959–1977, 1985–1991, 1992–2000).
Доклади, отчети, информации на Дирекционния съвет по дейността
(1959–1977).
Протоколи от: събрания на пълномощниците и делегатите (1986–1991),
заседания на СС (1986–1991), отчетно-изборна конференция (1990), заседания на профкомитета (1967, 1969–1970, 1972–1987).
Справка за развитието му в годините на Осмата петилетка и основни
икономически показатели на Деветата петилетка (1980–1990). Годишни строителни програми (1959–1991), програма за инженерно-внедрителската дейност (1987, 1989–1990), планове по строително-монтажните работи и доставката на материали, труда и себестойността (1959–1961, 1963, 1969–1970,
1976–1984).
Отчети по: строително-монтажните работи, труда и себестойността
(1962–1977).
Статистически отчети по труда, ФРЗ и др. (1959–1977, 1988–1991, 1992–
1999). Годишни отчети за наблюдаваните материали (1959–1961).
Годишни баланси (1959–1972, 1974–1977, 1979–1984, 1988–2000).
Встъпителни и ликвидационни баланси с приложенията и обяснителни записки (1966–1967).
Рационализаторски предложения и изобретения, заповеди и протоколи
по одобряването и експериментирането им (1962–1963, 1971–1973, 1981–
1984).
Доклади, планове и отчети по техническия прогрес, малката механизация и рационализаторската дейност (1971–1976).
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Държавно строително предприятие язовир
„Студен кладенец“ – Кърджали
Ф. 484, 1 оп., 12 а.е., 0.14 л.м., 1955–1958 г.
Създадено на 1 ян. 1954 г. със задача увеличаване производството на електрическа енергия за страната и подобряване поминъка и бита на населението от
Родопския край. През 1954 г. е под ръководството на ДСО „Хидрострой“, район
язовир „Георги Димитров“ – Казанлъшко. През 1955 г. е създадено самостоятелно предприятие към ДСО „Хидрострой“ – район язовир „Студен кладенец“.

Доклади и кореспонденция по строителството на язовира (1955–1958).
Годишни финансови планове (1955–1958).
Счетоводни отчети и баланси с доклади и статистически форми (1956–
1958).
Обзори и обяснителни записки по строителството на язовира (1955–
1956).
Язовирен район „Ивайловград“ – Ивайловград
Ф. 697, 3 оп., 81 а.е., 1.13 л.м., 1959–1984 г.
През 1959 г. в поречието на р. Арда на 4 км. от гръцката граница започва изграждането на временно строителство, пътища, жилища, въжени линии,
временни производствени сгради и др., за да се осигури базата за изграждане на
яз. „Ивайловград“. Изкопите на основите на стената започват през 1961 г., а
бетоновите работи – през 1962 г. На 15 юли 1964 г. започва завиряване на язовирното езеро. На 11 дек. 1964 г. Хидровъзел „Ивайловград“ е открит тържествено
и предаден за експлоатация. С Указ на МС от февр. 1965 г. е създаден язовирен
район „Ивайловград“ като самостоятелна юридическа единица, със седалище на
язовира, на пряко подчинение на Дирекция „Язовири и каскади“ към КЕ – София.
Задачата на района е да стопанисва и поддържа язовирната стена, вградените
в нея уреди и съоръжения, да следи бреговете на язовира и изграденото хвостохранилище на ДМП – Маджарово. Ежедневно следи метеорологичните явления и
ритмичното подаване на вода на ВЕЦ. Промени в наименованието: Строителен
район язовир „Ивайловград“ – Ивайловград (1959–1964), Язовирен район „Ивайловград“ – Ивайловград (1965–).

Заповеди, решения, наредби, постановления и други от висшестоящи организации (1960–1984).
Правилници за задачите и устройството на района (1966, 1976–1984).
Заповеди по дейността (1960–1965).
Протоколи и материали към тях от: заседания на Техническия съвет
(1967–1984), събрания на профорганизацията (1966–1984).
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Строителни планове и програми (1960–1961, 1964–1965).
Годишни отчетни доклади и други за дейността (1968–1984).
Доклади, обзори, информации и други за дейността (1960–1984).
Проектосметна документация от инженерно-геоложки проучвания в
обсега на яз. „Ивайловград“ (1959–1961); за: изкопи на язовирната стена и
частични изкопи за ВЕЦ и енергогасителя (1960), измервателните уреди на
язовирната стена (1961); строежа на ВЕЦ и преливната стена (1962).
Обща обяснителна записка и генерална сметка от проектантски институции за организация на строежа (1961).
Планове за работни строежи за облицовъчни блокове на язовирната стена (1962).
Архитектурна обяснителна записка за инженерно-геоложките условия
за основите на ВЕЦ „Ивайловград“ от „Енергопроект“ – София (1962–1964).
Приемателен протокол обр. 20 от комисия, назначена от Министерството на строежите (1965).
Финансови планове (1961–1965).
Бюджети, планове и други за дейността (1969–1970, 1975–1984).
Годишни: баланси и отчети (1959–1984), статистически отчети (1965–
1984).
VІ.2. БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО
СП „Комунални услуги“ – Ардино
Ф. 783, 2 оп., 71 а.е., 0.52 л.м., 1960–1976 г.
СП „Комунални услуги“ – Ардино е създадено на 1 ноем. 1960 г. с предмет на
дейност комунално-битово обслужване на населението от територията на Ардинския район. С Решение № 242 от 23 юли 1960 г. на ОНС – Кърджали, по предложение на ГОНС – Ардино, предприятието е закрито на 30 юни 1971 г. и негов
правоприемник става Комунално-промишлено предприятие – Ардино, закрито от
1 ян. 1977 г., а имуществото му е предадено на ДПП „Прогрес“ – Ардино.

Документи по учредяването, реорганизацията и ликвидацията (1960–
1976).
Наредби за цялостната дейност (1961–1970, 1974–1976).
Протоколи, доклади и информации на Дирекционния съвет и Стопанския комитет (1965–1976).
Доклади, отчети и информации на директора и други ръководни служители (1960–1968, 1972–1974).
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Годишни и перспективни планове по производителността на труда и себестойността (1960–1976).
Годишни: финансови планове с отчети (1960–1976), отчети по производството, труда, ФРЗ и себестойността (1962–1975), статистически отчети по материално-техническото снабдяване (1960–1973), отчети и баланси
с приложените форми (1960–1976), статистически отчети по движението и
разпределението на кадрите (1961–1975).
Отчети за рационализаторската дейност (1965–1968).
Преписка и сведения за проведени курсове за квалификация (1960–1968).
Главна книга (1970).
Преписка по гражданската отбрана (1966–1971).
Протоколи и други на профорганизацията (1960–1976).
СП „Благоустройство и комунално стопанство“ – Ардино
Ф. 1061, 2 оп., 51 а.е., 0.38 л.м., 1977–2004 г.
Създадено през 1977 г. за проектиране, реализация, модернизация, реконструкция, ремонт, стопанисване и поддържане на сградния фонд, на градини,
паркове и лесопаркове, извършване на електроремонтни, водопроводни, канализациионни и строително-ремонтни услуги. Промени в наименованието: СП
„Благоустройство и комунално стопанство“ – Ардино (1977–1989), ОбФ „Родопстрой“ – Ардино (1989–1993), „Родопстрой“ ЕООД – Ардино (1993–2004).
Приватизирано през 2004 г.

Решения на Окръжен съд – Кърджали за регистрация и преобразуване
на фирмата през 1989 и 1993 г. Решения на Община Ардино за приватизация
на дружеството (2001), протокол от търг и договор за приватизация (2004).
Заповеди на ръководството по дейността (1977–1993, 1995–1998, 2000–
2002).
Протоколи от: заседания на СС (1978–1979, 1981–1985, 1987–1988,
1990, 1992), общи събрания (1985).
Обобщени отчетни доклади и информации за цялостната дейност (1980–
1984, 1986–1988), статистически отчети (1978–2001).
Планове: годишни по труда и себестойността (1977–1989), финансови с
обяснителни записки (1977–1984).
Годишни баланси (1977–1984, 1987–1989, 1991–1992, 1994, 1997–1999,
2001–2002).
Щатни разписания (1977–1985, 1989–1990).
Протоколи на профкомитета (1978–1979, 1983, 1985–1987, 1990, 1995,
2001).
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СП „Благоустройство и комунално стопанство“ – Кърджали
Ф. 918, 4 оп., 95 а.е., 0.78 л.м., 1973–2000 г.
През 1979 г. ДСП „Благоустройствени строежи“ – Кърджали е преобразувано в СП „Благоустройство и комунално стопанство“ – Кърджали. С решение
от заседание на ОбС – Кърджали от юли 1992 г. то се преструктурира с цел
разделяне на строителната от останалите дейности. Със Заповед № 5 от 6 ян.
1993 г. на кмета на Община Кърджали се създава фирма с общинско имущество
„Строителство и ремонт“ ЕООД – Кърджали за строителство, ремонт, търговия и производство на строителни материали и продукти, която поема част
от имуществото, както и от активите и пасивите на СП „Благоустройство
и комунално стопанство“ – Кърджали. С Решение № 970 от 21 окт. 1999 г. на
Кърджалийския окръжен съд „Строителство и ремонт“ ЕООД е преименувано
на „Строителство и ремонт“ ООД – Кърджали, а с Решение № 1160 от 19 окт.
2000 г. на същия съд – на „Строителство и ремонт“ ЕООД – Кърджали.

Нормативни документи по учредяването, уедряването, реорганизацията
и приватизацията (1973–1977, 1992–1998).
Решение на Окръжен съд – Кърджали за преименуването на дружеството и окончателната му приватизация (1999–2000).
Договор за продажба на последните 20 % от капитала на „Строителство
и ремонт“ ООД – Кърджали (14 юли 2000).
Наредба за задачите и дейността на СП „Благоустройство и комунално
стопанство“ (1977).
Указания, окръжни, наредби, заповеди и други от висшестоящи организации (1973–1977).
Заповеди на ръководството по дейността (1992, 1997–1998).
Протоколи от заседания на: СС (1982–1985), профкомитета (1980–1984).
Обобщен петгодишен план, годишен план по труда и социалното развитие на колектива, петилетни и годишни планове и заявки за нови работници
и повишаване квалификацията на кадрите, финансови планове (1974–1978).
Годишни: отчетни доклади за цялостната дейност (1974); отчети по: повишаване квалификацията на изпълнителските и ръководни кадри (1975–1978),
реализацията на младите специалисти, завършили висши и средни учебни
заведения (1974–1978), изпълнение на трудовите норми, социалистическото
съревнование (1975–1978), организация на ТРЗ, производителността на труда и изпълнението на производствените фондове и трудовите норми (1977–
1978), наличните кадри, тяхната възраст, пол, непрекъснат трудов стаж и др.
(1974–1978), експлоатацията на автомобилния транспорт (1981–1983), механизацията на строителството (1979–1984), изучаване, внедряване и разпрос174

пътеводител по фондовете на държавен архив – кърджали 1944–2011 г.

транение на челния производствен опит (1981–1982); баланси с обяснителни
записки и приложените форми към тях (1974–1978, 1991–2000).
Правилник и информации за: проучване, внедряване и популяризиране
на челния опит (1981), изпълнение на мероприятията от програмата за изучаване и внедряване на челния опит (1980–1984).
Инструкция за временен режим на работа и безопасност.
Договор за шефство над целодневна детска градина „Зора“ – Кърджали
(1982).
Планове за работата на профкомитета в комбината (1980–1984).
Утвърдена система за организация, ръководство и отчитане на социалистическото съревнование (1978–1980).
Програма за подобряване храненето на основата на развитие на собствено стопанство (1982–1985).
Молба и протоколи на: Помирителна комисия (1980), РУ на МВР – Кърджали и Районна прокуратура – Кърджали до „Другарския съд“ (1977–1980).
СП „Благоустройство и комунално стопанство“ – Джебел
Ф. 1118, 1 оп., 21 а.е., 0.19 л.м., 1982–1991 г.
Създадено с Протокол № 16 от 30 ноем. 1982 г. на ИК на ОНС – Кърджали.
Като самостоятелна юридическа единица съществува от 1 ян. 1983 г. със задача
задоволяване нуждите на обществените организации и населението от благоустройствени и комунално-битови дейности. За 1991 г. не е одобрен финансовопроизводствен план. Няма предвидени средства за строителство и по бюджета
на общината, откъдето се извършва цялостното финансиране на предприятието. Това налага ИК на ОбНС – Джебел да прекрати дейността на СП „БКС“ –
Джебел въз основа на Решение № 111 от 19 март 1991 г., като дейността фактически прекратява от 1 ноем. 1991 г.

Документи по създаването и закриването (1982–1991).
Указания, заповеди и инструктивни писма на висшестоящи органи и ръководството по дейността (1983–1991).
Протоколи от: заседания на СС (1985–1990), общи събрания (1984,
1990).
Справки за основните показатели за развитие (1983–1990).
Справки и програми за някои основни показатели по плана (1983–1990).
Встъпителен баланс, приключителен баланс и ревизионен акт (1983–
1991).
Годишни финансови планове и отчети с техните приложения (1983–
1990).
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Годишни и тримесечни планове и отчети по труда и себестойността
(1983–1990). Статистически отчети (1987–1988, 1990).
Протоколи от заседания на профкомитета (1987–1988). Бюджети на
профкомитета (1984–1989).
СП „Благоустройство и комунално стопанство“ – Ивайловград
Ф. 1035, 1 оп., 25 а.е., 0.25 л.м., 1979–1983 г.
Създадено с Протокол № 8 на ИК на ОНС – Кърджали от 28 юни 1977 г. в изпълнение на т. 1 от Разпореждане № 24 от 14 март 1977 г. на Бюрото на МС на
основата на ДСП „Благоустройствени строежи“ и СД „Местна промишленост
и битови услуги“. Има предмет на дейност: стопанисване и експлоатация на
държавния жилищен фонд, проектиране, реализация, модернизация, реконструкция, ремонт и поддръжка на сградния фонд, поддържане и ремонт на градини,
паркове, лесопаркове, паркинги, спортни съоръжения, водопроводни канализации,
топлофикации, електрически и други инсталации, строително-ремонтни работи. Закрито през 1983 г.

Правилници за вътрешния ред (1980–1982).
Протоколи на СС (1980–1983).
Доклади, отчети и информации за дейността (1979–1983).
Планове по производството (1979–1983). Годишни финансови планове
(1983).
Отчети по себестойността (1979–1982). Отчети и баланси (1979–1983).
Статистически отчети за персонала и ФРЗ (1979–1983).
Трудови норми (1980–1983).
Щатни разписания (1979–1983).
Колективни трудови договори (1980–1983).
Материали на профорганизацията (1983).
Сдружение „Благоустройство и комунално стопанство“ – Кърджали
Ф. 1073, 1 оп., 6 а.е., 0.07 л.м., 1985–1988 г.
Създадено като Сдружение „БКС“ – Кърджали с Протокол № 1 от 17 окт.
1985 г. на Общото събрание на делегатите от СП „БКС“ и мероприятията за
строителство по стопански начин при ОбНССС на бившия Кърджалийски окръг.
Предмет на дейността му е да организира, подпомага и насочва използването на
материалните, технически и финансови ресурси на общините за осъществяване
на благоустройствената и комунална дейност. Върховен орган за управление на
Сдружението е Общото събрание. След обособяването на общините като самоуправляващи се и самоиздържащи се териториални единици отпада необходимостта от наличието на такова координиращо звено и на заседание на УС
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от 14 февр. 1988 г. се взема решение Сдружението да прекрати дейността си,
считано от 31 март 1988 г.

Учредителен протокол (1985).
Доклади и информации на висшестоящи организации (1986–1987).
Протоколи от заседания и годишни отчетни събрания на УС (1986–1987).
Протокол за ликвидация (1988).
Щатни разписания (1986–1987).
Промишлено комунално предприятие – Крумовград
Ф. 796, 4 оп., 57 а.е., 0.56 л.м., 1956–2000 г.
Създадено с Решение ІІ-56 от 13 юни 1956 г. на ИК на ГОНС и функционира
от 1 ян. 1957 г. с предмет на дейност: стопанисване и експлоатация на държавния жилищен фонд, улици, паркове, градини, благоустрояване, хигиенизиране на
населените места и строително-ремонтни услуги на държавни и обществени организации и населението. Ликвидирано с решение на ОНС – Кърджали на 31 март
1973 г. Като негов правоприемник е създадено Промишлено комунално предприятие – Кърджали. От 1 ян. 1977 г. дейностите му преминават към ДПП „Обединение“ – Крумовград. Дърводелският и коларо-железарският цех преминават
към ДПП „Тракия“ – Кърджали. Чистотата и сметосъбирането, строителните и зидаро-мазаческите услуги се обособяват в ново предприятие „Комунално
стопанство и благоустройство“ – Кърджали, химическото чистене и битовата
техника преминават към „Комунални услуги“ – Кърджали. С Протокол № 8 от
28 юни 1977 г. на ИК на ОНС – Кърджали и Решение № 39 към ГНС – Крумовград е
създадено СП – Крумовград, като дейността му покрива цялата селищна система и при възможност извършва някои дейности и в съседни селищни системи. СП
„БКС“ – Крумовград се ръководи от ОНС – Кърджали и ОбНССС – Крумовград.
С Решение № 1393 от 13 Авг. 1992 г. на Кърджалийския окръжен съд е образувано
ЕООД с общинско имущество. Обявено за приватизация и с договор от 19 окт.
1999 г. е извършена продажба на 67 % от дяловете на дружеството, а от 6 ян.
2000 г. се променя наименованието на фирмата на „БКС“ ООД – Крумовград.

Документи по учредяването, реорганизацията и узаконяването (1956–
1957, 1992–1997, 2000).
Договор за продажбата на дялове от капитала (1997).
Устав и правилник за вътрешния ред (1957, 1974).
Кореспонденция с висшестоящи организации (1977–1982).
Протоколи и материали към тях от: заседания на СС (1969–1976), събрания на профорганизацията (1958–1976, 1979–1983).
Доклади, мероприятия, информации и др. по стопанската дейност (1957–
1959, 1962–1965, 1968, 1970–1972, 1979–1984).
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Годишни производствени планове (1988, 1990), планове по реализацията (1989–1990), производството, труда и себестойността (1957–1976, 1988–
1990), финансови планове (1957–1973).
Отчети (1957–1976). Годишни статистически отчети (1963–1966, 1968–
1969, 1975–1976, 1989, 1991–1998).
Годишни баланси (1988–1989, 1993–1989).
Трудови норми (1957–1972).
Щатни разписания (1957–1973, 1975–1976).
ДСП „Комунални услуги“ – Кърджали
Ф. 479, 6 оп., 145 а.е., 1.56 л.м., 1960–1997 г.
Създадено през 1960 г. с предмет на дейност задоволяване на населението с
услуги от високо качество и добро културно обслужване. Промени в наименованието: ДСП „Комунални услуги“ – Кърджали (1960–1978), ПП „Битови услуги“ –
Кърджали (1978–1997).

Нормативни документи по приватизацията и ликвидацията, постановления, указания, окръжни, протокол и наредба на висшестоящи организации
(1996–1997).
Заповеди на ръководството по дейността на предприятието.
Протоколи от заседания на СС (1969–1970, 1974–1979).
Планове: годишни и перспективи (1960–1984).
Годишни: планове и отчети (1961–1985), финансови планове, отчети и
баланси (1960–1986).
Баланси (1960–1985).
Щатни разписания (1960–1963, 1965–1985).
Статистически отчети (1969–1978).
Договори и протоколи за продажба чрез търг и с разсрочено плащане
(1996, 1997).
Протоколи, доклади, планове и отчети на профорганизацията (1961–
1970, 1975–1997).
Проекти, разработени от Дирекция за комплексно проучване и проектиране – София: Сграда на ПП „Битови услуги“ – Кърджали (1986–1988),
административно-битова сграда на ПП „Битови услуги“ – Кърджали (1986),
Комбинат за пране и химическо чистене – Кърджали (1986, 1988), Цех за тапицерски услуги – Кърджали (1986), Цех за измерителни уреди – Кърджали
(1986), Цех за вулканизация – Кърджали (1986), Парно-отоплителна централа – Кърджали (1986).
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СП „Комунални услуги“ – Момчилград
Ф. 791, 4 оп., 87 а.е., 0.77 л.м., 1955–2007 г.
Създадено през 1955 г. с решение от 18 май 1955 г. на ОкНС – Момчилград
с оглед да развие и разшири дейности и услуги за населението, като ел. бюро,
обществена баня и пералня, стопанисване и поддържане на държавния жилищен
фонд, чистотата на града, сметосъбиране, озеленяване и поддържане на градини
и паркове, експлоатация на съществуващия хан (превърнат в хотел), строително-монтажна група, стопанисване на изселническите имоти. По реда и условията на РМС № 156 от 1973 г. СП „Комунални услуги“ – Момчилград е ликвидирано, като активите и пасивите му се прехвърлят на СП „Благоустройствени
строежи“ – Кърджали. През 1977 г. отново се създава СП „БКС“ – Момчилград
като самостоятелно юридическо лице, а от 1 апр. 1979 г. дейността „Чистота“
от ГОНС – Момчилград премина към СП „БКС“ – Момчилград. На заседание на
ОбНС – Момчилград от 31 март 1992 г. се взема решение за преобразуване на СП
„БКС“ в „БКС–93“ ЕООД – Момчилград. Дейността се ръководи и контролира
от Община Момчилград. В заседанието си от 30 апр. 1998 г. ИК на Общината
решава да бъде открита процедура по приватизацията на 80 % от дяловете на
ОбФ „БКС–93“ – Момчилград, извършена през същата година. През 2006 г. и останалите дялове от капитала на фирмата са продадени на новия собственик.

Нормативни документи по учредяването, уедряването, реорганизацията
и приватизацията (1955, 1993, 1995, 1998).
Заповеди, окръжни, наредби и други нормативни актове (1955–1973), от
висшестоящи организации (1985, 1986, 1991, 1993–1995), на ръководството
(1985–1997, 1999–2004) по дейността.
Договори за учредяване на дружеството през 1998 г. и за покупко-продажба на дялове от капитала му (1998–2006).
Протоколи от: заседания на СС (1979–1992), събрания (1998–2000).
Правилници за вътрешния трудов ред и устройство (1963–1973).
Инвестиционна програма за развитие на дружеството през 1999–2004 г.
Доклади, отчети и информации по дейността и на отделните служители
(1956–1973).
Годишни планове по: дейността, труда и себестойността на продукцията
(1957–1990).
Годишни финансови планове с отчети и сведения за изпълнението им,
отчети и баланси с приложените форми (1955–1973, 1977–1987, 1989–1997).
Преписка по гражданската отбрана (1969–1973).
Анализи за изпълнение на плана по основните показатели (1985, 1987–
1988).
Трудови норми, протоколи и заповеди за утвърждаването им (1960–
1971).
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Статистически отчети и анализи по: организацията на ТРЗ, производителността и изпълнението на производствените фондове и трудовите норми,
по материално-техническото снабдяване (1965–1997), изпълнението на плана по основните икономически показатели (1986–1990), въведените в действие жилища, детски заведения, училища (1986–1989), колективните форми
на организация на труда в строителството (1986–1989), индустриализацията
на строителното производство (1986–1989), дейността по поддържането на
чистотата в населените места (1986–1988), механизацията в строителството
(1986–1987, 1989–1991), наличностите, постъпленията и разходите на суровини, материали, електроенергия, горива, вторични суровини, резервни части (1986, 1988, 1990, 1996–1997), строителното производство (1985–1990).
Годишни планове, бюджети, статистически отчети, протоколи, отчети и
решения на профорганизацията (1961–1989).
Протоколи от заседанията на Помирителната комисия и материалите
към тях (1964–1970).
„Озеленяване, чистота и благоустройство“ ЕООД – Кърджали
Ф. 1203, 1 оп., 11 а.е., 0.05 л.м., 1992–2000 г.
Създадено през 1992 г. с решение на ОбНС – Кърджали от 30 юни 1992 г. чрез
разделянето на БКС – Кърджали на две предприятия: Мероприятие „Комунални
дейности“ – Кърджали и „Строителство и ремонт“ – Кърджали. Предмет на
дейността му е чистота, озеленяване и жилфонд на територията на областта.
С Решение № 42 от заседание на ОбНС – Кърджали от 27 май 1997 г. Мероп
риятие „Комунални дейности“ – Кърджали е преобразувано в Общинско предприятие „Озеленяване, чистота и благоустройство“ ЕООД – Кърджали, което
продължава дейността си.

Протоколи на ОбНС – Кърджали за преструктуриране на БКС, разделителен баланс (1992, 1997).
Заповеди за създаване на Мероприятие „Комунални дейности“ – Кърджали (1998).
Заповеди на ръководството по дейността (1992–1999).
Годишни статистически отчети за: заетите лица и средствата за работна
заплата (1995–1998), поддържането на чистотата в населените места (1994–
1998).
Годишни бюджети (1993–1997).
Годишни баланси (1992–1997).
Заключителен баланс на БКС – Кърджали към 30 март 2000 г.
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Списък на неанотираните фондове
Преносно-превозна задруга – Кърджали
Ф. 485, 1 оп., 3 а.е., 0.02 л.м., 1954–1961 г.
Предприятие „Едроразмерен кофраж“ – Кърджали
Ф. 1136, 1 оп., 2 а.е., 0.01 л.м., 1988–1990 г.
„Маказа“ ООД – с. Чорбаджийско
Ф. 1207, 1 оп., 11 а.е., 0.04 л.м., 1992–2000 г.
„Карлък“ ООД – с. Кирково
Ф. 1245, 1 оп., 16 а.е., 0.10 л.м., 1992–2002 г.
Общинско фирма „Родопски устрем“ – с. Кирково
Ф. 1246, 1 оп., 28 а.е., 0.08 л.м., 1989–1992 г.
„Балабаново-92“ ООД – с. Бенковски
Ф. 1248, 1 оп., 18 а.е., 0.09 л.м., 1992–2008 г.
„Строител“ ООД – с. Фотиново
Ф. 1254, 1 оп., 17 а.е., 0.09 л.м., 1992–2009 г.
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VІІ. ТРАНСПОРТ, СЪОБЩЕНИЯ И СТАТИСТИКА
VІІ.1. АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ
ДАП – клон Ивайловград
Ф. 505, 3 оп., 49 а.е., 0.56 л.м., 1949–1995 г.
Създадено като самостоятелен клон на 1 ян. 1949 г. след отделяне от ДАП –
Пловдив със задача да обслужва Ивайловградска, Крумовградска и Свиленградска
околии с пътнически и товарен транспорт. Първоначално се ръководи от Управ
ление „АТ“ – София, от 1953 г. – от „АТ“ – Стара Загора, от 1 окт. 1955 г. – от
„Автомобилно управление“ – Пловдив, а от 1 юли 1959 г. – от ДАП – Дирекция
Кърджали. Клонът има автобази в Крумовград, Любимец и Свиленград. На основание Разпореждане № 3 от 13 ян. 1992 г., приложение № 161 на МС с Решение
№ 630 от 13 март 1992 г. на Кърджалийски окръжен съд, ДФ „Арда-автотранспорт“ – Ивайловград се преобразува в ЕООД с наименование ЕТД „Арда–автотранспорт“ – Кърджали. Със Заповед № ПР–19 от 6 ян. 1995 г. на МТ е открита
процедура за приватизация. С Решение № 77 от 18 ян. 1996 г. на Кърджалийски
окръжен съд в търговския регистър е вписано новото ООД с наименование „Ардатранс–юг“ ООД – Ивайловград. Промени в наименованието: ДАП – клон Ивайловград (1949–1971) Автостопанство № 3 – Ивайловград (1971–1988), Автостопанство № 7 – Ивайловград (1989–1991), ДФ „Арда–автотранспорт“ – Ивайловград (1991–1992), ЕТД „Арда–автотранспорт“ ООД – Ивайловград (1992–1996).

Протокол, заповеди и решения за реорганизация (1991–1993, 1996).
Наредби, инструкции и указания на висшестоящи органи по дейността
(1976, 1978, 1980, 1983, 1987–1994).
Заповеди, наредби, указания и др. на МТ (1972–1977, 1981, 1984–1987,
1989–1991). Заповеди на ръководството по дейността (1976, 1978, 1986–
1995).
Протоколи от: общи събрания (1981–1992, 1994), заседания на СС и УС
(1973, 1977, 1983, 1987–1992, 1994–1995).
Анализи, отчетни доклади и информации за дейността (1975, 1977, 1979,
1982–1988, 1990, 1992–1994). Анализи по изпълнение на плана (1964, 1966–
1976).
Годишни статистически отчети по ТРЗ (1977–1995), за наличностите,
приходите и разходите на суровини, материали, горива и електроенергия
(1978–1980, 1991), за експлоатацията на автомобилния транспорт (1988–
1989, 1991–1994).
Годишни финансови планове, справки, схеми и отчети (1949–1960,
1965–1987), баланси (1950–1974, 1977–1990), ликвидационен баланс (1995).
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Планове по експлоатацията на автомобилите (1949–1960, 1975), по труда и ФРЗ (1949–1960, 1965–1975).
Протоколи от проведени търгове (1993).
Колективни трудови договори (1986, 1992–1995).
Отчети, справки за наличните кадри, пол, възраст и образование (1988,
1991–1992).
Статистически отчети за трудовите злополуки (1992–1994).
Протоколи от: общи събрания на профорганизацията (1986–1988, 1990),
заседания на профкомитета (1985–1994). Бюджет на профорганизацията с
отчети за изразходваните средства (1985–1990).
ДАП – І клон Кърджали
Ф. 502, 3 оп., 35 а.е., 0.26 л.м., 1960–1998 г.
Създадено на 1 апр. 1960 г. със Заповед № 163 от 28 март 1960 г. на ОНС –
Кърджали за превоз на товари и техническо обслужване на автомобилите. С
Решение № 714 от 4 юни 1998 г. на АП и Заповед № НР – 84 А от 19 ноем. на МТ
е обявена процедура за приватизация. Промени в наименованието: ДАП – клон
І – Кърджали (1960–1971), Автостопанство № 1 „Товарни превози“ – Кърджали
(1971–1989), Поделение „Товарни превози“ – Кърджали (1989–1991), ДФ „Темпо
транспорт“ – Кърджали (1991–1992), „Темпо транспорт“ ЕООД – Кърджали
(1992–1998).

Документи по регистрацията и реорганизациите (1960, 1991–1992,
1996–1997).
Указания и инструктивни писма на висшестоящи органи по дейността
(1977–1979, 1981, 1983–1989).
Заповеди на: висшестоящи органи (1979, 1981, 1984, 1986–1989), ръководството (1979–1998) по дейността.
Правилник за вътрешния трудов ред (1987).
Протоколи от заседания на: УС (1991–1992), профкомитета (1986–1991,
1993).
Планове по труда и отчети за персонала и ФРЗ (1990–1994).
Протоколи и планове на Комисията по безопасност на движението
(1990).
Годишни: планове по експлоатацията на автомобилите (1960, 1971–
1975) и товарните превози (1987–1998), основния ремонт на моторни превозни средства (1985–1986, 1989–1991), труда и ФРЗ (1960, 1971–1975),
финансови планове (1960–1975); статистически отчети (1991–1993); баланси
(1960–1970, 1989–1997).
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Анализи-обяснителни записки по изпълнението на плана (1961–1975).
Заявки и договори за основен ремонт на автомобили и агрегати (1987–
1991).
Щатни разписания (1960, 1991, 1993–1998).
Бюджет на профкомитета с отчет за изразходваните средства (1983–
1989).
ДАП – ІІ клон Кърджали
Ф. 478, 3 оп., 42 а.е., 0.34 л.м., 1957–2000 г.
Съществува от 1949 г. като Управление „АТ“ – Кърджали на пряко подчинение на Министерство на транспорта и съобщенията. От 1952 г. е на подчинение на Управление „АТ“ – Пловдив. От 1 апр. 1960 г. се обособява като отделна
юридическа личност ДАП – ІІ клон със седалище – Кърджали, ръководено и подчинено на ДАП – Дирекция Кърджали със задача: експлоатация на леки и товарни
автомобили, автобуси за превоз на пътници, товари, багаж и др. ДАП клон № 2 –
Кърджали съществува в този вид до 31 дек. 1967 г., след което дейността на
леките пътнически таксита се извежда от структурата му и се обособява като
ДАП – клон № 4. От 1 ян. 1971 г. е създаден Автокомбинат – Кърджали с поделения: Автостопанство № 1 „Товарни превози“ – Кърджали, Автостопанство № 2
„Пътнически превози“ – Кърджали, Автостопанство № 3 „Смесено автостопанство“ – Ивайловград. Дейността на Автостопанство № 2 продължава до 31 дек.
1975 г. Промени в наименованието: Управление „АТ“ – Кърджали (1949–1959),
ДАП – ІІ клон Кърджали (1960–1967), ДАП – Клон № 4 – Кърджали (1968–1970),
Автостопанство № 2 „Пътнически превози“ – Кърджали (1971–1984), ДФ „Арпезос-бус“ – Кърджали (1991–1992), Арпезос-бус“ ЕООД – Кърджали (1992–2000),
Арпезос-бус“ ООД – Кърджали (2000). Дружеството е обявено за приватизация
и акциите му са изкупени през 2000 г.

Решения на Окръжен съд – Кърджали за регистрацията на ДАП – ІІ клон
и другите търговските дружества в съда (1960, 1992, 1997, 1999–2000).
Укази, постановления, разпореждания на МТ и поделенията (1971–1991,
1997–2000).
Анализ за правното състояние на фирмата (1999).
Договори за приватизацията на фирмата (1999–2000).
Правилници, инструкции и наредби от МТ (1957–1961, 1971–1975).
Решения на СС (1969–1974).
Годишни планове по труда (1960, 1969–1975). Финансов план (1960).
Планове за експлоатация на автомобилите (1960, 1969–1975).
Разделителни и годишни баланси (1960, 1997–1999).
Протоколи, планове и договори на профорганизацията (1973–1975,
1998).
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Държавно предприятие „Транспред“ – Кърджали
Ф. 790, 1 оп., 49 а.е., 0.38 л.м., 1964–1969 г.
Създадено съгласно ПМС № 13 от 31 март 1964 г. да обслужва населението
и предприятията в извозването и превозването на стоки и материали. Ръководено от ДСО „Транспред“ – София. Закрито през 1969 г., като дейността му се
поема от Автостопанство № 1 – Кърджали.

Окръжни, закони, указания, упътвания и др. на висшестоящи органи по
дейността (1964–1966).
Доклади, информации, мероприятия и др. на ръководството (1964–1968).
Протоколи на Дирекционния съвет и Производствения комитет с решения по дейността, заповеди и решения на партийния и държавния контрол по
дейността (1966).
Планове и анализи по изпълнението им (1964–1968).
Годишни финансови планове, отчети и баланси (1964–1967).
Протоколи, планове и отчети по рационализаторската дейност (1965–
1968).
Годишни статистически отчети (1964–1968).
Протоколи от проведени изпити за квалификация и получаване на разряд (1966–1968).
Автокомбинат – Кърджали
Ф. 1011, 2 оп., 56 а.е., 0.75 л.м., 1960–1998 г.
Създаден през 1949 г. като Управление „АТ“ – Кърджали, подчинен на МТ.
От 1952 г. е на подчинение на Управление „АТ“ – Пловдив. Така съществува до
1959 г., когато се обединява с Автомобилния клон „Горубсо“ – Кърджали под наименованието ДАП – Кърджали на подчинение на Управление „АТ“ – София. От
1 апр. 1960 г. се обособява ДАП – Дирекция Кърджали. Предмет на дейността
му е: експлоатация на товарни автомобили, леки пътнически таксита и автобуси, превоз на товари и пътници с леки коли и автобуси. Промени в наименованието: Управление „АТ“ – Кърджали (1949–1959), ДАП – Дирекция Кърджали
(1959–1971), Автокомбинат – Кърджали (1971–1987), Технологичен автомобилен комбинат – Кърджали (1987–1989), ДФ „Автотранспорт–юг“ – Кърджали
(1989–1992), „Автотранспорт–юг“ ЕООД – Кърджали (1992–1998).

Нормативни документи по създаването, реорганизацията, предмета на
дейност и приватизацията (1989, 1992, 1996–1998).
Разпореждания на МТ и поделенията му (1962–1979). Наредби, заповеди, инструкции, решения и разпоредителни писма от МТ, ОНС, Управление
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„АТ“ – София и др. висшестоящи организации (1982–1991, 1994). Заповеди
на ръководството по дейността (1982, 1984–1998).
Разделителен баланс и протоколи по реорганизацията между „Автотранспорт–юг“ – Кърджали, „Темпотранспорт“ – Кърджали и фирма „Арпезос–бус“ – Кърджали (1991–1992, 1994).
Доклад-анализи за икономическото състояние и стопанската дейност
(1981–1990).
Програма за обновяване и модернизация (1988).
Решения на СК (1962–1979), протоколи от заседания на УС (1989–1992).
Планове по труда и ФРЗ (1979–1979), финансови планове (1963–1979).
Годишни: финансови отчети и баланси (1960–1983, 1985, 1987–1998);
отчети за: персонала и ФРЗ (1981–1983, 1985, 1987–1988, 1991–1993, 1996,
1998), социалното развитие на колектива (1982–1983, 1985, 1987–1988), капиталните вложения и въведените в действие основни средства (1981–1983,
1985, 1987–1988), продукцията и услугите, разходите за тях и чистата продукция (1981, 1983, 1985, 1987–1988), експлоатацията на товарни, таксимет
рови и автобусни автомобили (1981–1983, 1985, 1987–1988, 1991–1994,
1996).
Общински съвет на СБА – Кърджали
Ф. 1078, 3 оп., 84 а.е., 0.77 л.м., 1971–1999 г.
Създаден през 1971 г. като градски автомобилен и турингклуб към ОНС –
Кърджали със задача да обедини организационно и подпомага автомобилистите
в Кърджали. През 1972 г. прераства в Окръжен съвет на Българските автомобилисти – Кърджали, а впоследствие е преобразуван в Общински съвет на СБА –
Кърджали. През 1992 г. претърпява трансформация, в резултат на която структурата се разделя на две: Първата е представена от Териториалната организация на българските автомобилисти – Кърджали със задачи: да задоволява в рамките на своята дейност нуждите на членовете си и на другите автомобилисти,
свързани с ползването на личните автомобили, да представлява своите членове
пред българските и чуждестранни органи и организации и пред Международните
автомобилни и туристически организации, да съдейства съобразно своите възможности за безопасността на движението и за опазване на околната среда.
Другата неразделна част от дейността на съюза е оформена в търговска фирма с название „Специализирани услуги на автомобилистите в България – СБА“
ЕООД – Кърджали (СУАБ – СБА ЕООД – Кърджали). Промени в наименованието: Градски автомобилен и турингклуб към ОНС – Кърджали (1971–1972), ОС
на СБА – Кърджали (1972–1988), ОбС на СБА – Кърджали (1988–1992), Местна
териториална организация на СБА – Кърджали (1993–).

Документи по реорганизация на Съюза (1992–1993).
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Наредби, указания и писма на висшестоящи органи по дейността (1985–
1999).
Заповеди на: СБА (1985–1987, 1989–1992, 1995–1999), ръководството
(1985–1999) по дейността.
Протоколи от: общи събрания (1985, 1991), проведени пленуми (1976–
1984, 1987–1989), заседания на ИБ на ОС на СБА (1972–1984, 1987–1991),
УС (1992, 1994–1999), КС (1992, 1994–1997), отчетно-изборни конференции
(1975–1982), обявени търгове (1992–1994).
Анализи за работата на общинската организация (1988–1989).
Отчети по дейността на социалистическото съревнование (1985–1989).
Годишни: финансови планове (1985–1990), счетоводни баланси (1971–
1988, 1995–1996, 1999), баланси на СУАБ – ЕООД (1995–1999); статистически отчети (1985–1988), отчети за: заетите лица и средствата за работна
заплата (1995–1997), развитието на физкултурата и спорта (1996–1997), дейността на частните фирми (1995, 1996), наличностите, постъпленията и разходите за суровини, материали, електроенергия, горива и вторични суровини
(1995).
Отчетни доклади, оценки, анализи за дейността (1972–1984).
Отчети, предложения, сведения, рапорти за социалистическото съревнование и приза „Златно кормило“ (1979–1984).
Договор и предавателно-приемателен протокол с приложенията за предаване на имущество (1993–1994).
Протоколи от заседания на профкомитета (1986, 1989). Протоколи, отчетни доклади на профорганизацията (1979–1984).
Предприятие „Механизация и автотранспорт“ – Кърджали
Ф. 1134, 1 оп., 9 а.е., 0.05 л.м., 1986–1992 г.
Създадено през 1985 г. за обслужване и подпомагане на строителството в
бившия Кърджалийски окръг. След 1989 г., поради намаляване на строителството, отпада необходимостта от съществуване на самостоятелно предприятие.
От юни 1994 г. е закрито и механизацията и автотранспортът стават направление в структурата на „Устра“ ЕАД – Кърджали.

Протоколи от: събрания на пълномощниците (1990), заседания на СС
(1990).
Заповеди на ръководството по дейността (1990–1992).
Годишни: финансови планове (1990), статистически отчети (1987–1989),
баланси (1986–1992).
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„Пътстройинженеринг“ ЕАД – Кърджали
Ф. 1124, 2 оп., 25 а.е., 0.08 л.м., 1993–1997 г.
Създадено съгласно РМС № 25 от 27 апр. 1993 г., регистрирано с Решение
№ 860 от 14 май 1993 г. на Кърджалийския окръжен съд като „Пътстройинженеринг“ ЕООД – Кърджали с предмет на дейност: проучване, проектиране,
строителство, поддържане и ремонт на пътища и съоръжения, ремонт и сервиз
на строителна механизация, инженерингова и посредническа дейност, лизингова
дейност в страната и чужбина, проектантски, транспортни, сервизни и превозни услуги за фирми и граждани и др. През 1997 г. е приватизирано. Промени в наименованието: „Пътстройинженеринг“ ЕООД – Кърджали (1993–1995),
„Пътстройинженеринг“ ЕАД – Кърджали (1995–1997).

Нормативни документи и протокол по създаването, реорганизацията и
ликвидацията (1993–1995).
Разпореждания, заповеди и писма на висшестоящи органи и на ръководството по дейността (1993–1997).
Протоколи от: общи събрания на акционерите и на колектива, заседания
на Съвета на директорите и на ръководството на синдикалната организация.
Устав на дружеството (1995).
Годишни: финансови отчети и баланси с приложенията (1993–1996,
1997); статистически отчети за: дейността (1993–1994, 1997), заетите лица и
средствата за работна заплата (1997).
Доклад за извършена рецензия на допълненията към правния анализ и
доклад върху актуализиран анализ на правното състояние (1996).
Договор за приватизация на „Пътстройинженеринг“ – Кърджали и решение на Кърджалийски окръжен съд за промяната му от ЕООД в АД (1996–
1997).
Бизнес програма (1996) и бизнес прогноза (1997).
Колективен трудов договор (1997).
VІІ.2. СЪОБЩЕНИЯ И СТАТИСТИКА
Окръжно управление на съобщенията – Кърджали
Ф. 836, 4 оп., 89 а.е., 1.24 л.м., 1959–1998 г.
В изпълнение на Указ № 29 на Президиума на НС, със Заповед № 247 от 24
февр. 1959 г. министърът на транспорта и съобщенията закрива съществуващите ПТТ-управления и районните станции, считано от 1 март 1959 г. и обособява в Кърджали „Окръжна станция на съобщенията“, която обединява всички
пощенски, телеграфни, телефонни и радиостанции на територията на окръга и
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осъществява ръководство и контрол на тези услуги за населението. В изпълнение на програмата за окрупняване на структурите в съобщенията управлението е преструктурирано в СК „Съобщения“ – Кърджали, подчинен на Асоциация
„Съобщения“ – София. През 1991 г. се създава ДФ „Български пощи и далекосъобщения“ ООД, а през 1992 г. тя се разделя на две поделения – по пощенските
услуги и по далекосъобщенията. Промени в наименованието: Окръжна станция
на съобщенията – Кърджали (1959–1963), ДП „Окръжна станция на съобщенията“ – Кърджали (1964–1966), ДП „ОУ на съобщенията“ – Кърджали (1966–1976),
ОУ на съобщенията – Кърджали (1976–1985), ОП на съобщенията – Кърджали
(1986–1987), СК на съобщенията – Кърджали (1988–1990), ТУ на съобщенията –
Кърджали (1990–1992), Териториално поделение „Далекосъобщения“ – Кърджали (1992–1997), ТР „Далекосъобщения“ – Кърджали (1997–).

Нормативни документи по създаването, реорганизацията, предмета на
дейност (1992–1994, 1997–1998).
Наредби, инструкции, указания, разпоредителни писма и заповеди на
висшестоящи организации и на ръководството (1985–1996).
Докладни записки на ръководството до висшестоящи организации
(1984–1986).
Доклади и информации по дейността на Министерство на съобщенията и поделенията му (1959–1973, 1977–1984), проверки на органи за ДНК
(1959–1984).
Протоколи от оперативни съвещания (1985–1996).
Перспективни планове за развитие на отрасъла (1988–1995), насрещен
план за експлоатационната дейност (1985), планове за развитие на науката
и техническия прогрес в съобщенията, одобрени изобретения, протоколи от
разглеждане на рационализаторски предложения (1964–1968).
Годишни финансови планове (1984–1992), бизнес програма (1993–1998),
годишни счетоводни отчети и баланси (1959–1998).
Отчети за: персонала и средствата за ФРЗ (1989, 1991, 1993–1995), изпълнение на комплексната програма за намаляване на ръчния и тежък физически труд (1986–1988).
Наредби, правилници, указания, план-програми по подобряване условията на труд, техническата безопасност и охраната на труда (1974–1982,
1994–1998).
Протоколи от заседания и бюджети на профорганизацията (1985–1989).
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Териториално поделение „Български пощи“ – Кърджали
Ф. 1222, 1 оп., 31 а.е., 0.18 л.м., 1992–1995 г.
Създадено през 1992 г. за изграждане, поддържане и използване на националната пощенска мрежа, осъществяване на пощенски съобщения и услуги.

Заповеди, наредби, указания и окръжни по дейността (1992–1995).
Докладни записки и писма от ръководството в Кърджали до „Български
пощи“ ЕООД – София (1993–1995).
Протоколи от заседания, съвещания и работни срещи на ръководството
с директорите на районните пощенски станции (1992–1995).
Отчети по дейността (1993–1995).
Разделителен протокол и баланс (1992), годишни счетоводни баланси
(1993–1995).
Щатни разписания (1992–1995).
Протоколи от събрания на синдикалната организация и от събрание на
синдикалния съвет (1994).
Окръжен отдел „Статистика“ – Кърджали
Ф. 699, 4 оп., 140 а.е., 2.67 л.м., 1959–2000 г.
Създаден през 1959 г. Подчинен на ЦСИ. Осигурява събирането и обработването на сведения и данни от всички органи на държавния, стопанския и културния живот от бившия окръг за осигуряване на управлението със статистическа
информация от различните сфери на обществения живот. Промени в наименованието: Териториален информационно-изчислителен център (1977), Териториален технически комбинат „Информационни системи и технологии“ – Кърджали
(1986). От 1990 г. Териториалното статистическо бюро в Кърджали поема задачите по статистическото обслужване и за ДФ „Информационно обслужване“ – поделение Кърджали остава информационното обслужване на държавния
апарат в работата му с електронни документи. През 1992 г. фирмата става
ЕАД „Информационно обслужване“ – клон Кърджали, а след 1997 г. – АД.

Постановления, решения и разпореждания на МС, наредби, инструкции,
заповеди и решения на Комитета за социална информация, заповеди на ръководството за дейността на предприятието. Документи по реорганизациите
(1985–1999).
Протоколи и материали от заседания на СС (1979–1984). Протоколи,
актове, докладни записки за извършени проверки (1979–1983).
Петилетни планове. Годишни финансови планове. Бизнес програма и отчети (1992–1995).
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Обобщени отчетни доклади. Годишни отчети и информации по контролната дейност. Статистически отчети за капиталните вложения, за персонала, за наличностите и разходите, за трудовите злополуки. Годишни баланси
(1963–1966).
Щатни разписания (1975–1984).
Протоколи, планове и отчети от профсъюзната дейност (1975–1983).
Ок о л и й с к и ин с пект о р ати по статис тика
5 ф., 6 оп., 287 а.е., 4.30 л.м., 1946–1959 г.
Създадени през 1946 г. като околийски статистически служби със задача
да приемат, отчитат, разработват и представят в ЦСУ необходимите статистически данни. Съгласно ПМС № 108 от 3 март 1953 г. в системата на статистиката се провежда реорганизация и околийските статистически служби се
преименуват в околийски инспекторати. Закрити са през 1959 г.

Околийски инспекторат по статистика – Ардино
Ф. 302, 1 оп., 28 а.е., 0.27 л.м., 1949–1959 г.
Околийски инспекторат по статистика – Ивайловград
Ф. 299, 1 оп., 28 а.е., 0.45 л.м., 1947–1959 г.
Околийски инспекторат по статистика – Крумовград
Ф. 92, 2 оп., 132 а.е., 1.87 л.м., 1946–1959 г.
Околийски инспекторат по статистика – Кърджали
Ф. 298, 1 оп., 56 а.е., 0.99 л.м., 1947–1959 г.
Околийски инспекторат по статистика – Момчилград
Ф. 303, 1 оп., 43 а.е., 0.72 л.м., 1949–1959 г.
Доклади и сведения по дейността (1947–1955).
Кореспонденция с ЦУ и ОУ по статистиката – Ф. 92 (1953).
Годишни статистически отчети за развитието на промишлеността, селското стопанство, транспорта, науката и образованието, за заетите в селското стопанство лица.
Групировъчни отчети за общата продукция в местната и кооперативната
промишленост – Ф. 92 (1950–1951).
Отчети за употребата на електроенергия и смазочни материали, за движението на основните спомагателни материали – Ф. 92 (1950–1951).
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Сведения и отчети за: ТКЗС, преброяването на селскостопанските животни, строителството, посевните площи, заболяванията, произведения зеленчуков разсад, движението на населението.
Ревизионни актове за отчитане на местната промишленост.
Таблица за броя на лагерите, театрите, кината и целодневните детски
градини.
Картотека на комуналните предприятия – Ф. 92 (1950–1954), Ф. 304
(1955), за състоянието на животновъдството – Ф. 303 (1954).
Списък на неанотираните фондове
Околийска станция на съобщенията – Кърджали
Ф. 192, 1 оп., 3 а.е., 0.05 л.м., 1946–1953 г.
Градски инспекторат по статистика – Кърджали
Ф. 304, 1 оп., 15 а.е., 0.09 л.м., 1954–1958 г.
Пощенска телеграфна и телефонна станция – Ардино
Ф. 411, 1 оп., 9 а.е., 0.06 л.м., 1952–1956 г.
„Пътно поддържане – Кърджали“ ЕООД
Ф. 1212, 1 оп., 15 а.е., 0.09 л.м., 2000–2004 г.
„Пътно поддържане – Крумовград“ ЕООД
Ф. 1253, 1 оп., 23 а.е., 0.08 л.м., 2000–2004 г.
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VІІІ. ТЪРГОВИЯ
VІІІ.1. ТЪРГОВСКИ И ТУРИСТИЧЕСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Ок р ъж н и тър г о в с к и предпр иятия
3 ф., 5 оп., 129 а.е., 1.42 л.м., 1959–1984 г.
Създадени по силата на ПМС № 35 от 1959 г. като клонове на ОТП – Кърджали с предмет на дейност: търговия с хранителни и промишлени стоки, предназначени за нуждите на населението, изкупуване, преработка, лагеруване и
продажба на селскостопански произведения и вторични суровини, снабдяване на
промишлеността, строителството и селското стопанство със суровини, материали и съоръжения и организиране на производствени дейности.

ОТП – клон Ивайловград
Ф. 623, 1 оп., 35 а.е., 0,31 л.м., 1959–1967 г.

Съществува от 1959 до 1967 г.

ОТП – Кърджали
Ф. 644, 2 оп., 48 а.е., 0,57 л.м., 1959–1966 г.

Съществува от 1959 до 1966 г.

ОТП – клон Момчилград
Ф. 629, 2 оп., 46 а.е., 0,54 л.м., 1959–1984 г.

Съществува от 1959 до 1966 г., възстановен през 1971 г.

Постановления, окръжни, заповеди, наредби и инструкции от висшестоящи организации по дейността (1959–1966, 1978–1981).
Уставна преписка-правилник за вътрешния ред – Ф. 644 (1959–1966).
Протоколи и материалите към тях от: заседания на СС – Ф. 629 (1965,
1976–1984), Дирекционния съвет – Ф. 623, Ф. 644 (1959–1966), профкомитета и профсъюзната организация (1959–1981).
Заповеди по дейността – Ф. 629 (1971–1982).
Доклади и информации на дирекционния съвет – Ф. 623, Ф. 644 (1959–
1966).
Отчетни доклади и информации по дейността – Ф. 629 (1959–1965).
Годишни: финансови планове (1959–1966, 1971–1978), статистически
отчети, баланси с приложенията към тях.
Планове по: труда и ФРЗ – Ф. 623, Ф. 644 (1959–1966), стокооборота,
изкупуването и промишлената дейност – Ф. 629 (1959–1966).
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Годишни отчети за: продукцията и услугите (1959–1966), стокооборота,
стоковия фонд, разходите по обръщението, труда, работната заплата, изпълнението на финансовия план (1956–1959, 1961–1982), квалификацията на работниците (1961, 1965–1970).
Щатни разписания.
Калкулации, заповеди, цени и решения по трудовите норми (1961–1970).
Планове, отчети, доклади, бюджети и отчети на профорганизациите.
ОТП „Топливо“ – Кърджали
Ф. 499, 5 оп., 92 а.е., 0,90 л.м., 1948–1997 г.
Основано на 5 апр. 1948 г. като поделение на клон на ДСП „Топливо“ – Хас
ково за по-пълното задоволяване с отоплителни и строителни материали на населението в Кърджали, Ардино, Крумовград, Момчилград. От 30 септ. 1955 г.
в сферата на търговската му дейност е включен и Мадан. От 1959 г. е на пряко подчинение на ОТП – Кърджали. От 1 юни 1968 г. „Топливо“ – Кърджали
преминава на разчет към СД „Топливо“ при МВТ. По решение на ИБ на МС, СД
„Топливо“ е преименувана на СД „Горивни и строителни материали“. Промени
в наименованието: ДСП „Топливо“ – филиал Кърджали (1948–1959), ОТП отдел
„Топливо“ – Кърджали (1959–1972), СП „Горивни и строителни материали“ –
Кърджали (1972–1989), ТП „Горивни и строителни материали“ – Кърджали
(1989–1994), „Горивни и строителни материали“ ЕООД – Кърджали (1994–1995)
и „Топливо“ ЕАД – Кърджали (1995–1997).

Преписки по образуването на предприятието, правилника и устава му
(1955–1957, 1961–1983, 1987). Разпореждания на МВТУ по реорганизацията
и ликвидацията на дружеството (1993–1997).
Окръжни, инструкции, наредби и заповеди на МВТУ (1948–1957, 1959–
1982), инструктивни писма от висшестоящи органи (1984–1997) по д ейността.
Протоколи и материали от: заседания на УС (1959–1961, 1965–1970,
1975–1983), общи събрания (1986, 1988–1989, 1991–1992, 1995, 1997), заседания на СС (1986, 1988–1993), годишни отчетно-изборни събрания (1986,
1994, 1996–1997) и заседания на профкомитета и синдикалната организация
(1986–1996).
Заповеди на ръководството по дейността (1984–1997).
Годишни: планове и отчети по стокооборота, стоковия фонд, разходите,
труда, ФРЗ, изпълнението на финансовите планове (1957–1985, 1987–1990,
1997); финансови планове и баланси с приложенията към тях (1959–1996);
обзори, анализи, сводни разчетни таблици и преписка по изпълнение на плана по всички показатели (1956–1958, 1961–1983), по организационно-техническите мероприятия, осигуряващи изпълнението на плана по стокооборота
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(1962–1970, 1973–1983); отчети за продукцията и услугите (1984, 1986–1989,
1993–1996), стокооборота, стоковия фонд, разходите по обръщението, труда, ФРЗ и изпълнението на финансовите планове (1956–1959, 1961–1996),
квалификацията на работниците (1961, 1965–1970), по материално-техническото снабдяване (1962–1970, 1975, 1981–1983), капиталните вложения и
основния ремонт (1961–1983).
Калкулации, заповеди, цени и решения по трудовите норми (1961–1970).
Колективни трудови договори (1994–1995).
Щатни разписания (1959–1960, 1963–1983, 1986–1992, 1995).
Планове, отчети, доклади (1965–1967, 1972–1983), бюджет и отчет за
изразходваните средства на профорганизацията (1990).
ДП „Мототехника и автосервиз“ – Кърджали
Ф. 817, 4 оп., 111 а.е., 0,59 л.м., 1967–1998 г.
Създадено през 1967 г. с решение на ДСО „Автотранспорт“ – София за сервизни услуги на всички превозни средства на територията на окръга, подчинено
на Дирекция „Автотранспорт и сервизи“ – София, а от 1970 г. – на ДСО „Мототехника и автосервизи“ – Стара Загора. Дейността му е: текущ и цялостен ремонт на леки и лекотоварни автомобили, гаранционно обслужване на продадените автомобили в гаранция, ежедневно обслужване, профилактика, диагностика,
търговия на авточасти, нови автомобили и мотоциклети. Открива магазини за
авточасти в Кърджали, Крумовград, Момчилград, Джебел и Кирково. От окт.
1992 г. започва продажбата на леки автомобили марка „Алекс“ – 2141, а през
ноем. 1992 г. става дистрибутор на „БУЛАТ“ ООД – София, която доставя директно авточасти за руски автомобили. През 1990 г. МТУ преобразува ДП „Мототехника и автосервиз“ в ДФ „Интер Ауто“ със седалище – Кърджали. Съг
ласно заповед от 1993 г. на МТУ и Решение № 750 от 22 апр. 1993 г. на Кърджалийски окръжен съд фирмата се преобразува в „Интер Ауто“ ЕООД – Кърджали.

Нормативни документи по реорганизацията (1990–1992).
Правилници за вътрешния трудов ред и устройство (1967–1970, 1972–
1976, 1981, 1991).
Заповеди на висшестоящи органи и на ръководството по дейността
(1985–1993).
Окръжни, наредби и указания по дейността (1967–1976, 1980–1983) и по
техническата безопасност (1967–1969).
Протоколи и материали към тях от: заседания на УС (1989–1993), Дирек
ционния съвет (1968–1970, 1983–1984), събрания и заседания на профкомитета (1968–1969, 1976–1984, 1986–1990).
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Перспективни и годишни планове и отчети по: производството, труда,
ФРЗ и себестойността (1968–1990), икономическите показатели на производството (1985, 1988–1990).
Годишни: финансови планове (1967–1980), отчети и баланси (1968–
1988, 1990–1993).
Отчети за: капиталните вложения (1985–1989), специализиране и коопериране на производството в машиностроенето (1985–1988), социалното развитие на трудовите колективи (1985–1988), трудовите злополуки (1985–1988,
1990–1992, 1995–1998), изпълнение на комплексната програма за намаляване на ръчния труд (1985–1987), продукцията, услугите, разходите за тях и
чистата продукция (1985–1988, 1990), промишлената продукция (1985–1987,
1989–1991), ел. снабдяване, състав на енергетичното оборудване и отчет за
работата на ел. централите (1985–1988), движението на кадрите (1972–1977),
за бригадната организация на труда на работниците от промишлеността
(1985–1988), постъпленията и продажбите (1992–1994), образователната и
организационна структура на персонала (1990–1992), качеството на продукцията (1985–1987), наличностите, постъпленията, разходите на суровини,
материали, ел. енергия, горива, вторични суровини (1985–1987, 1990–1993,
1995–1998), материално-техническото снабдяване (1967–1984).
Годишни колективни трудови договори и отчети за изпълнението на плана за средствата, предвидени за колективните трудови договори (1968–1969,
1978–1984, 1991–1995). Планове и отчети по качеството (1968–1984).
Доклади, окръжни, планове и отчети по техническия прогрес (1968,
1973–1977).
Договори, указания, протоколи и отчети по социалистическото съревнование (1968–1984).
Промишлено търговско предприятие „Минералсувенир“ – Кърджали
Ф. 1009, 2 оп., 47 а.е., 0.44 л.м., 1978–1997 г.
Създадено през 1978 г. като ПП „Арда“ – Кърджали с предмет на дейност:
производство на златна бижутерия и бижутерийни камъни и златарски услуги.
През 1983 г. се обединява с Предприятие за добив и обработка на минерали и минерални сувенири – Кърджали и се създава ПТП „Минералсувенир“ – Кърджали.
Предметът на дейност се разширява с производство на плочи, сувенири, разнокаменни изделия, добив на мраморни блокове, търговска и дейност. През 1987 г.
дейността с мраморите се поема от обособеното самостоятелно предприятие
„Мармекс“ – Кърджали, а ПТП „Минералсувенир“ се преименува на „Предприятие за добив и обработка на минерални суровини – Кърджали“. През 1991 г. се
преобразува в ДФ „Минералсувенир“, впоследствие – в ЕООД, а от 1995 г. – в
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ЕАД. През 1993 г. е открита процедура за приватизацията му, която завършва
през 1997 г.

Документи по реорганизациите (1985–1987, 1991–1997).
Заповеди, окръжни, разпореждания и директивни писма от висшестоящи
организации (1978–1993).
Правилници за вътрешния трудов ред (1978–1980, 1982–1985, 1987–
1988).
Заповеди на ръководството по дейността (1985–1997).
Протоколи от: общи събрания (1988–1989, 1991), заседания на СС
(1987–1993, 1995), заседания на профкомитета (1987–1991).
Планове по производствената дейност, труда и себестойността (1979–
1984, 1989–1990).
Годишни: финансови планове (1978–1986); финансови отчети и баланс с
приложенията към тях (1978–1983, 1990–1995).
Статистически отчети (1978–1987, 1990).
Отчети за: персонала и ФРЗ (1986, 1988–1993), себестойността на продукцията (1982–1990), продукцията и услугите, разходите на суровини и
материали (1982–1986, 1988–1992), трудовите злополуки (1979–1984, 1993,
1995–1996).
Щатни разписания (1978–1982, 1992–1993, 1995).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1978–1984).
Окръжно предприятие „Вторични суровини“ – Кърджали
Ф. 846, 6 оп., 51 а.е., 0.40 л.м., 1953–2001 г.
Създадено през 1949 г. като СО „Вторични суровини“ – Кърджали. Има
предмет на дейност: изкупуване, преработка и реализация на черни, цветни метали, хартия и др. вторични суровини. От 1959 г. е ОП „Вторични суровини“, а
от 1988 г. – СП „Вторични суровини“. През 1989 г. става поделение на фирма
„Феникс–ресурс“ – София с наименование Поделение „Феникс–ресурс“ – Кърджали. От 1991 г. се преобразува във „Феникс“ ЕООД – Кърджали, а от 1999 г. –
„Феникс“ ООД – Кърджали. Приватизирано през 2001 г.

Нормативни документи по реорганизациите (1991, 1999).
Окръжни, заповеди и писма от висшестоящи органи по дейността (1967,
1976–1981, 1989–1996).
Заповеди на ръководството по дейността (1986–2000).
Протоколи от заседания на СС (1980–1991).
Годишни: финансови планове и баланси (1965–1966, 1972–1987, 1989–
2001); статистически отчети (1966–1968, 1976–1980, 1990, 1992, 1994); пла197
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нове и отчети за: стопанската дейност (1978–1985), качествените показатели, изкупуването на вторични суровини (1989), икономическите показатели
(1990), ТРЗ (1982–1985, 1989).
Договори за приватизационна продажба (1999, 2001).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1980–1983).
Щатни разписания (1978–1983, 1992–2000).
Протоколи, годишни планове и отчети на профкомитета (1953, 1965–
1986, 1988–1990).
Око л ийс к и к о м исар ств а
3 ф., 3 оп., 18 а.е., 0.34 л.м., 1944–1949 г.
Създадени по време на Отечествената война (1944–1945). Имат за задача
правилно и целесъобразно да доставят и разпределят стоките от първа необходимост за населението. С тяхното създаване се цели и пресичане на контрабандната търговия, довела до изтичане на стоки извън страната. През целия период
на съществуването си комисарствата са управлявани от комисар. Подведомствени са на МТУ.

Околийско комисарство – Ивайловград
Ф. 153, 1 оп., 4 а.е., 0,08 л.м., 1945–1948 г.

Съществува от 1944 до 1948 г.

Околийско комисарство – Крумовград
Ф. 63, 1 оп., 10 а.е., 0,17 л.м., 1945–1949 г. Вж. и Ф. 82К

Съществува от 1944 до 1949 г.

Околийско комисарство – Кърджали
Ф. 70, 1 оп., 4 а.е., 0,09 л.м., 1944–1947 г. Вж. и Ф. 257К

Съществува от 1944 до 1947 г.

Окръжни и наредби по организацията на комисарствата, търговията и
раздаването на купони на населението (1944–1947).
Протоколни книги (1945–1947).
Заповедни книги и ценоразписи за пускане в продажба на стоки и определяне на техните цени.
Нарядна книга за получени стоки от предприятията – Ф. 153 (1948).
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Окръжно предприятие „Книгоразпространение“ – Кърджали
Ф. 905, 4 оп., 93 а.е, 0,84 л.м., 1959–2003 г.
Открито на 11 апр. 1959 г. с Решение № 111 на ИК на ОНС под наименование ТП „Печатни произведения“ – Кърджали. С промяната в административнотериториалното деление от края на 1959 г. обсегът на действието му става
Кърджалийски окръг. При основаването си предприятието е ръководено от Управление „Полиграфиздат“ – София. С Решение № 534 от 26 септ. 1990 г. на
Кърджалийския окръжен съд е вписана ДФ „Алманах“ – Кърджали с предмет на
дейност: търговия с книги, други печатни произведения, канцеларски материали,
видеотехника и филми, звукозаписващи средства, грамофонни плочи, касети, абонаментно снабдяване на граждани и библиотеки. На 17 февр. 1999 г. „ТИМ 2000“
АД – Кърджали закупува 80 % от капитала на „Алманах“ ЕООД – Кърджали, а на
8 авг. 2003 г. – и останалите 20 % от капитала на „Алманах“ ООД – Кърджали.

Решения на ЦК на БКП и МС (1964–1966, 1973–1982).
Нормативни документи по реорганизациите (1990–1999, 2001–2002).
Заповеди на висшестоящи организации (1959–1972, 1985–1998).
Наредби инструкции и писма от ЦР по дейността (1959–1975, 1978–
1979, 1989–1990).
Доклади на ръководството (1959–1974, 1976–1982, 1984, 1986–1988),
информации, обзори и справки до висшестоящи организации (1973–1984).
Протоколи и материали от: заседания на СС (1960–1983, 1985–1989),
годишни отчетни и общи събрания на колектива (1986–1990), събрания на
профорганизацията (1965–1976, 1979–1980, 1982–1986), ВСК (1968–1978,
1982–1984).
Планове и доклади на СС по дейността и предоставените на трудовия
колектив обекти за стопанисване и управление (1987–1988).
Дългосрочни и перспективни прогнози (1966–1972, 1975–1984), обобщени петилетни планове (1966–1972, 1976–1985), петилетни планове за социалното развитие (1966–1972, 1980–1985), краткосрочни прогнози за дейността
(1975–1984), обобщени планове (1965–1984), планове по: ТРЗ (1960–1976,
1978–1984), социалното развитие на колектива (1967–1972, 1974–1984).
Годишни: финансови планове и разбивки по тримесечия (1965–1981);
отчети и сборни годишни отчети и баланси с обяснителни записки (1959–
1984, 1990, 1992–2002).
Годишен отчет (2003), статистически отчети по: движението на установения фонд (1965–1982), изпълнението на финансовите планове (1966–1973,
1975–1982), движението на паричните фондове (1963–1982), основните
средства (1968–1982), разходите за обръщението (1973–1982), заетите лица,
средствата за работна заплата и други разходи за труд (2000–2003).
199

Архивни справочници

План-програми за потребностите от кадри по години и петилетки (1967–
1972, 1979–1985), подготовката и квалификацията на кадрите (1985), курсовете за квалификация (1985–1986), пропагандната и рекламна дейност, организирането и провеждането на Десети и Единадесети преглед на работата с
научно-техническа литература (1987, 1988).
Договори за приватизационна продажба (1999, 2003).
Окръжно изкупвателно предприятие „Булгарплод“ – Кърджали
Ф. 882, 5 оп., 151 а.е., 1,44 л.м., 1966–2004 г.
Съществува от 1965 г. като сектор към ОТП – Кърджали за изкупуване, преработка, лагеруване и продажба на селскостопански произведения и на суровини
от населението. Въз основа на ПМС № 3 от 1 апр. 1965 г. се обособява като самостоятелно предприятие с филиали в Момчилград, Крумовград и Ивайловград,
които се запазват до 1 ян. 1975 г. Осъществява търговия на дребно с плодове и
зеленчуци и консерви от тях в Кърджали, Ардино и Черноочене. С Решение № 227
от 10 дек. 1990 г. на МЗХП и Решение № 998 от 28 дек. 1990 г. на Кърджалийс
кия окръжен съд е вписана ДФ „Плодове и зеленчуци“ – Кърджали с предмет
на дейност: изкупуване, производство, търговия на вътрешния пазар, внос на
пресни плодове и зеленчуци, плодови, зеленчукови и месни консерви, цветя и амбалаж, лагеруване на пресни плодове и зеленчуци. Промени в наименованието: ОП
„Булгарплод“ – Кърджали (1965–1975), ДФ „Плодове и зеленчуци“ – Кърджали
(1990–1991), „Плодове и зеленчуци“ ЕООД – Кърджали (1991–1998), „Плодове и
зеленчуци“ ООД – Кърджали (1998–1999). Приватизирано през 1998 и 1999 г.

Заповеди и решения по реорганизациите и приватизацията (1966–1985,
1991, 1998–2000). Договори за продажбата на капитала (1998–1999). Писма
и обяснителни записки от управителя на дружеството до МТТ във връзка с
приватизацията (1999, 2004).
Правилник за вътрешния ред и устройство (1966–1971, 1976–1977,
1982, 1987).
Постановления, разпореждания, заповеди, окръжни, наредби и др. на
висшестоящи организации (1972–1985).
Протоколи, доклади и решения на Дирекционния съвет, Производствения комитет и ТИС (1966–1971), СС (1972–1984, 1986–1988), общи събрания на съдружниците (1998–1999).
Доклади, отчети и информации на ръководството във връзка с производствената дейност и изпълнението на обещанията (1966–1971).
Утвърден петгодишен план (1971).
Петгодишни планове за социално развитие на колектива (1976–1979,
1981–1984).
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Перспективни и годишни планове и отчети по дейността, производството, труда, ФРЗ, себестойността и стокооборота (1966–1971, 1980–1990).
Годишни: финансови планове, отчети и баланси (1966–1971, 1979–1983,
1991–1999); отчетни доклади (1973–1979); статистически отчети, анализи по
ТРЗ, производителността на труда и използването на производствените фондове и трудови норми (1966–1971), промишлената продукция (1985–1990),
продажбите и наличните стоки в търговската мрежа на едро и дребно (1985–
1988, 1991–1997), търговските обекти и оборудване на търговските складове и магазини (1986–1996), изпълнението на основните показатели от плана
(1980–1984), икономиите (1980–1984), наличните кадри и повишаването на
квалификацията им (1981–1984), износа (1985–1990).
Сборни отчети и баланси с приложени форми (1966–1971, 1975–1983).
Преписки по гражданската отбрана (1966–1971).
Ревизионен акт от проведена финансова ревизия (1998–1999).
Протоколи, доклади, планове, отчети, бюджети по дейността на профкомитета (1967–1984, 1986–1987, 1992, 1994, 1996–1998).
СП „Промишленост и ширпотреба“ – Момчилград
Ф. 1070, 3 оп., 56 а.е., 0,45 л.м., 1981–1995 г.
Създадено въз основа на решение от 31 март 1981 г. на АПК „Дружба“ –
Момчилград като самостоятелно СППШ към АПК – Момчилград с предмет
на дейност: производство на стоки за широко потребление на територията
на АПК – Момчилград. Работи с отпадъчни (нестандартни) материали, а след
септ. 1987 г. – с редовни материали и се преименува на ПП „Младост“ към АПК
„Дружба“ – Момчилград. Постепенно разширява дейността си. Разкрива нови
цехове: през 1986 г. – за конфекция в с. Биволяне, през 1987 г. – в с. Синделци, през
1981 г. – цех за пресукване и бубиниране на прежда в с. Карамфил и цех за конфекция в с. Седефче. По икономически причини са закрити някои от цеховете. Сключва договори за кооперирано производство с ДФ „Лиляна Димитрова“ – София и
ДФ „Нистра“ – София, чрез които стоките се изнасят на международния пазар
в Америка и Франция. С обявяването на Агрофирма „Момчил“ – Момчилград в
ликвидация през 1992 г., ПП „Младост“ също преустановява своята дейност.

Указания, окръжни писма от висшестоящи органи (1992–1994).
Протоколи и материали към тях от: заседания на СС (1981–1988, 1990–
1991), оперативни заседания на ръководството (1981–1984, 1992, 1994), годишни отчетни събрания (1982–1984), годишни отчетно-изборни събрания
на профорганизацията (1985–1987, 1990–1991), заседания на профкомитета
(1985–1992), съвместно делегатско събрание на ръководството и независимия синдикат (1992).
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Петгодишен план (1981); годишни планове по: разпределението на производствената програма (1981–1984), ТРЗ (1981–1990), производствено-финансовата дейност (1982–1984).
Обобщени отчетни доклади за цялостната дейност (1986–1987).
Годишни статистически отчети за: персонала и ФРЗ (1985–1992, 1994–
1995), намаляването на ръчния и тежкия физически непривлекателен труд
(1985–1988), капиталните вложения и въведените в действие основни фондове (1988–1990), трудовите злополуки (1985–1995), кадрите (1985–1988),
продукцията, услугите и разходите за тях (1988–1990), социалното развитие
на колективите (1985–1987), ремонта на основните средства (1988–1990),
произведената продукция в натурално изражение (1992–1995), наличните
постъпления и разходите на суровини, материали, ел. енергия, горива и вторични суровини (1993, 1994), постъпленията от продажби (1993–1994).
Годишни отчети и баланси с приложенията към тях (1981–1983, 1985–
1995).
Договори с търговски организации за кооперирани доставки (1985–
1992).
Ревизионен акт от извършена финансова ревизия (1994–1995).
Договори за доставка, покупко-продажба и извършване на услуги (1992–
1995).
СП „Ученически столове“ – Кърджали
Ф. 1020, 2 оп., 55 а.е., 0,46 л.м., 1972–1994 г.
Създадено с Решение № 7 от 8 ян. 1972 г. на ИК на ОНС – Кърджали като
ОСП „Ученически столове и бюфети“ със задача да организира и осъществява
ученическото хранене на територията на Кърджали и Момчилград, подчинено
на отдел „Народна просвета“ при ОНС – Кърджали. С Решение № 61 от 10 окт.
1979 г. на ИК на ОНС към предприятието са включени и Мероприятие „Ученически лагери“ от Дирекция „Народна просвета“, стол на почивните станции на
ОНС – Кърджали и то започва да се нарича СП „Ученически столове и лагери“ –
Кърджали. По същото време към него са включени и ученическите столове в селищните системи: Ардино, Черноочене, Крумовград, Подкова, Кирково и Момчилград. Снабдява с хранителни продукти и целодневните детски градини в тези
селищни системи. През 1982 г. с решение на ОНС – Кърджали се преобразува в
СП „Ученически столове“ – Кърджали и осъществява самостоятелно дейността по хранене на учениците и децата в детските заведения в рамките на Община
Кърджали.

Нормативни документи по създаването, реорганизациите и промяната в
предмета на дейността му (1972–1983).
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Заповеди на ОНС (1986–1989, 1991–1994) и на ръководството по дейността (1976–1983, 1985, 1987, 1989–1994), за награждаване и наказания
(1976–1983).
Протоколи и материали към тях от: заседания на СС (1977–1983, 1990–
1994) и на профкомитета (1977–1983, 1985–1988, 1990–1994), общи събрания на колектива (1990, 1992) и на синдикалната организация (1991–1993),
проведени търгове (1990– 1991, 1993–1994), проведени юбилейни чествания
(1977–1982, 1987).
Планове на УС и Стопанския комитет (1977–1990), информации и прог
рами (1986–1988, 1990–1994), дългосрочни и краткосрочни прогнози за развитието и дейността (1978–1982), технико-икономически разчети във връзка
с годишните планове (1983).
Доклади и информации по: цялостната дейност (1977–1982, 1989, 1992–
1994), организация на ТРЗ (1976–1979).
Годишни: финансови планове, отчети и баланси с обяснителни записки
(1975–1983, 1987–1994); статистически отчети за: персонала и ФРЗ (1991–
1994); столовете (1991–1994), стокооборота на дребно (1991–1994), постъп
ленията, продажбите на стоки в столовете (1988–1994), образователната и
възрастовата структура на персонала (1991–1992), експлоатацията на автомобилния транспорт (1991–1992), трудовите злополуки (1991, 1994).
Кореспонденция с КТСД по въпросите на организацията на труда и работната заплата (1978–1983), с висшестоящите и подведомствените учреждения по: организация на труда и работната заплата (1978), установяване и
изпълнение на договорни връзки (1980–1983); със строителни и инвеститорски организации по изпълнение на строителни и монтажни работи и доставки
на оборудване (1980).
Сведения за назначени млади специалисти (1982–1983).
Актова книга за регистриране на злополуки и професионални заболявания (1978–1983).
Договори и доклади за водене на социалистическото съревнование,
колективни трудови договори, колективни и лични обещания (1975–1983,
1991–1994).
Програма за подобряване условията на безопасен и здравословен труд и
социално развитие на колектива през ІХ петилетка (1986).
Бюджети на профорганизацията с отчети за изразходваните средства
(1985–1989, 1991).
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ДСП „Търговия на едро“ – Окръжно предприятие – Кърджали
Ф. 1013, 3 оп., 93 а.е., 1,19 л.м., 1971–2000 г.
Създадено с ПМС № 27 от 20 ноем. 1970 г. и Разпореждане № 590 на КСК от
16 дек. 1970 г. на основание на закритите: ДТП „Нармаг“ – Кърджали и ОКС –
Кърджали с предмет на дейност: договаряне, доставка и реализация на стоковия фонд на населението в окръга, като реализацията се извършва на потребителните кооперации в окръга и държавните търговски предприятия на територията на града. Стоковият фонд обхваща: хранителни стоки, облекло и обувки,
домашни потреби и децентрализиран стоков фонд. Промени в наименованието:
ДСО „Търговия на едро“ – ОП – Кърджали (1971–1988), Търговско предприятие
„Промишлени стоки“ – клон Кърджали (1988–1990), Държавна търговска фирма
„Тедимпекс–юг“ – Кърджали (1990–1993), „Тедимпекс–юг“ ЕООД – Кърджали
(1993–1999), „Тедимпекс–юг“ ООД – Кърджали (1999–2000). Изкупено от „Тедимпекс инвест“ АД – Кърджали.

Нормативни документи по създаването, реорганизациите, промяната в
предмета на дейност и ликвидацията (1971–1978, 1990, 1993, 1998–1999).
Наредби, инструкции и решения на висшестоящи организации по дейността (1975–1991, 1993–1994).
Заповеди на висшестоящи организации (1972–1984, 1990–1991, 1995–
1996) и на ръководството по дейността (1971–1980, 1988–1999) и инструкции до подведомствените му (1970–1980).
Протоколи от: общи събрания на съдружниците (1999–2000), пълномощниците (1986–1990), заседания на СС (1982, 1985, 1987–1990), профорганизацията (1976–1980, 1991, 1997), заседания и отчетно-изборни конференции на профкомитета (1976–1987, 1990–1995).
Разделителен протокол между ТП „Промишлени стоки“ – Хасково и
ДТП – Кърджали (1990).
Правилник за вътрешния трудов ред (1993).
Дългосрочни и краткосрочни прогнози за дейността (1971–1980).
Перспективни планове за дейността му (1982–1995).
Планове и справки за основните показатели по плана и отчета (1988–
1991), план-програми за потребностите от кадри по години и петилетки
(1974–1980), планове със заявки за млади специалисти с висше и средно специално образование от ВУЗ, СПТУ и техникуми (1979–1981).
Годишни: отчети и баланси с обяснителни записки (1971–1980, 1982–
1999); отчети за: изпълнението на плана за капитално строителство и основните фондове (1971–1973, 1988–1991), социалистическото съревнование
(1978–1980), наличните кадри, назначени млади специалисти, незаети бройки
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и др. (1975–1980, 1986), повишаване квалификацията на изпълнителските и
ръководни кадри (1975–1979), труда и ФРЗ (1971–1980, 1985–1987).
Петгодишни финансови планове (1971–1980), годишни финансови планове и финансови отчети (1971–1990).
Планове на профкомитета и профорганизацията (1977–1980).
Годишни и шестмесечни планове за работата на профкомитета (1982–
1987).
Обединено предприятие „Амбалаж“ – Кърджали
Ф. 922, 3 оп., 55 а.е., 0,39 л.м., 1975–1999 г.
Създадено съгласно ПМС от 1 ян. 1975 г. на базата на съществуващия отдел
„Амбалаж“ към ДСО „Търговия на едро“ – клон Кърджали. Пряко подчинено на
Обединено предприятие „Амбалаж“ – София. Дейността му се осъществява в
рамките на окръга. Има три бази: Кърджали, Момчилград и Крумовград, в които извършва изкупуване, ремонт и реализация на неинвентарен амбалаж за повторна употреба, издирва, изкупува, преработва и пласира амбалажа, получаван
с вносни стоки, суровини, материали и оборудване. Промени в наименованието:
Обединено предприятие „Амбалаж“ – Кърджали (1975–1990), ДФ „Амбалаж“ –
Кърджали (1990–1993), „Амбалаж“ ЕООД – Кърджали (1993–1999). Приватизирано през 1999 г.

Заповеди, решения и разпореждания по реорганизациите, промяната в
предмета на дейност и ликвидирането му (1982–1984, 1991, 1993, 1997–1999).
ПМС по дейността (1976–1977).
Наредби (1975–1976, 1979–1980), заповеди (1975–1983, 1988–1990,
1992–1996), указания и писма на висшестоящи органи по дейността (1975–
1978, 1988–1997).
Заповеди на ръководството по дейността (1980–1984, 1988–1998).
Анализ на правното състояние и договори за продажба на капитала на
дружеството (1998–1999).
Протоколи и материали към тях от заседания на колективни органи за
ръководство (1979–1984, 1990–1992).
Дългосрочни и краткосрочни прогнози за дейността (1981–1982).
Петгодишен план (1982), обобщени годишни планове и отчети (1975–
1978).
Годишни отчетни доклади за дейността (1985–1987).
Годишни планове и отчети по: ТРЗ (1975–1978), социалното развитие
на колектива (1975–1984), стокооборота на дребно (1981, 1983–1986), материално-техническото снабдяване (1981–1986), ресурсите и разпределение
на стоките в клона и окръга (1981–1982, 1984–1986), постъпленията, про205
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дажбите и наличните стоки в търговската мрежа (1981–1986, 1988–1990,
1992–1999), наличностите, постъпленията и разходите на суровини, материали, енергия, горива и вторични суровини (1989, 1993–1999), основните
средства и основен ремонт (1988–1990), трудовите злополуки (1981–1987,
1988–1999), видовете на търговските обекти (1989–1992), столовете (1989,
1992–1993), изпълнението на плана по изкупуването и реализацията на амбалажа и производствената програма (1975–1978), за заетите лица и средствата
за работна заплата (1988–1989, 1992–1999), образователната и квалификационна структура на персонала (1990–1992), социалното развитие на трудовите колективи (1988–1989), отчети по труда (1975–1978), наличните кадри,
тяхната възраст, пол, непрекъснат трудов стаж (1975–1977), повишаването
на квалификацията на изпълнителските и ръководни кадри (1976–1977), персонала и ФРЗ (1991–1992, 1994–1998), постъпленията от продажби (1992–
1994), разхода на горива и енергия (1991–1992, 1994–1995), трудовите злополуки, средствата и социалния ефект от подобряване на труда (1991–1994).
Годишни финансови планове и баланси с приложенията им (1975–1978,
1982–1984, 1988–1998).
Протоколи на профкомитета (1975–1978, 1985–1991).
Годишни планове, отчети, доклади и бюджети и планове за работата на
профорганизацията (1975–1978, 1984–1986).
Предприятие „Снабдяване и комплектация“ – Кърджали
Ф. 1059, 2 оп., 32 а.е., 0,34 л.м., 1973–1993 г.
Създадено със Заповед № 391 от 18 ян. 1973 г. на ДСО „Гражданско строителство“ – София като поделение към ДСУ – Кърджали под името ДСУ „База
за производствено техническо снабдяване“ – Кърджали с оглед на по-правилното
насочване и разпределение на материалните ресурси, управление на снабдителната дейност. Осигурява необходимите материали на строителните обекти. Подчинено на СМК – Кърджали. След 1989 г. отпада необходимостта от съществуването му и през 1994 г. е закрито, като дейността му се поема от „Устра“
ЕАД – Кърджали.

Постановления, разпореждания, решения, заповеди, инструкции, окръжни и указания от висшестоящи организации по дейността (1973–1986).
Протоколи, информации, оценки, мероприятия и оперативни планове от
заседания на СС (1979–1986).
Заповеди на ръководството по дейността (1975–1986).
Заповеди, констативни актове и протоколи за извършени проверки от
висшестоящи органи (1978–1983).
Петгодишни утвърдени планове (1981–1985).
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Годишни: планове по труда (1977–1985); статистически отчети (1977–
1989); баланси и отчети с обяснителни записки (1973–1984, 1986–1992).
Обобщени отчетни доклади за цялостната дейност (1973–1979).
Щатни разписания с изменения и допълнения към тях (1978–1985).
Протоколи от заседания на профкомитета (1975–1976).
СП „Общински пазари“ – Кърджали
Ф. 1147, 1 оп., 11 а.е., 0,02 л.м., 1982–1994 г.
Съгласно ПМС № 676 от 1952 г. се създават кооперативни пазари,
които осъществяват кооперативно-пазарна търговия със селскостопански произведения. Те са звено към отдел „Търговия“ на ОбНС – Кърджали.
С Наредба № 315 от май 1981 г. на МВТУ се урежда статутът и организационно-управленческата дейност на кооперативните пазари. От 1991 г.
Управление „Кооперативни пазари“ – Кърджали се преименува на Управление „Общински пазари“ – Кърджали, като запазва основния предмет
на дейност и подчинението си.
Писмо и наредба на ОбС – Кърджали за организация и управление на
„Общински пазари“ – Кърджали (1987, 1994).
Заповеди и решения на висшестоящи органи (1983–1984, 1990–1994) и
на ръководството (1989, 1992–1994) по дейността.
Годишни: планове по труда и ФРЗ (1987–1989); статистически отчети за
персонала и ФРЗ (1986–1994), социалното развитие на трудовите колективи
(1986–1989), продажбите и цените на селскостопански продукти, животни и
птици (1987).
Щатни разписания с приложенията към тях (1982, 1987–1989, 1991–
1994).
Протокол от заседание на профкомитета (1990).
Предприятие за изкупуване,
пласмент и фирмена търговия – Кърджали
Ф. 1066, 2 оп., 36 а.е., 0,26 л.м., 1981–1998 г.
Създадено въз основа на Заповед № 25 от 19 март 1981 г. на Центъра за рек
ламна търговия към НАПС като звено на Центъра с предмет на дейност: разкриване фирмени магазини за рекламна търговия и заведения за обществено хранене,
разкриване и експлоатиране на хотели, мотели, къмпинги, паркинги и др. на територията на окръга, проучване на потребителското търсене и на новите луксозни
и деликатесни стоки и изготвяне на предложение пред стопанската организация
за регулиране на производството им, организиране рекламна дейност на новите
издания и опаковки, сключване договори със стопански организации и поделения за
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директно зареждане на магазините и заведенията. Работи на вътрешна стопанска сметка, съставя баланс и има сметка в банката. Промени в наименованието:
Окръжен център за рекламна търговия – Кърджали (1981–1987), Предприятие за
изкупуване, пласмент и фирмена търговия – Кърджали (1988–1990), ДФ „Изкупуване, пласмент и търговия“ – Кърджали (1990–1992), „Изкупуване, пласмент и
търговия“ ЕООД – Кърджали (1992–1996), „Изкупуване, пласмент и търговия“
ЕАД – Кърджали (1996–1998). През 1999 г. е приватизирано.

Документи по създаването и реорганизациите на предприятието (1981,
1987, 1990–1992, 1995–1997).
ПМС № 26 за развитие и обслужване на населението (1983).
Решения, наредби, заповеди и разпоредителни писма на висшестоящи
организации (1985–1990, 1996) и на ръководството (1985–1998) по дейността.
Правилници за вътрешния трудов ред (1986–1988).
Протоколи от: проведени заседания на СС (1982–1983, 1987–1991),
оперативки, съвещания със срокове за отстраняване на нередностите (1985–
1987, 1989–1990).
Инструкция за преоценка на залежали стоки и опазване на паричните
средства (1981).
Временна наредба за извършване на сезонни разпродажби и указания за
организиране на разпродажба на сезонни стоки (1981–1982).
Методически указания за недопускане на частна занаятчийска дейност,
упражнявана под прикритието на държавни и кооперативни организации
(1983).
Справки за основните показатели по плана (1982–1986).
Програма за проектиране и строителство по капитални вложения (1983).
Разработки по плана на Деветата петилетка (1986–1990).
Годишни: производствени финансови планове (1985–1987), планове по
труда и ФРЗ (1985–1990), стокооборота на дребно (1983, 1985–1988); баланси (1988–1993, 1995–1996).
Отчетни доклади, анализи и информации за дейността и развитието на
рекламната търговия (1983–1986, 1988–1990).
Отчети за: ТРЗ (1985–1989), наличните постъпления и разходваните суровини и ел. енергия (1988–1993, 1995–1996), постъпленията, продажбите на
стоки в заведенията за обществено хранене и наличните стоки в търговската
мрежа (1987–1995), продукцията от собствено производство по отрасли и
дейности (1985–1987), трудовите злополуки (1988–1995), персонала и ФРЗ
(1988–1991, 1994–1996).
Щатни разписания (1983–1990).
Протоколи от проведени заседания на профкомитета (1987–1993).
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СП „Материално-техническо снабдяване и изкупуване“
към АПК „Дружба“ – Момчилград
Ф. 1068, 3 оп., 38 а.е., 0,36 л.м., 1976–1995 г.
Създадено с Решение № 21 от 21 дек. 1975 г. на УС, утвърдено с Протокол
№ 6 от 29 дек. 1975 г. от Общото кооперативно събрание на АПК „Дружба“ –
Момчилград като СП „Материално-техническо снабдяване и пласмент“ с предмет на дейност: доставка на материали и фуражи за нуждите на ТКЗС и междукооперативните предприятия в района на комплекса. До 1981 г. ползва складовата база на бившите ТКЗС в Момчилград, Звездел и Нановица. През 1981 г.
започва строителство на изкупвателни пунктове за животни, кожи, вълна, яйца
и цех за млекопреработване. Обслужва всички подразделения на АПК – Момчилград и частния сектор. Разкрива цехове за млекопреработване и производство на
концентриран фураж в Момчилград, от 1989 г. – и месокомбинат в Момчилград.
Агрофирмата е обявена в ликвидация, а от 30 юни 1992 г. и предприятието преустановява дейността си.

Заповеди на ръководството по дейността (1993–1995).
Отчетни доклади на УС и КС (1981–1983).
Протоколи и материалите към тях от: заседания на СС и ръководството
(1984–1986, 1990–1992), годишни отчетно-изборни събрания (1977–1983).
Протоколи, доклади, информации от заседания на Комисията за държавен контрол и планове за работата ѝ (1985–1989).
Годишни: производствено-финансови планове (1976, 1978–1989), планове по: труда (1980–1985), суровини, материали, горива, енергия и вторични суровини (1979–1982); отчети (1977–1984); статистически отчети за
наличностите и постъпленията на суровини, материали, горива, ел. енергия
и вторични суровини (1982–1984, 1992–1994), средните изкупни цени на
селскостопанските произведения (1989–1990), трудовите злополуки (1989–
1991), персонала, заетите лица и ФРЗ (1990–1994); шестмесечни отчети по
материално-техническото снабдяване (1990–1991); финансов отчет и отчети
за приходите и разходите и баланси с приложенията към тях (1985–1987,
1992–1994).
Икономически резултати и баланси с приложенията (1988–1991).
Ликвидационен баланс с приложените към него форми (1995).
Вътрешни правила по работната заплата (1988, 1990).
Протоколи от заседания на профкомитета (1987–1990).
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Държавно аптечно обединение „Аптечно предприятие“ – Кърджали
Ф. 844, 4 оп., 56 а.е., 0.64 л.м., 1959–1998 г.
С ПМС № 132 от 15 юни 1959 г. по окръзи се създават аптечни сектори в
системата на ОТП, ръководени методически от МНЗСГ. С ПМС № 19 от 1 февр.
1961 г. тези сектори се обособяват като самостоятелни аптечни предприятия.
С ПМС № 59 от 24 апр. 2008 г. Окръжните аптечни предприятия се поставят на
двойно подчинение: пряко подчинени са на ИК на ОНС и на МНЗСГ. Към Окръжните аптечни предприятия се придават и аптеките в болничните заведения. С
Разпореждане № 262 от 10 юли 1969 г. на КСК при МС от 4 юли 1969 г. се създава
ДАО при МНЗ. От 1 юли 1969 г. Окръжно аптечно предприятие се преименува в
ДАО – клон „Медицинско снабдяване“ Кърджали със самостоятелен баланс. Със
Заповед № РД–17–154 от 23 юли 1991 г. става отделяне на всички аптечни предприятия в самостоятелни дружества на директно подчинение на Министерство
на здравеопазването. През 1998 г. се открива процедура по приватизация на фирмата, извършена през 1999 г.

Нормативни документи по създаването, реорганизацията и предмета на
дейност (1991–1992, 1996, 1998).
Заповеди на ОНС и МВРНЗ (1985–1993, 1996–1997), писма, указания,
наредби и инструкции от МНЗ (1974–1993).
Протоколи и материали от заседания на: СС (1978–1997), УС (1985–
1989, 1991–1992), профорганизацията (1985–1998); протоколи за извършени
проби и анализи на лекарствени средства (1986–1987).
Правилник за вътрешния трудов ред (1987–1988).
Заповеди на ръководството по дейността (1985–1998).
Прогнози (план) за дейността (1985–1986, 1988–1996).
Годишни: обзори, доклади и обяснителни записки (1959–1968, 1970–
1973, 1975–1976, 1983–1984); планове и отчети по стокооборота, труда,
щатни разписания, статистически данни и др. (1959–1973, 1980–1984), ТРЗ
(1985–1989); финансови планове (1959–1968, 1982); баланси (1985–1986,
1988, 1990–1998).
Инженерни проекти за насрещни планове (1980–1984).
Счетоводни баланси и справки (1971–1974, 1977–1982).
Таблици, справки и информации за състоянието и перспективата за развитие на аптечната мрежа в Кърджалийски окръг (1970–1990).
Справки за изпълнение на плана по медицинско снабдяване (1986, 1988–
1990).
Отчети за: социалното развитие на трудовите колективи (1985–1989),
продажбата на наличните стоки (1985–1989, 1992, 1994, 1998), магазинната
мрежа (1986–1987, 1989, 1991), складовата мрежа на търговските органи210
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зации (1986–1989), трудовите злополуки, организационно-техническите и
материални причини, предизвикали трудовите злополуки (1985–1991, 1993–
1994), изпълнението на комплексната програма за намаляване на ръчния
физически, тежкия и непривлекателен труд (1985–1987), персонала и ФРЗ
(1986–1995, 1997–1998).
Насрещни планове (1985–1986).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1987–1988,
1990–1991, 1993–1994).
Щатни разписания (1986–1989, 1992, 1994, 1997).
Туристически комплекс „Балкантурист“ –
поделение „Арпезос“ – Кърджали
Ф. 920, 5 оп., 138 а.е., 1.22 л.м., 1960–2004 г.
В изпълнение на Постановление № 10 от 13 апр. 1973 г. на ЦК на БКП, МС
и ЦС на БПС и Разпореждане № 89 от 29 апр. 1973 г. на МС за утвърждаване на
структурата на КОТ и стопанските организации към него, на 1 май 1973 г. е създаден Държавен стопански комплекс „Отдих и туризъм“ – Кърджали. Към него от
СД „Търговия“ – Кърджали са прехвърлени: хотел-ресторант „България“, хотел
„Република“, общежития и хотелите в Момчилград, Крумовград, Ардино и Ивайловград. Занимава се с търговия, туристическа дейност, средства за подслон,
пътнически автотранспорт, капитално строителство в сферата на туризма. С
Протокол № 4 от 30 май 1978 г. на ИБ на „Балкантурист“ – София, комплексът
в Кърджали се прехвърля към ТК „Балкантурист – Аида“ – Хасково. От 1 апр.
1980 г., когато влиза в експлоатация Хотел-ресторант „Арпезос“, се създава ТК
„Балкантурист“ – Кърджали като поделение на „Балкантурист“ Маршрутни
хотели – София, а по-късно – на БАТО. През февр. 1988 г., въз основа на Разпореждане № 1 от 12 февр. 1988 г. на МС, преминава в Туристическо предприятие
„Балкантурист“. През май 1990 г. е създадена ДФ „Арпезос“ – Кърджали, от юни
1991 г. е преобразувана в АФ „Арпезос“ – Кърджали, а по-късно – в АД „Арпезос“ –
Кърджали, преминало в ЕАД през 1994 г. Обявено е за приватизация и последните
11,057 % от капитала на дружеството са продадени на 14 апр. 2004 г.

Документи по реорганизацията на структурата и предмета на дейност
(1988).
Постановления, разпореждания и решения на МС (1960–1976).
Наредби, заповеди, протоколи, правилници, указания, инструкции и окръжни по дейността (1964–1989).
Устав на дружеството (2002).
Правилник за вътрешния ред (1973).
Заповеди на ДСО „Балкантурист“ и ОНС – Кърджали (1972–1977), заповеди на ръководството по дейността (1985–1989).
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Протоколи от заседания на: СС (1974–1977, 1979–1994), Съвета на директорите (1999) и от общи събрания (1986, 1988–1998, 2003).
Докладни записки, отчети, мероприятия, информации до висшестоящи
органи по дейността (1985–1989).
Петилетни и годишни планове (1975–1977, 1979–1983); планове по труда (1979–1984); петгодишен финансов план (1986); валутни планове и отчети
(1985–1987); планове и отчети по капиталните вложения и поименни списъци
на обектите, предвидени за строителство и основен ремонт (1985–1989); годишни финансови планове (1973–1977, 1979–1984); отчети и баланси (1973–
1977, 1980–1989); годишни счетоводни баланси с приложения, отчети за заетите лица и работната заплата (1999–2004).
Отчети за: работата на дружеството (1998–1999), наличностите и разходите за суровини, горива и ел. енергия (1999, 2001–2002), изпълнението на
валутните планове (1974–1976), социалното развитие на колектива (1973–
1974), наличните кадри (1973–1977).
Финансово-икономически анализ и вътрешни правила за контрол (2000).
VІІІ.2. КООПЕРАТИВНИ СЪЮЗИ И КООПЕРАЦИИ
Окръжен кооперативен съюз – Кърджали
Ф. 631, 5 оп., 176 а.е., 2,56 л.м., 1960–1995 г.
Създаден с решение от 24 февр. 1960 г. на базата на основания през 1946 г.
РКС в Кърджали, за да обедини потребителните кооперации в окръга. Неговата
задача е да оказва методическа помощ и да упражнява контролно-ревизионни
функции върху дейността им. През 1982 г. към ОКС – Кърджали се създава клон
със стопанска дейност „Търговия на едро“, изкупуване и преработка на селскостопански произведения и диворастящи плодове и внос-износ. С Решение № 505
от 29 септ. 1990 г. на Кърджалийски окръжен съд, ОКС се променя в РКС, а в
предмета му се вписва и външно-търговска дейност. През 1987 г. към ОКС е открит ПУЦ, закрит през 1994 г. След приемането на нов устав на РКС, от 1992 г.
дейността му се състои в организационно, стопанско и методическо ръководство на цялостната дейност на членуващите в него кооперативни организации.

Учредителен протокол (1960). Решение на Кърджалийски окръжен съд
за реорганизация на ОКС (1990).
Устави (1960, 1977) и структура на управление (1979–1980).
ПМС, окръжни, указания и инструкции на ЦКС с директивен характер
(1960–1995).
Заповеди на председателя по дейността (1985–1995).
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Протоколи и материалите към тях от: годишни отчетни и отчетно-изборни събрания (1960–1977, 1986, 1988–1994), заседания на УС (1961–1976,
1981–1995), на ИК (1960–1991), на КС (1986–1995).
Годишни планове по: стокооборота (1963–1967, 1970–1976), изкупуването на селскостопански произведения и диворастящи плодове (1960–1966,
1971–1976), труда и ФРЗ (1960–1967, 1970–1976), финансовата дейност
(1960–1962, 1972–1984).
Годишни: отчетни доклади (1960–1973), счетоводни отчети и баланси с
приложенията (1960–1995), статистически отчети (1960–1976).
Информации и обзори по изпълнение на плана по изкупуването и стокооборота (1960–1980).
Щатни разписания (1960–1973, 1975–1976, 1978–1984, 1990–1993).
Колективни трудови договори (1991–1993).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1988–1989,
1991–1992).
Протоколи, доклади и отчети на профкомитета (1963–1967, 1970–1976,
1981–1984).
Окръжен кооперативен съюз – клон Ивайловград
Ф. 1021, 1 оп., 11 а.е., 0,11 л.м., 1977–1984 г.
Създаден с Протокол № 2 от 23 февр. 1978 г. на ДСО „Търговия на
едро“ по указание на МВТУ от 1 ян. 1978 г. като ДТП за търговия на едро,
клон на ДСО „Търговия на едро“ – Кърджали с цел подобряване търговското снабдяване в селищна система Ивайловград. На основание Заповед
№ 105 от 9 апр. 1982 г. на МВТУ предприятието за търговия на едро преминава на подчинение на ЦКС, респективно ОКС – Кърджали с наименование ОКС – клон Ивайловград. Главен търговски партньор на клона е
РПК „Единство“ – Ивайловград. С мотива, че е неправилно в едно населено място да има две търговски организации към системата на ОКС, с
Решение № 2 от 27 апр. 1984 г. на ОКС – Кърджали, от 1 май 1984 г. клонът на ОКС – Ивайловград се слива с РПК – Ивайловград, която приема
всички активи и пасиви.
Протоколи за създаване и закриване (1978, 1984), заседания на СС
(1979).
Планове: по търговията (1977–1984), финансови (1978–1984).
Статистически (1978–1982) и годишни счетоводни (1978–1983) отчети.
Разделителен баланс (1978).
Щатни разписания и планове по труда (1977–1983).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1980–1984).
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Колективен трудов договор и отчети към него (1979–1981).
Бюджети, планове, статистически отчети, протоколи, доклади и др. на
профорганизацията (1978–1984).
Всестранна кооперация „Младост – 95“ – Момчилград
Ф. 1202, 1 оп., 19 а.е., 0.8 л.м., 1995–2000 г.
Създадена на 8 май 1995 г. на събрание на правоимащи от бившето ТКЗС –
Момчилград. Занимава се с промишлена, преработвателна и търговска дейност,
извършва агротехнически и ветеринарни услуги, внос на техника и инвентар, торове и химикали, външнотърговска дейност, продажба на стоки, хотелиерски,
ресторантьорски, туристически, рекламни, транспортни услуги и др. Изгражда
складова база с изкупвателен пункт за тютюни в с. Звездел, дружество за производство на месо и колбаси, съвместно с ООД „Байдано-Младост-95“– Кърджали.
Извършен е ремонт и цялостно преустройство на базата, съответствуващи на
изискванията на Европейския съюз. Изградени са два цеха за конфекция – в Момчилград и с. Звездел, които работят на ишлеме, предимно за износ. През 1999 г. е
закрит цех „Предачен“, а цех „Млекопреработване“ е даден под наем.

Учредителен протокол, решения на Кърджалийския окръжен съд за
учредяване на ВК „Младост – 95“ – Момчилград и за допълване на дейността
ѝ (1995–1997).
Устав (1995).
Заповеди на председателя (1995–1999).
Протоколи от: общи събрания и събрания на пълномощниците (1995–
2000), заседания на: УС (1995–1996), КС (1995–1999), синдикалния съвет
(1996–1999).
Годишни: отчетни доклади (1995–1999); баланси и отчети към тях за заетите лица, наличностите, постъпленията и разходите на суровини и горива
(1995–1999).
Колективни трудови договори, вътрешни правила за организацията на
работната заплата (1996, 1998, 1999).
Разписание на длъжностите (1995–1999).
Протоколи и доклад от делегатско отчетно-изборно събрание (1999).
П о т р ебител н и к ооперации
41 ф., 171 оп., 3678 а.е., 38.24 л.м., 1937–2002 г.
Първите кооперативни сдружения в Кърджалийски окръг възникват през
1936–1937 г. След 9 септ. 1944 г. започва масово учредяване на нови кооперации,
а съществуващите прерастват в търговски организации. На кооперациите като
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търговски организации е определеПона важна роля за стопанското развитие на
селищата. През 1960 г. се създава ОКС – Кърджали за ръководство и подпомагане дейността на кооперациите в окръга. Търговската дейност в селата и значителна част от градската търговия на дребно е обхваната от кооперациите, които задоволяват населението със стоки от първа необходимост. Кооперациите
извършват търговия на дребно с хранителни и нехранителни стоки, промишлена
дейност – производство на закуски и хляб, изкупуване на диворастящи плодове
и билки, гъби, мляко, месо, кожи, яйца, вторични суровини и др. С необходимите стоки кооперациите се снабдяват от ДП „Търговия на едро“ – Кърджали,
ОКС – Кърджали и други търговски организации в окръга и извън него, главно в
съседния Смолянски окръг. Работят със собствени средства и със заеми от БНБ.
В условията на пазарната икономика някои кооперации не успяват да издържат
на конкуренцията на пазара, което води до постепенно влошаване на тяхното
икономическо и финансово положение. През 90-те години на ХХ в. започва процес
на преустройство и вливане на едни кооперации в други с цел стабилизиране на
тяхното икономическо и финансово състояние, а впоследствие – и продажба на
част от материалните им активи на частни кооперации.

Потребителна кооперация „Възраждане“ – с. Аврен
Ф. 405, 6 оп., 111 а.е., 0,99 л.м., 1945–1995 г.

Съществува от 1944 г.

Градска потребителна кооперация „Наркооп“ – Ардино
Ф. 16, 11 оп., 220 а.е., 2,31 л.м., 1945–2002 г.
Потребителна кооперация „Тракия“ – с. Бенковски
Ф. 145, 7 оп., 186 а.е., 1,51 л.м., 1948–1995 г.

Съществува от 1948 г.

Потребителна кооперация „Спасение“ – с. Бойно
Ф. 415, 3 оп., 68 а.е., 0,47 л.м., 1946–1972 г.

Съществува от 1946 до 1972 г.

Потребителна кооперация „Изгрев“ – с. Бял извор
Ф. 162, 9 оп., 148 а.е., 1,55 л.м., 1944–1999 г. Вж. и Ф. 179К

Съществува от 1945 до 1999 г.

Потребителна кооперация „Свобода“ – с. Гледка
Ф. 403, 1 оп., 10 а.е., 0,11 л.м., 1945–1956 г.

Съществува от 1945 до 1956 г.
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Потребителна кооперация „Освобождение“ – с. Голямо Каменяне
Ф. 401, 3 оп., 78 а.е., 0,58 л.м., 1944–1972 г.
Съществува от 1944 г.

Потребителна кооперация „Зора“ – с. Гулийка
Ф. 735, 2 оп., 46 а.е., 0,30 л.м., 1965–1971 г.

Съществува от 1945 до 1971 г.

Селска потребителна кооперация „Арда“ – с. Дарец
Ф. 713, 1 оп., 20 а.е., 0,08 л.м., 1945–1956 г.

Съществува от 1945 до 1956 г.

Потребителна кооперация – с. Джебел
Ф. 95, 8 оп., 152 а.е., 2,34 л.м., 1946–1989 г.

Съществува от 1948 г.

Потребителна кооперация – с. Долно Луково
Ф. 580, 3 оп., 15 а.е., 0,10 л.м., 1943–1956 г. Вж. и Ф. 244К

Съществува от 1945 до 1956 г.

Потребителна кооперация „Съзнание“ – с. Железино
Ф. 589, 3 оп., 35 а.е., 0,34 л.м., 1961–1969 г.

Съществува от 1961 до 1969 г.

Потребителна кооперация „Изгрев“ – с. Звездел
Ф. 424, 6 оп., 154 а.е., 1,31 л.м., 1946–2002 г.

Съществува от 1946 г.

Градска потребителна кооперация „Наркооп“ – Ивайловград
Ф. 343, 1 оп., 30 а.е., 0,45 л.м., 1947–1956 г.

Съществува от 1947 до 1956 г.

Обединена потребителна кооперация „Напред“ – Ивайловград
Ф. 346, 1 оп., 5 а.е., 0,10 л.м., 1945–1948 г.
Съществува от 1945 до 1948 г.

Всестранна кооперация „Труд“ – Ивайловград
Ф. 469, 1 оп., 37 а.е., 0,22 л.м., 1948–1951 г.

Съществува от 1948 до 1951 г.
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Градска потребителна кооперация – Ивайловград
Ф. 556, 5 оп., 123 а.е., 1,73 л.м., 1956–1995 г.

Съществува от 1956 г.

Потребителна кооперация „Обнова“ – с. Кирково
Ф. 91, 7 оп., 155 а.е., 1,77 л.м., 1945–1997 г. Вж. и Ф. 93К

Съществува от 1944 г.

Селска потребителна кооперация – с. Кобилино
Ф. 612, 1 оп., 8 а.е., 0,06 л.м., 1945–1953 г.

Съществува от 1945 до 1953 г.

Потребителна кооперация „Борова гора“ – с. Комунига
Ф. 110, 7 оп., 186 а.е., 2,26 л.м., 1945–1996 г.

Съществува от 1945 г.

Градска потребителна кооперация „Наркооп“ – Крумовград
Ф. 355, 7 оп., 245 а.е., 2,65 л.м., 1948–1996 г.

Съществува от 1948 г.

Градска потребителна кооперация „Наркооп“ – Кърджали
Ф. 402, 6 оп., 161 а.е., 1,97 л.м., 1946–1994 г.

Съществува от 1946 г.

Потребителна кооперация – с. Мандрица
Ф. 579, 2 оп., 23 а.е., 0,22 л.м., 1961–1969 г.

Съществува от 1945 до 1969 г.

Потребителна кооперация „Родопска крепост“ – с. Млечино
Ф. 418, 6 оп., 119 а.е., 1,28 л.м., 1946–1994 г.

Съществува от 1946 г.

Потребителна кооперация „Златолист“ – Момчилград
Ф. 168, 6 оп., 205 а.е., 2,71 л.м., 1946–1993 г.

Съществува от 1946 г.

Потребителна кооперация „Бяло море“ – с. Мост
Ф. 117, 4 оп., 96 а.е., 0,85 л.м., 1950–1998 г.

Съществува от 1950 до 1998 г.
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Потребителна кооперация „Изгрев“ – с. Мусево
Ф. 161, 1 оп., 10 а.е., 0,10 л.м., 1937–1952 г. Вж. и Ф. 178К

Съществува от 1946 до 1951 г.

Селска потребителна кооперация „Свобода“ – с. Нановица
Ф. 712, 5 оп., 106 а.е., 0,88 л.м., 1945–1988 г.

Съществува от 1945 г.

Потребителна кооперация „Перперикон“ – с. Перперек
Ф. 113, 6 оп., 126 а.е., 1,19 л.м., 1947–1994 г.

Съществува от 1947 г.

Потребителна кооперация „Пчела“ – с. Петелово
Ф. 46, 1 оп., 15 а.е., 0,29 л.м., 1944–1953 г.

Съществува от 1944 до 1952 г.

Потребителна кооперация „Обединение“ – с. Подкова
Ф. 678, 1 оп., 8 а.е., 0,03 л.м., 1959–1962 г.

Съществува от 1959 до 1962 г.

Потребителна кооперация „Балкан“ – с. Попско
Ф. 557, 2 оп., 22 а.е., 0,23 л.м., 1960–1969 г.

Съществува от 1960 до 1969 г.

Потребителна кооперация „Труд“ – с. Поточница
Ф. 352, 6 оп., 123 а.е., 1,07 л.м., 1946–1997 г.

Съществува от 1946 г.

Потребителна кооперация „Русалка“ – с. Русалско
Ф. 413, 4 оп., 70 а.е., 0,62 л.м., 1947–1997 г.

Съществува от 1947 до 1968 г.

Потребителна кооперация – с. Сив кладенец
Ф. 310, 1 оп., 8 а.е., 0,06 л.м., 1943–1953 г.

Съществува от 1945 до 1953 г.

Потребителна кооперация „Арда“ – с. Странджево
Ф. 351, 3 оп., 88 а.е., 0,76 л.м., 1945–1971 г.
Съществува от 1945 до 1971 г.
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Потребителна кооперация „Крепост“ – с. Стремци
Ф. 404, 2 оп., 64 а.е., 0,60 л.м., 1945–1972 г.
Съществува от 1945 до 1972 г.
Потребителна кооперация „Обединение“ – с. Токачка
Ф. 177, 5 оп., 96 а.е., 0,78 л.м., 1946–1988 г.

Съществува от 1946 г.

Потребителна кооперация „Прогрес“ – с. Фотиново
Ф. 167, 6 оп., 88 а.е., 0,67 л.м., 1946–1990 г.

Съществува от 1946 г.

Потребителна кооперация „Пчела“ – с. Черноочене
Ф. 118, 5 оп., 108 а.е., 1,45 л.м., 1942–1985 г. Вж. и Ф. 128К

Съществува от 1944 г.

Потребителна кооперация „Обединение“ – с. Чорбаджийско
Ф. 165, 6 оп., 110 а.е., 1,23 л.м., 1942–1996 г.

Съществува от 1948 г.

Удостоверение от Кърджалийския областен съд за регистрация при съда
и вписване в дружествения регистър – Ф. 352 (1946).
Решения на Кърджалийския окръжен съд и нормативни документи по
създаването, реорганизациите, предмета на дейност и ликвидацията на кооперациите – Ф. 91 (1985–1990), Ф. 110 (1989–1993), Ф. 113 (1989–1992),
Ф. 117 (1989, 1996), Ф. 145 (1989), Ф. 165 (1984–1996), Ф. 167 (1988–1989),
Ф. 168 (1989–1993), Ф. 352 (1995–1997), Ф. 355 (1989–1992), Ф. 402 (1989),
Ф. 405 (1989).
Решения и мотиви за създаване на потребителната кооперация в с. Нановица, учредителен протокол и документите към него – Ф. 712 (1945–1946).
Преписка по устава на кооперацията – Ф. 612 (1945).
Преписки и др. по производствената дейност на предприятията към кооперациите – Ф. 177, Ф. 351, Ф. 362, Ф. 401, Ф. 424, Ф. 713, Ф. 735, Ф. 737
(1946–1974).
Учредителни преписки и утвърдени устави – Ф. 168 (1946–1949).
Учредителни протоколи и устави – Ф. 91 (1958–1970, 1985–1990, 1992),
Ф. 110 (1992–1995), Ф. 113 (1976, 1981, 1989–1992), Ф. 117 (1958, 1972,
1989, 1992), Ф. 118 (1957–1958), Ф. 145 (1992–1995), Ф. 162 (1992), Ф. 165
(1984–1996), Ф. 401 (1944–1965), Ф. 413 (1992), Ф. 424 (1944–1965), Ф. 556
(1956, 1991), Ф. 712 (1945–1952), Ф. 713 (1944–1965), Ф. 735 (1944–1965);
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списък на членовете основатели – Ф. 418 (1946). Устав и правилник за вът
решния ред – Ф. 168 (1956–1971, 1974–1981).
Книги за членовете и внесения дялов капитал – Ф. 177, Ф. 351, Ф. 362,
Ф. 401, Ф. 424, Ф. 713, Ф. 735, Ф. 737 (1946–1974).
Правилници и наредби за вътрешния трудов ред – Ф. 118 (1967–1970),
Ф. 352 (1972–1976), Ф. 418 (1968, 1976–1984), Ф. 556 (1971–1976). Правилник за организация на работата – Ф. 113 (1994).
Правилник за спестовно-кредитната дейност – Ф. 110 (1995).
Доклади и протоколи на селските производителни кооперации и решения за влизане в РПК – Ивайловград – Ф. 556 (1956–1957).
Доклади, планове по дейността на кооперацията – Ф. 355 (1948–1983).
Документи за вливане на ПК – Ф. 162 (1999), Ф. 413 (1997).
Директивни писма, постановления, указания, разпореждания, решения,
окръжни, наредби, заповеди, инструкции и др. на висшестоящи организации
по дейността (1945–1994).
Протоколи на балансови комисии – Ф. 405 (1954, 1956).
Протоколи от общи годишни и отчетно-изборни събрания и материалите
към тях (1945–1998), от извънредни общи събрания – Ф. 165 (1984–1996).
Протоколни книги и протоколи с материали към тях от заседания на УС
(1945–1999).
Протоколни книги от заседания на ИК (1945–1993).
Доклади, информации, мероприятия и др. на УС по дейността (1946–
1984).
Доклади, отчети и информации на УС и КС – Ф. 91 (1958–1980).
Заключения на КС по годишните отчети на УС (1989–1996, 1998).
Заповеди (1945–1999).
Перспективни и годишни планове и корекциите към тях – Ф. 402 (1962–
1964, 1974, 1976–1984), Ф. 405 (1960–1966), Ф. 556 (1957–1960, 1970–1985).
Годишни отчетни доклади, отчети, обяснителни бележки, информации
и др. за дейността на ПК – Ф. 113 (1985, 1987–1994), Ф. 117 (1989–1996),
Ф. 118 (1949–1973), Ф. 343 (1949–1956), Ф. 352 (1949–1958, 1960–1976,
1978–1983), Ф. 402 (1953–1957, 1959–1963, 1965–1966, 1969–1984), Ф. 404
(1949–1973), Ф. 413 (1956–1957, 1960–1995), Ф. 415 (1949–1973), Ф. 418
(1956–1965, 1967–1985) и на КС – Ф. 167 (1954–1958, 1964–1965, 1968–
1979), Ф. 405 (1951–1959, 1960–1964), Ф. 413 (1988–1995).
Отчетни доклади за: продажбите и наличните стоки – Ф. 117 (1990–
1998), наличностите, разходите на суровини, ел. енергия, горива и вторични
суровини – Ф. 117 (1992–1995), капиталните вложения и основни средства –
Ф. 117 (1989–1990), основен ремонт – Ф. 117 (1990), разходите за придобиване на материални активи – Ф. 117 (1991–1998), заведенията за обществено
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хранене – Ф. 117 (1989–1992, 1994), павилиони и сезонни търговски обекти –
Ф. 117 (1989–1993), магазинната мрежа – Ф. 117 (1990–1992).
Петгодишни планове и справки – Ф. 162, Ф. 402 (1985).
Справки и програми с основни показатели за развитие на ПК през ІХ петилетка – Ф. 556 (1986–1990) и таблици с показатели за основни икономически резултати по изпълнението на годишните планове – Ф. 556 (1985–1991).
Таблица с показатели на проекта за развитие през Х петилетка – Ф. 167
(1989). Справки по основните показатели по плана за VІІІ, ІХ и Х петилетка – Ф. 352 (1985). Справки за основните показатели за икономическото развитие на ПК – Ф. 91 (1988–1990).
Утвърдени годишни планове и заявки – Ф. 91 (1945–1984).
Годишни и срочни планове на ПК по дейността – Ф. 95 (1958–1963, 1970–
1985), Ф. 110 (1990), Ф. 145 (1989–1990), Ф. 162 (1985–1989), Ф. 167 (1957–
1958, 1963–1965, 1967–1979), Ф. 168 (1989–1993), Ф. 352 (1985–1990), Ф. 355
(1951–1972, 1976–1978, 1980–1983), Ф. 402 (1985–1989), Ф. 405 (1985–1990).
Годишни сборни таблици по плана на ПК по дейности – Ф. 91 (1985–
1990).
Годишни: финансови планове (1951–1990), кредитни планове; планове
по промишлената дейност (1986–1989) и отчет (1987); за промишлената продукция – Ф. 402 (1975–1989), Ф. 418 (1953–1966); планове и отчети по стокооборота (1946–1989).
Сборни таблици, справки и разчети за: държавните и насрещни планове
на ПК – Ф. 413 (1985–1990), Ф. 418 (1986–1990); приходите и печалбата по
дейността по плана – Ф. 167 (1989–1990).
Инструкции, доклади, решения, обзори, сведения, годишни планове и отчети по: изкупуването на селскостопански произведения (1944–1989); труда
и ФРЗ (1949–1993).
Поименни списъци на обектите, предвидени за: строителство (1986–
1990), основен ремонт – Ф. 91 (1985–1990).
Годишни планове по труда и отчети за персонала и ФРЗ – Ф. 91 (1978–
1984), Ф. 110 (1985, 1988–1989), Ф. 118 (1950–1973), Ф. 145 (1986–1988),
Ф. 162 (1958–1984), Ф. 167 (1988–1990), Ф. 352 (1985–1996), Ф. 402 (1985–
1988), Ф. 415 (1950–1973), планове и отчети за социалното развитие на трудовите колективи – Ф. 110 (1989), Ф. 162 (1985–1986), Ф. 352 (1985–1990),
Ф. 402 (1985–1988), планове, отчети, сведения по строителството на търговски, стопански и административни сгради – Ф. 351 (1960–1971), Ф. 352 (1962,
1974–1975), Ф. 424 (1960–1971), Ф. 557 (1961–1968), по набиране на дялов
капитал – Ф. 402 (1956–1959), за обемните показатели – Ф. 117 (1990).
Проектосметна документация – Ф. 118 (1955–1967), Ф. 404 (1955–1967),
Ф. 405 (1958), Ф. 415 (1955–1967).
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Отчети за изпълнение на плана – Ф. 162 (1990), по плана по стокооборота – Ф. 161 (1947–1969), Ф. 162 (1945–1960, 1962–1984), Ф. 167 (1988–1990),
Ф. 352 (1985–1995), Ф. 418 (1955–1968, 1970–1975, 1977–1984).
Справки, планове и отчети за: промишлената дейност и постъпленията
от продажби – Ф. 556 (1985–1986, 1988, 1990–1991); общата промишлена
продукция и статистически отчети – Ф. 110 (1987–1989); годишните планове
и отчети по дейността – Ф. 110 (1987–1989); изпълнение на плана по търговия и обществено хранене – Ф. 110 (1987–1989); изкупуването – Ф. 110
(1984, 1986–1989); реализацията – Ф. 110 (1989); стоковите фондове по дейности – Ф. 110 (1985, 1987–1989); изпълнение на стопанския план – Ф. 145
(1989); продадена продукция – Ф. 117 (1990–1991).
Годишни отчети за: цялостната дейност (1946–1989); стокооборота
(1945–1984); стокооборота на дребно и обществено хранене – Ф. 556 (1992–
1995); персонала и ФРЗ (1952–1997); изкупуване на селскостопански произведения (1955–1997); капиталните вложения и въведените в действие основни фондове – Ф. 556 (1984–1985, 1987–1990); основен ремонт – Ф. 556
(1984–1985, 1987–1990); оборудване на търговски обекти – Ф. 113, Ф. 117
(1989–1990); автомобилния транспорт – Ф. 117 (1991–1992); източниците на
емисии – Ф. 117 (1995–1998); водопотреблението – Ф. 117 (1995, 1997–1998);
материално-техническото снабдяване – Ф. 95 (1985–1989), Ф. 113 (1985,
1987, 1989–1990, 1992, 1994); постъпленията, продажбите и наличните стоки – Ф. 91 (1985–1997), Ф. 110 (1989), Ф. 113 (1988, 1990, 1993–1994); раздаваните премии срещу тютюна – Ф. 91 (1945–1957); разходите на суровини,
материали, ел. енергия, горива, вторични суровини, резервни части – Ф. 110
(1986, 1989); млекопреработването в района на ПК – Ф. 176 (1944–1957);
помощните промишлени дейности – Ф. 352 (1984, 1986–1987).
Годишни счетоводни отчети и баланси и материалите към тях (1945–
1998).
Ликвидационен баланс на ГПК „Наркооп“ – Ивайловград – Ф. 556 (1969).
Годишни статистически отчети (1952–1998); за: образователната и възрастова структура на персонала и условията на труд – Ф. 91 (1991–1997),
Ф. 167 (1989–1990), Ф. 556 (1992); разпределение на персонала, за продукцията и услугите (1985–1990); продукцията и услугите, разходите за тях и чистата продукция – Ф. 556 (1984, 1986–1990); изпълнение на плана за промишлената продукция (1946–1990); трудовите злополуки – Ф. 91 (1985–1997),
Ф. 167 (1989–1990), Ф. 168 (1985–1988), Ф. 556 (1992, 1994–1995); транспорта, изкупуването и ФРЗ, форма 3-Т за движение на стоковия фонд (1945–
1969); експлоатацията на автомобилния транспорт – Ф. 91 (1985–1990); основния ремонт и капиталните вложения – Ф. 145 (1987–1988); социалното
развитие на трудовите колективи – Ф. 91 (1985–1990), Ф. 95 (1985–1986,
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1989), Ф. 145 (1987–1988), Ф. 167 (1988–1989); изпълнение на комплексната
програма за намаляване на ръчния и физически труд – Ф. 91 (1985–1990),
Ф. 145 (1987–1988); наличностите, постъпленията и разходите на суровини,
материали, ел. енергия, горива, вторични суровини и резервни части – Ф. 91
(1985–1997), Ф. 145 (1985–1986, 1988); изкупуване на селскостопански продукти – Ф. 145 (1985–1986, 1988); изкупуването на селскостопански произведения за търговията – Ф. 95 (1984–1985), общественото хранене – Ф. 95
(1984–1989); капиталните вложения и въведените в действие основни фондове – Ф. 91 (1985–1990); продажба на наличните стоки в търговската мрежа и заведенията за обществено хранене (1960–1995); водопотреблението и
разходите на горива и енергия – Ф. 556 (1992–1995); стокооборота, стоковия
фонд, промишлена дейност, изкупуването и др. – Ф. 91 (1985–1997), Ф. 413
(1947, 1950–1951, 1956, 1960–1978, 1980–1983); назначени на работа млади
специалисти и квалифицирани работници – Ф. 91 (1985–1990).
Ревизионни актове от проведени финансови ревизии (1945–1995).
Бюджети – Ф. 405 (1947), Ф. 413 (1949–1958).
Карта за отчитане на новопостроени жилища – Ф. 117 (1995).
Вътрешни правила за организация на работната заплата – Ф. 117 (1989,
1990), Ф. 145 (1985–1988, 1990–1991), Ф. 162 (1985, 1987–1990, 1994–1998),
Ф. 167 (1988–1990), Ф. 352 (1984–1993), Ф. 405 (1985, 1987, 1989–1992),
Ф. 413 (1987, 1990–1991, 1993), Ф. 418 (1988–1993).
Дневници-главни книги – Ф. 91 (1945–1957), Ф. 145 (1948–1953), Ф. 162
(1944–1957), Ф. 405 (1946–1952).
Главни книги, ликвидационни баланси и извлечения от сметките – Ф. 589
(1969).
Щатни разписания (1945–1998).
Колективни трудови договори (1984–1996).
Договори, протоколи, преписки, таблици, отчети, сведения, бюлетини,
обзори, обещания по социалистическото съревнование (1951–1988).
Вътрешни правила за организация на работната заплата – Ф. 91 (1985–
1997), Ф. 110 (1989–1993, 1995), Ф. 113 (1985–1990, 1993), Ф. 165 (1984–
1996), Ф. 168 (1985–1993), Ф. 402 (1985–1989, 1991–1992).
Длъжностни характеристики и разписания за тях (1990–1997).
Протоколи от заседания, планове, доклади, отчети, бюджети и др. на
профкомитети и синдикални организации (1955–1997).
Ревизионни актове, протоколи, доклади, планове, информации, мероп
риятия, бюджети и статистически отчети на профорганизации (1954–1996).
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Списък на неанотираните фондове
Държавно стопанско обединение „Търговия на едро“ – клон
Крумовград
Ф. 774, 3 оп., 72 а.е., 0,80 л.м., 1967–1994 г.
Окръжен кооперативен съюз – клон Кърджали
Ф. 775, 2 оп., 29 а.е., 0,20 л.м., 1967–1990 г.
Окръжен кооперативен съюз – клон Момчилград
Ф. 772, 3 оп., 39 а.е., 0,47 л.м., 1967–1993 г.
Районен кооперативен съюз – Ардино
Ф. 267, 1 оп., 13 а.е., 0,23 л.м., 1948–1959 г.
Районен кооперативен съюз – Ивайловград
Ф. 321, 1 оп., 37 а.е., 0,38 л.м., 1947–1956 г.
Районен кооперативен съюз – Крумовград
Ф. 313, 1 оп., 84 а.е., 1,22 л.м., 1948–1959 г.
Районен кооперативен съюз – Кърджали
Ф. 266, 1 оп., 62 а.е., 0,82 л.м., 1946–1959 г.
Районен кооперативен съюз – Момчилград
Ф. 142, 2 оп., 80 а.е., 0,96 л.м., 1948–1959 г.
Окръжно търговско предприятие – клон Крумовград
Ф. 585, 1 оп., 17 а.е., 0,16 л.м., 1959–1966 г.
Околийско пълномощничество на Министерството на доставките –
Ардино
Ф. 26, 1 оп., 14 а.е., 0,55 л.м., 1950–1953 г.
Околийско пълномощничество на Министерството на доставките –
Момчилград
Ф. 31, 1 оп., 7 а.е., 0,09 л.м., 1952–1955 г.
Околийско пълномощничество на Министерството на доставките –
Крумовград
Ф. 64, 5 оп., 105 а.е., 1,29 л.м., 1950–1957 г.
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Държавно предприятие „Техснаб“ – Кърджали
Ф. 552, 5 оп., 96 а.е., 1,53 л.м., 1959–2000 г.
Държавно търговско предприятие „Спецторг“ – Кърджали
Ф. 29, 1 оп., 43 а.е., 1,19 л.м., 1951–1956 г.
Държавно стопанско предприятие „Винпром“ – Кърджали
Ф. 96, 4 оп., 101 а.е., 1,74 л.м., 1947–1976 г.
Управление „Материално-техническо снабдяване и пласмент“ при
ДМП „Горубсо“ – Кърджали
Ф. 506, 5 оп., 102 а.е., 1,23 л.м., 1954–1985 г.
Градско търговско предприятие „Здрава храна“ – Кърджали
Ф. 448, 4 оп., 134 а.е., 0,94 л.м., 1953–1998 г.
Градско търговско предприятие „Нармаг“ – Кърджали
Ф. 482, 6 оп., 125 а.е., 1,18 л.м., 1958–1999 г.
Общинско стопанско предприятие „Хоремаг“ – Крумовград
Ф. 232, 1 оп., 17 а.е., 0,14 л.м., 1949–1950 г.
Изкупвателно търговско предприятие „Булгарплод“ – база
Крумовград
Ф. 813, 2 оп., 13 а.е., 0,23 л.м., 1965–1978 г.
Изкупвателно търговско предприятие „Булгарплод“ – Момчилград
Ф. 812, 1 оп., 6 а.е., 0,09 л.м., 1965–1973 г.
Държавно обединение „Зърнени храни“ Хасково – клон Кърджали
Ф. 111, 6 оп., 133 а.е., 1,73 л.м., 1948–1997 г.
Държавно предприятие „Зърнени храни“ – филиал Момчилград
Ф. 692, 1 оп., 20 а.е., 0,22 л.м., 1951–1959 г.
Междукооперативно предприятие „Разсадник“ – с. Гледка
Ф. 781, 1 оп., 20 а.е., 0,15 л.м., 1968–1971 г.
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Тютюнева кооперация „Борба“ – Ивайловград
Ф. 148, 1 оп., 17 а.е., 0,30 л.м., 1945–1950 г. Вж. и Ф. 163К
Тютюнева фирма „Владимир Наумов“ – Кърджали
Ф. 292, 1 оп., 30 а.е., 0,22 л.м., 1943–1948 г. Вж. и Ф. 10К, Ф. 216К
Занаятчийска кооперация за общи доставки – Кърджали
Ф. 500, 1 оп., 13 а.е., 0,12 л.м., 1946–1954 г.
Всестранна кооперация „Ур. Добрев“ – Ардино
Ф. 16, 10 оп., 204 а.е., 2,22 л.м., 1945–1994 г.
Всестранна кооперация „Бадем“ – с. Белополяне
Ф. 340, 1 оп., 16 а.е., 0,25 л.м., 1945–1955 г.
Всестранна кооперация „Г. Димитров“ – с. Горноселци
Ф. 347, 1 оп., 13 а.е., 0,19 л.м., 1945–1952 г.
Всестранна кооперация „Съгласие“ – с. Драбишна
Ф. 332, 1 оп., 5 а.е., 0,10 л.м., 1945–1953 г.
Всестранна кооперация „Беломорец“ – с. Звиница
Ф. 116, 1 оп., 19 а.е., 0,34 л.м., 1946–1951 г.
Всестранна кооперация „Балкан“ – с. Камилски дол
Ф. 338, 1 оп., 9 а.е., 0,15 л.м., 1945–1950 г.
Всестранна кооперация „Правда“ – с. Лъджа
Ф. 333, 1 оп., 6 а.е., 0,11 л.м., 1946–1952 г.
Всестранна кооперация „Родопи“ – с. Мишевско
Ф. 73, 1 оп., 8 а.е., 0,21 л.м., 1947–1953 г.
Всестранна кооперация „Пашкул“ – с. Одринци
Ф. 334, 1 оп., 5 а.е., 0,09 л.м., 1945–1956 г.
Всестранна кооперация „Перперикон“ – с. Перперек
Ф. 114, 1 оп., 5 а.е., 0,13 л.м., 1944–1953 г. Вж. и Ф. 126К
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Потребителна кооперация „Обединение“ – с. Подкова
Ф. 163, 1 оп., 12 а.е., 0,08 л.м., 1958–1962 г.
Всестранна кооперация „Свобода“ – с. Покрован
Ф. 342, 1 оп., 9 а.е., 0,16 л.м., 1945–1953 г.
Всестранна кооперация „Единство“ – с. Пчеларово
Ф. 115, 1 оп., 16 а.е., 0,24 л.м., 1946–1951 г. Вж. и Ф. 127К
Всестранна кооперация „Светлина“ – с. Рогозче
Ф. 72, 1 оп., 18 а.е., 0,43 л.м., 1947–1954 г.
Всестранна кооперация „Изгрев“ – с. Свирачи
Ф. 337, 1 оп., 25 а.е., 0,30 л.м., 1941–1956 г.
Всестранна кооперация „Прогрес“ – с. Славеево
Ф. 341, 1 оп., 9 а.е., 0,10 л.м., 1946–1953 г.
Всестранна кооперация „Бяло море“ – с. Хухла
Ф. 339, 1 оп., 5 а.е., 0,07 л.м., 1945–1953 г.
Всестранна кооперация „Чам дере“ – с. Чам дере (Боровица)
Ф. 417, 1 оп., 20 а.е., 0,11 л.м., 1947–1953 г.
„Фарма-Кърджали“ EООД – Кърджали
Ф. 1249, 1 оп., 27 а.е., 0.12 л.м., 1996–2008 г.
„Обреден дом и зали“ EООД – Кърджали
Ф. 1272, 2 оп., 24 а.е., 0.10 л.м., 1982–2010 г.
„Леско-юг“ ООД – Ивайловград
Ф. 1213, 1 оп., 16 а.е., 0.06 л.м., 1990–1996 г.
Потребителна кооперация„Родопи“ – с. Попско
Ф. 176, 1 оп., 26 а.е., 0.30 л.м., 1944–1957 г.
Потребителна кооперация – с. Мандрица
Ф. 311, 1 оп., 14 а.е., 0.18 л.м., 1943–1956 г.
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ІХ. ФИНАНСИ, КРЕДИТ,
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И СПЕСТОВНО ДЕЛО
К л о н о в е н а Б ълга р с ка нар одна ба нка
5 ф., 45 оп., 546 а.е., 7.35 л.м., 1944–1990 г.
В края на 1912 г. в Кърджали е открита агентура на БНБ, подчинена на ЦУ
на БНБ. При национализиране на банките на 27 дек. 1947 г. в БНБ – Кърджали се
вливат клоновете на бившите БЗКБ и ББК. През 1959 г. клонът на БНБ в Кърджали става Окръжен и ръководи дейността на клоновете на банката в Ардино,
Момчилград, Крумовград и Ивайловград. Съгласно ПМС от 1966 г. клоновете на
БНБ приемат функциите и на БИБ. Извършват емисионна дейност, кредитират стопанските организации и предприятия и осъществяват разплащанията
между тях. Изпълняват и контролни функции. През 1990 г. клонът на банката
в Кърджали се трансформира в клон на ОББ, където преминават и клоновете
в Крумовград и Ивайловград. Клонът в Момчилград преминава към „Стопанска
банка“, изпада в несъстоятелност и ликвидира дейността си.

Българска народна банка – клон Ардино
Ф. 100, 16 оп., 149 а.е., 2,05 л.м., 1944–1990 г. Вж. и Ф. 38К
Съществува от 1944 до 1990 г.

Преписки от сливане на банките, Закон за банките, списък на клоновете
и сигнатурните номера (1953, 1958–1976).
Окръжни и инструкции (1963–1970).
Заповеди на ръководството по дейността (1977–1980, 1982, 1984–1985,
1987).
Утвърдени годишни планове (1971–1976).
Годишни планове по труда и по административно-управленческите разходи (1989–1990).
Годишни статистически отчети за: социалното развитие на трудовите
колективи (1981, 1983–1990), социалистическото съревнование (1978, 1980–
1981, 1983–1986), разпределение на персонала по длъжност, пол и брой на
заети места и работещи пенсионери (1975, 1977–1978, 1989–1990), показатели, характеризиращи дейности в поделения, учреждения и организации от
непроизводствената сфера (1977, 1979–1985, 1987–1988); еднократни статистически отчети за: броя на специалистите с висше, полувисше и средно
образование (1976–1981, 1983, 1986), образователната и квалификационна
структура на персонала (1989–1990).
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Годишни: отчети за: персонала и ФРЗ (1977–1983, 1985–1990), основните средства (1990); баланси с приложенията към тях (1977–1982, 1989–1990);
сметки „Печалби и загуби“ с обяснителни записки (1977–1985, 1989–1990).
Рапорти за извършени ревизии (1945).
Планове и отчети за работата на профорганизацията (1984–1987). Протоколи от събрания и заседания на профкомитета (1985–1988).
Българска народна банка – клон Ивайловград
Ф. 20, 8 оп., 85 а.е., 1,08 л.м., 1944–1990 г. Вж. и Ф. 44К
Съществува от 1944 до 1990 г.

Документи по реорганизация на банката (1985–1990).
Заповеди на ръководството (1985–1990), окръжни, писма и др. (1944–
1956, 1958–1960) по дейността.
Главни книги (1944–1947, 1950).
Заповедни книги, ревизионни актове (1948–1953).
Годишни: планове по труда (1985–1990), статистически отчети (1985–
1990), баланси (1985–1990), оборотни ведомости (1958–1962), равносметки
за печалбите и загубите (1985–1990). Годишни и месечни баланси (1944–
1947, 1949–1950, 1958–1984).
Щатове и щатни разписания (1957–1961, 1963–1990).
Протоколи и годишни отчети на профорганизацията (1963–1984). Протоколи от събрания на профорганизацията и от заседания на профкомитета
(1985–1990).
Бюджети на профорганизацията и отчети за изразходваните средства
(1985–1990).
Българска народна банка – клон Крумовград
Ф. 450, 6 оп., 91 а.е., 1,02 л.м., 1948–1990 г.
Съществува от 1948 до 1990 г.

Документи по реорганизация на банката (1989).
Заповеди на ръководството по дейността (1979–1990).
Годишни: планове по труда (1979–1989) и планове за административноуправленческите разходи (1980–1989); отчети на банката (1948–1949, 1965–
1978); статистически отчети по труда и ФРЗ (1990); баланси (1949–1978,
1984–1986); равносметки за печалбите и загубите (1965–1978).
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Отчети за разпределение на персонала по категории, длъжности, пол,
квалификационна и образователна структура (1984–1990).
Окръжни по дейността (1948–1952).
Главни книги (1948–1964).
Щатни разписания (1951–1960, 1965–1990).
Ревизионни актове (1949–1964).
Колективни трудови договори (1990).
Протоколи, планове и отчети на профорганизацията (1965–1978, 1990).
Българска народна банка – Окръжен клон – Кърджали
Ф. 81, 10 оп., 181 а.е., 2,83 л.м., 1948–1990 г. Вж. и Ф. 39К
Съществува от 1944 до 1990 г.

Устав на „Търговска банка“ АД – клон Кърджали (1984–1990).
Протокол и нормативни документи по реорганизацията на банката
(1984–1990).
Заповеди за резултатите от подготовката на банката за действие във военно време (1984–1989).
Окръжни, писма и наредби по дейността (1948–1964).
Правилници за вътрешния ред на банките (1948–1949).
Депозитни разписки (1984–1990).
Главни книги (1948–1964).
Информация за административно-управленческите разходи на БНБ
(1984–1987).
Планове по: труда (1984–1990), административно-управленческите разходи (1984–1990), дейността, повишаваща подготовката за работа във военно време (1985–1989).
Заповедни книги, ревизионни актове (1927–1948, 1951–1965).
Годишни и месечни баланси (1948–1962, 1969–1983, 1986–1987), баланси на стола (1984–1990).
Годишни: отчети и доклади (1951–1963, 1965–1968, 1970–1983); оборотни ведомости (1958–1959, 1963–1968).
Равносметки „Печалби и загуби“ (1983–1990).
Щатни разписания (1984–1990).
Протоколи от заседания на профкомитета (1984–1990).
Годишни отчети, протоколи на профорганизацията (1964–1971).
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Българска народна банка – клон Момчилград
Ф. 587, 5 оп., 40 а.е., 0,37 л.м., 1948–1989 г.
Съществува от 1944 до 1990 г.

Документи по реорганизация на банката (1989).
Заповеди на ръководството по дейността (1985).
Заповедна книга (1949–1955).
Планове по: труда (1980–1989), административно-управленческите разходи (1980–1983, 1985, 1989).
Утвърдени: касови планове и информации с обяснителни записки за
изпълнението им (1971–1989), планове за оборотните средства (1971–1976,
1981–1982).
Годишни: отчети (1958–1961); баланси (1987–1989); равносметки за печалбите и загубите (1985–1989); статистически отчети за: основните средства
(1980–1988), приходите и разходите на поделенията, учрежденията и организациите от непроизводствената сфера (1980, 1982–1985, 1987–1988), социалното развитие на трудовите колективи (1981–1989), еднократни статистически отчети за разпределение на персонала по категории, пол, възраст и за
броя на незаетите места (1980–1989), броя на заетите специалисти с висше,
полувисше и средно специално образование (1980–1981, 1983, 1986, 1988),
повишаване квалификацията на кадрите (1981), дейността по социалистичес
кото съревнование (1982–1986), персонала и ФРЗ (1980–1989); баланси с
приложенията към тях и обяснителни записки (1948, 1951–1962, 1964–1981).
Годишни и сборни годишни сметки „Печалби и загуби“ (1964–1981).
Щатни разписания (1962–1981, 1979–1989).
Ревизионни актове (1950–1962). Ревизионен доклад (1949).
Протоколи, планове, отчети и бюджети на профорганизацията (1963–
1967, 1971–1984).
К л о н о ве н а Б ълга р с ка инв естиционна ба нка
3 ф., 8 оп., 145 а.е., 1.26 л.м., 1948–1966 г.
Създадени със Закона за банките от 27 дек. 1947 г., с който са национализирани всички частни банки. На банките се възлагат задачите: да финансират
безвъзмездно от средствата на държавния бюджет и да кредитират дългосрочно капиталните вложения в страната, въз основа на народностопанския план;
да контролират целесъобразното използване на средствата за капитални вложения; да приемат вноски от бюджета на държавата, общините и др., предназначени за инвестиции, както и средствата на всички фондове със специално
инвестиционно предназначение, образувани при държавните, общинските, коопе-
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ративните и други учреждения и предприятия; да приемат ежегодно амортизационните отчисления и част от печалбите на предприятията; да организират
набирането на жилищни спестовни влогове от частни лица и да кредитират
жилищното строителство.

Българска инвестиционна банка – клон Ивайловград
Ф. 545, 1 оп., 5 а.е., 0,04 л.м., 1962–1966 г.

Съществува от 1952 до 1966 г.

Българска инвестиционна банка – клон Крумовград
Ф. 441, 1 оп., 21 а.е., 0,19 л.м., 1948–1954 г.

Съществува от 1948 до 1954 г.

Българска инвестиционна банка – клон Кърджали
Ф. 449, 6 оп., 119 а.е., 1,03 л.м., 1948–1966 г.

Съществува от 1948 до 1966 г.

Главни книги (1948–1953).
Отчети за дейността на клоновете (1948–1966).
Годишни: баланси (1951–1966), оборотни ведомости (1948–1958), сметки за реализиране на печалби и загуби (1948–1965).
Ревизионни актове (1948–1954).
Статистически отчети и сведения (1959–1963).
К л о н о в е н а Б ълга р с ка земедел ска
и к о о пе р атив н а ба нка
4 ф., 5 оп., 41 а.е., 0.43 л.м., 1944–1948 г.
Задачата на банката и клоновете ѝ е да подпомагат и съдействат чрез кредити и други мерки за развитието на земеделието, занятията, труда и всички
други форми на стопанска дейност главно на дребните стопански единици. Съг
ласно Закона за банките от 27 дек. 1947 г. всички клонове на БЗКБ преминават
към БНБ.

Българска земеделска и кооперативна банка – клон Ардино
Ф. 658, 1 оп., 3 а.е., 0,03 л.м., 1945–1948 г. Вж. и Ф. 250К

Съществува от 1945 до 1948 г.

Българска земеделска и кооперативна банка – клон Ивайловград
Ф. 21, 1 оп., 11 а.е., 0,09 л.м., 1944–1947 г. Вж. и Ф. 20К
Съществува от 1944 до 1947 г.
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Българска земеделска и кооперативна банка – клон Крумовград
Ф. 236, 2 оп., 24 а.е., 0,29 л.м., 1945–1947 г.
Съществува от 1944 до 1947 г.

Българска земеделска и кооперативна банка – клон Момчилград
Ф. 588, 1 оп., 3 а.е., 0,02 л.м., 1944–1947 г.
Съществува от 1944 до 1947 г.

Доклади на УС за влоговата дейност (1945–1948).
Протоколи и решения на съвета на БЗКБ (1945–1947).
Таблични сведения за дейността на клоновете (1946).
Бюджетни разходи (1945–1946).
Годишни отчети (1946).
Контролни (1946–1947), ревизионни (1945–1947) и главни (1946–1947)
книги.
Оценителни дела на изплатени обезщетения по пострадали от градушка
земеделски култури (1946).
Равносметка за приетите и изплатени тютюни (1946).
„Обединена българска банка“ АД – клон Кърджали
Ф. 1201, 1 оп., 50 а.е., 0,28 л.м., 1991–1998 г. Вж. и Ф. 38К, Ф. 39К
С Решение № 31848 на Софийски градски съд от 9 дек. 1992 г. се регистрира
преобразуването на 22 банки и Кърджалийската търговска банка и сливането
им в ОББ АД, универсален приемник на активите и пасивите им, при което те
се прекратяват като юридически лица, без да преминат в ликвидация. Предмет
на дейността са банкови операции и услуги в местна и чуждестранна валута и
ценни книжа с цел подпомагане на стопанската дейност, независимо от формата на собственост и отраслите на икономиката, в които се осъществява.
ОББ – Кърджали има свои представителства без юридическа самостоятелност
в Крумовград, Ардино, Момчилград, Джебел, Кирково, Черноочене.

Решение, заявление и препис-извлечение във връзка с регистрация,
вписване в търговския регистър и създаване на банката (1992).
ПМС по дейността на банката (1991).
Инструктивни писма от БНБ, засягащи дейността на банката (1991–
1997).
Устав на Кърджалийската търговска банка (1992).
Указания, наредби и инструкции за влогонабирането в национална и
чуждестранна валута и теглене на суми от спестовни книжки (1993–1996).
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Инструкции за: печатите в банката (1994), касовите операции в банката
(1993), издаване и инкасиране на пътнически чекове „Томас Кук“ (1995), валутни кредитни тавани, особености при валутното кредитиране (1993), кредитните сделки, определяне на кредитния риск и лицензиционно споразумение за акцентиране на международни кредитни карти (1995).
Заповеди на: ЦУ на ОББ (1993–1994, 1996), ръководството (1992–1997)
по дейността на банката.
Препис-извлечения от протоколи на заседания на УС на ОББ по дейността на банката (1990–1991, 1993–1997).
Бизнес програма за дейността на банката за периода 1993–1995 г. и насоки за развитието ѝ до 2000 г.
Основни насоки за работата на банката през 1994 г.
Правила за: работата на Съвета на директорите на банката (1992), работата с информационните средства на банката (1994), организация на дейността и структуриране на клоновата мрежа (1996).
Годишни: отчетни доклади за дейността на банката (1990–1991), анализи
за дейността на банката и нейните представителства (1995–1996), счетоводни
баланси с приложенията (1991–1997), счетоводни баланси с приложенията на
представителствата (1991–1997).
Протоколи от: годишно отчетно събрание с приложенията към него
(1991), общи събрания на акционерите на банката с приложенията (1992).
Докладни записки на директора на банката за осъществяване на банкова услуга с клиенти за инкасиране на парични средства със специализиран
транспорт (1993–1994).
Програма за преодоляване на негативния резултат на банката и отчет за
изпълнение на програмата (1994).
Доклад за извършените през 1993 г. проверки от Дирекция „Вътрешен
контрол“ – София.
План за административно-управленческите разходи на банковите клонове (1991).
Бюджет на банката по тримесечия (1995–1996).
Равносметка за печалбите и загубите (1991–1992).
Справка за съотношението между акционерите в капитала и настъпилите промени (1991).
Поименни щатни разписания на банковия клон в Кърджали и представителствата с измененията и допълненията (1991–1992).
Справка с данни за персонала по заемани длъжности в представителствата (1996).
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„Българска пощенска банка“ АД – клон Кърджали
Ф. 1185, 1 оп., 11 а.е., 0,12 л.м., 1992–1998 г.
Създадена през 1896 г. и закрита през 1951 г. с решение на правителството.
На 2 апр. 1991 г. Комитетът по пощи и далекосъобщения възстановява БПБ като
АД. Капиталът на БПБ е формиран изцяло с държавно участие. На основание чл.
17, ал. 2 от Търговския закон с Решение № 1180 от 26 юни 1992 г. Кърджалийс
ки окръжен съд вписва в регистъра на търговските дружества откриването на
клон на БПБ АД – София, със седалище Кърджали в сградата на Териториално
управление на съобщенията. Предметът на дейност на банката е: приемане на
пари от други лица на влог (договор за банков влог), предоставяне на парични
заеми в национална валута (договор за банков кредит), приемане на влог за управ
ление на ценности на други лица (депозитни сделки), извършване на операции по
безкасови плащания, покупко-продажба на чуждестранна валута. През 1996 г. са
разкрити офиси на БПБ в Момчилград, Крумовград и Ардино.

Решение на Кърджалийски окръжен съд за откриване на клон на БПБ
АД и промени в ръководството (1992, 1996–1997).
Заповеди, правилници, инструкции, указания, тарифи и др. на ЦУ на
БПБ АД по дейността на клона (1992–1998).
Извлечения от протоколи и материали към тях от заседания на УС на
БПБ АД с решения по дейността на клона (1993–1998).
Разписания на длъжностите и началните работни заплати в клона и офисите (1993–1998).
Годишни: счетоводни баланси с приложенията (1995–1998), статистически отчети за заетите лица и работната заплата (1997–1998) и тримесечни
(1993–1996).
Колективен трудов договор с приложенията (1996–1997).
Отчет за разходите за придобиване на материални дълготрайни активи
(1996).
„Стопанска банка“ АД – клон Момчилград
Ф. 1178, 1 оп., 18 а.е., 0,07 л.м., 1989–1999 г.
Започва дейност от началото на 1990 г. като адресируема банкова единица
в системата „Бисера“. Предмет на дейност е извършване на универсални банкови услуги, включващи: привличане на ресурси в национална и чуждестранна валута от юридически и физически лица, сключване на кредитни и кореспондентски
споразумения с български и чужди банки, откриване при Стопанска банка и при
чуждестранни банки на сконтови акредитиви, визиране и потвърждаване на същите и извършване на плащанията по тях, извършване на сконтови сделки, покупки на менителници, записи на заповеди и др. търговски ефекти, учредяване на
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депозити, извършване на сделки с ценни книжа, гаранционни сделки, извършване
по нареждане на клиенти 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. Клонът с разкритите два банкови офиса в Джебел и Крумовград се утвърждава като значима
кредитна институция в региона. Дейността ѝ е преустановена през 1999 г. поради несъстоятелност.

Писмо от Председателите на ЦУ на БНБ и Стопанска банка до директора на БНБ – Момчилград за преминаването на клона в Момчилград към
Стопанска банка и предварителен протокол за това преминаване (1989).
Решения: на Съвета на директорите на Стопанска банка за образуване
на клон на същата в Момчилград и на Окръжния съд – Кърджали за регистриране на Стопанска банка АД – Момчилград (1992, 1993); на Кърджалийски
окръжен съд и на УС на БНБ и заповед за поставяне дейността на банката
под особен надзор (1995, 1996).
Устройствен правилник за дейността на Стопанска банка АД – клон
Момчилград (1995).
Заповеди на ръководството по дейността на клона (1992–1998).
Справки за: дълготрайните нефинансови активи (1995), кредитния портфейл (1994–1996), обема на привлечените средства (1995), основните показатели от дейността на клона към 31 дек. 1995 г., състоянието на кредитните
ресурси и кредитните вложения по периоди (1992–1993).
Годишни: баланси (1990–1998); отчети за: приходите и разходите (1990–
1999); статистически отчети за основните средства (1990–1992), персонала,
ФРЗ и разходите (1990–1992, 1994, 1996–1998), образователната, квалификационната и възрастова структура на персонала и условията на труда (1990–
1992). Еднократен статистически отчет за разпределение на персонала по категории, пол, възраст и брой на незаетите места (1990).
Инвентарна книга за основните средства на банката (1994).
Банка „Хеброс“ АД – клон Кърджали
Ф. 1150, 1 оп., 21 а.е., 0,14 л.м., 1991–2000 г.
Банка „Хеброс“ АД – клон Кърджали съществува от март 1991 г. като клон
на ТБ „Тракия“ – АД със седалище Димитровград. През 1994 г., поради вливане
на ТБ „Тракия“ АД – Димитровград в Банка „Хеброс“ АД – Пловдив, правоприемник на влялата се банка е базата на ТБ „Тракия“ АД – Димитровград със седалище Кърджали, поради което настъпва и промяна в наименованието – Банка
„Хеброс“ АД – клон Кърджали. Предмет на дейността е: публично привличане
на влогове и използване на привлечените парични средства за предоставяне на
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кредити, покупка на менителници и записи на заповед, сделки с чуждестранни
средства за плащане, приемане на ценности на депозит, извършване на операции
по безкасови плащания и клиринг на чекови сметки на други лица, сделки с ценни
книжа, съхранение и управление на ценни книжа, гаранционни сделки и финансов
лизинг при определени от УС на банката условия, предоставяне на банкови касети. Приватизирана през 2000 г.

Съдебни решения по създаване и реорганизация на банката (1993–1994,
1998, 2000).
Устав на Банка „Хеброс“ АД (1998).
Указания, правила и инструктивни писма по дейността (1992–1999).
Заповеди на: висшестоящи органи (1995–1999), ръководството (1992–
1999) по дейността.
Вътрешен правилник за организация на документооборота (1992).
Годишни: счетоводни баланси с приложенията (1993–1999), статистичес
ки отчети за привлечените средства и кредити (1995–1999), отчети и информации за образователната и възрастова структура и движението на кадрите
(1991–1999).
Щатни разписания с измененията и допълненията (1991–1998).
Организационна структура на управление на банката (1996).
Колективни трудови договори (1996–1997, 1999).
Отчети за персонала и средствата за работна заплата (1991–1999).
Протоколи от общи събрания на синдикалната организация (1992–1994,
1999).
К л о н о в е н а Д ъ р жа в н а спес тов на ка с а
9 ф., 50 оп., 719 а.е., 4.51 л.м., 1951–2003 г.
Създадени съгласно ПМС № 218 от 2 март 1951 г. на МС и ЦК на БКП. Организират цялостно влогонабирането в страната, съхраняват по фондове, текущи
и разплащателни сметки средствата на определени от МФ стопански и обществени организации. Извършват дейността по държавните заеми, лотария и др.
служби, които са прехвърлени от БНБ. Ръководни органи са ЦУ в София, а по
окръзи – окръжни управления, от 1959 г. – окръжни клонове, които контролират
клоновете на територията на окръга. Във всички градове на окръга има открити клонове, които се ръководят от директори. Структурите на ДСК осигуряват банковото обслужване на населението по отношение на влогонабирането,
кредитирането, обслужването на фирми и организации, приемане на депозити,
извършване на безкасови плащания на услуги. Извършена е приватизация на банката и с Решение № 12 от 28 окт. 2003 г. на Софийски градски съд „Банкова консолидационна компания“ АД се заличава като едноличен собственик на капитала
и като такъв се вписва „Банка ОТПРТ“, Република Унгария.
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Държавна спестовна каса – клон Ардино
Ф. 101, 14 оп., 148 а.е., 0,78 л.м., 1951–2003 г.
Съществува от 1951 до 2003 г.

Писмо, разпореждане, решения и протокол за откриването на клона и за
преобразуването (1951, 1998–2003).
Заповеди на: висшестоящи организации (1985–1992), ръководството
(1985–2003) по дейността.
Писма с предложения за откриване представителства на ДСК (1959–
1969, 1973, 1975), писма и протоколи за преместване на клонове от едно населено място в друго (1959–1964).
Бизнес програми (1998, 2000).
Протоколи от годишни отчетни събрания за работата на ДСК (1985–
1992).
Годишни отчети за: движението и състоянието на депозитите (1985–
1994), депозираните в ДСК суми по размери и за вземанията в сектора на
икономиката (1993–1996, 1998–1999, 2001–2003), кредитите за текущи нужди на фирми и арендатори (1985–1994), капиталните вложения и начислените
лихви (1993–1994), броя на сметките и за остатъците по аналитичните партиди (1993–1997), заетите лица и средствата за работна заплата (1993–1997);
отчети за: изпълнение на плана за влоговете (1985–1992), състоянието на
заемите (1985–1992), изпълнение на насрещните планове по индивидуалната спестовност в клона (1985–1992), дългосрочните и краткосрочни заеми
за жилищно строителство (1985–1992), състоянието на фондови и текущи
сметки (1985–1992), начислените лихви по кредитите на фирми и арендатори
(1985–1992), ФРЗ (1985–1992), приходите и разходите (1993–2003), разпределение на персонала (1985–1992), състоянието на образователната и квалификационна структура на персонала (1985–1992), социалното развитие на
трудовите колективи (1979–1992), заетите лица, отработено време, средствата за работна заплата и други възнаграждения (1998), наличните кадри (1965,
1969–1974). Годишни счетоводни баланси и равносметки за загубите и печалбите и отчетни форми (1951–1964, 1966–1992).
Годишни: отчети за състоянието и прираста на влоговете (1985–2003),
баланси и оборотни ведомости (1993–2003). Отчети за изпълнение на плана
по влогонабирането и привлечените нови вложители, за броя и размера на
влоговете (1952–1964).
Годишни справки за: редовността, прехвърлените и получени задължения по заемите за текущи нужди (1985–1997), прираста и капитализираните
лихви по влоговете (1993–1997), по разплащателните влогове (1993–1997),
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извършените операции през цялата година (1993, 1995, 1996), целите на отпуснатите заеми (1985–1992), разрешените и усвоени кредити чрез възлагане
и по стопански начин (1985–1992), жилищното строителство, кредитирано от
ДСК (1985–1992), разплащателните влогове (1985–1992), разрешените заеми за текущи нужди с инвестиционно предназначение (1985–1994), дългот
райните активи на банката (1993–1994, 1996, 1999, 2001, 2003), кредитите
(1998–1999, 2001).
Бюджети и отчети за извършените разходи (1951–1960, 1962–1984).
Дневник-главна книга на агенциите на ДСК от района (1951–1955).
Главна книга за извънбалансовите сметки (1953–1955).
Сведение за записаните и внесени суми по Заема за развитие на народното стопанство (1951–1956), за записаната и внесена сума по заема Втора петилетка (1954–1955), по влоговете на чуждестранни лица (1966–1968,
1970–1974).
Ревизионни актове и преписки по тях (1952–1955).
Информация за състава и движението на кадрите в ДСК (1994, 1996–
1998).
Списъци на клоновете и представителствата (1959–1966).
Материали от реклами по спестовността (1962–1969).
Длъжностни и поименни разписания по работни места (1998–2003).
Документи на профорганизацията (1985–1992).
Държавна спестовна каса – клон с. Бенковски
Ф. 1128, 1 оп., 18 а.е., 0,04 л.м., 1986–1990 г.
Открит с Решение на УС на Окръжна спестовна каса – Кърджали и съществува от 1986 до 1990 г.

Решения на УС на Окръжна спестовна каса за откриване и закриване на
клона (1986, 1990).
Заповеди на ръководството по дейността (1987–1989).
Годишни: планове и отчети по влогонабирането (1987–1989); отчети за:
дългосрочните и краткосрочни заеми (1987–1989), състоянието и разпределението на влоговете (1987–1989), състоянието на фондови и текущи сметки
на учреждения и организации (1987–1989); справки за: лихвите по видове
влогове (1987–1988), сведения за постъпленията и плащания в налични пари
(1987–1989), жилищното кредитиране (1988–1989), разрешените и усвоени
кредити чрез възлагане и по стопански начин (1987–1989), състоянието на
заемите за текущи нужди (1987–1989); планове и отчети на ФРЗ и админис
тративно-управленческите разходи (1987–1988); баланси (1987–1989) и към
30 апр. 1990 г.; равносметки за печалбите и загубите (1987–1989).
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Планове по труда и щатни разписания (1987–1989).
Еднократни статистически отчети за разпределението на персонала по
категории, групи длъжности, пол и брой на незаетите места (1987).
Протоколи и материалите към тях от общи събрания на колектива
(1987–1989).
Държавна спестовна каса – клон Джебел
Ф. 1086, 2 оп., 28 а.е., 0,15 л.м., 1973–1991 г.
Започва дейност от 16 ноем. 1972 г. като филиал на ДСК – Момчилград.

Съобщение на ЦУ на ДСК по реорганизация (1991).
Заповеди на ръководството по дейността (1985–1987, 1989).
Отчети за състоянието на фондови и текущи сметки (1976–1990).
Годишни: счетоводни отчети по изпълнение утвърдените планове на
ДСК (1974–1984); баланси (1973–1990) и шестмесечен (1991); равносметки
за печалбите и загубите (1973–1984); отчети за: социалното развитие на колективите (1981–1984, 1988–1989), социалистическото съревнование, квалификацията на кадрите, челния опит (1975–1984), непроизводствените и производствените дейности (1975–1983), труда, персонала и ФРЗ (1977–1990),
състоянието на дългосрочните и краткосрочни заеми (1985–1989), състоянието и разпределението на влоговете (1985–1990), обема на начислените и
изплатени комисионни на представителствата (1985–1986, 1988), изпълнението на плана по влогонабирането (1985–1990), движението и състоянието на
депозитите и разплащателните сметки на фирми и арендатори (1990–1991),
кредитите и начислени лихви по кредити на фирми и арендатори (1990–1991),
редовността и състоянието на заемите за текущи нужди (1986–1990) и шестмесечието (1991), отчети на ФРЗ и административно-управленските разходи
(1985–1990) и тримесечни (1991).
Справки за: жилищното кредитиране (1985–1990), жилищното строителство, изпълнявано по стопански начин (1985–1990), разрешените и усвоени
кредити чрез възлагане и по стопански начин (1985–1991), броя и отпуснатите заеми и опростени суми и лихви (1986, 1988–1991).
Държавна спестовна каса – клон Ивайловград
Ф. 426, 7 оп., 97 а.е., 0,72 л.м., 1951–2003 г.
Съществува от 1951 г.

Разпореждане, решения и протокол за преобразуване (1998–2003).
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Окръжни, заповеди, наредби и указания от висшестоящи организации по
дейността на ДСК (1951–1959, 1973–1983, 1990, 1993–1994).
Заповеди на ръководството по дейността (1989–2003).
Протоколи от проведени административни събрания (1987–1988, 1991–
1992).
Доклади и анализи за дейността на касата (1985, 1988–1993).
Информации за състава и движението на кадрите в ДСК (1996–1997).
Планове за работата на касата (1985–1987).
Сборни отчети (1995–2000).
Годишни: отчети по влогонабирането (1951–1983), дейността (1987–
1994, 1996), депозираните суми, кредитите по размери и сектори в икономиката (1995–2003), разходи и приходи по икономически елементи (1995–
2003), заетите лица и средствата за работна заплата (1996–1998), влоговете
(1995–2003); статистически отчети (1986–1994); отчетни доклади по влогонабирането (1952–1958, 1979–1984); отчетни справки по жилищното влогонабиране (1979–1984), за разрешените и усвоени кредити чрез възлагане и
по стопански начин (1987–1994), лихвите по видове влогове (1995–2000),
дълготрайните активи на банката (1999), кредитите за текущи нужди (1998–
2001), кредитите за стопанска дейност (1995–1998), предоставени кредити на
физически и юридически лица (1998–2001, 2003); баланси и равносметки за
загубите и печалбите (1951–1994).
Дългосрочна програма и справки за обслужване на населението (1984–
1990).
Оборотни ведомости (1995–2003).
Бюджет и щатни разписания (1956–1984, 1991–1994).
Длъжностни и поименни разписания по работни места (1995–2003).
Ревизионни актове от финансови ревизии (1953–1959).
Протоколи от заседания на профорганизацията и синдикалната организация (1985–1994).
Държавна спестовна каса – клон с. Кирково
Ф. 1126, 3 оп., 62 а.е., 0,18 л.м., 1986–2003 г.
Открит с решение на УС на Окръжна спестовна каса № 7 от 29 окт. 1986 г.
Започва да функционира от 1 ян. 1987 г. Съществува до 2003 г.

Решение на УС на Окръжна спестовна каса – Кърджали за откриване на
клона (1986).
Разпореждане, протокол и решение за преобразуване и реорганизация
на ДСК и „Банка ДСК“ ЕАД (1998, 1999, 2003).
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Указания, заповеди и разпоредителни писма на висшестоящи органи по
дейността (1992–1996).
Заповеди на ръководството по дейността (1987–2003).
Протоколи от общи събрания на колектива (1987–1991).
Планове по труда (1987–1989).
Годишни отчети за: дейността на ДСК (1995, 1996), дългосрочните и
краткосрочни заеми (1987, 1989), състоянието на фондови и текущи сметки на банката и организациите (1987–1991), състоянието и разпределението
на влоговете (1987–1993, 1995, 1997–2003), състоянието и редовността на
заемите за текущи нужди (1987, 1989, 1995–1996, 1998–1999), лихвите по
видове влогове (1989–1991, 1997–2000), движението и състоянието на депозитите и разплащателните сметки на фирми и арендатори (1989, 1994, 1996),
кредитиране за текущи нужди на фирми и арендатори (1990–1991), персонала и ФРЗ (1987–1991), състоянието на текущи сметки на народни съвети,
учреждения, обществени организации, сдружения и др. (1992, 1994–1995),
заетите лица, средствата за работна заплата, отработено работно време и
др. възнаграждения (1996, 1998–1999), броя на сметките (партидите) по някои от дейностите на ДСК (1992–1993, 1997–2000); статистически отчети за
образователната, възрастова структура и състоянието на персонала (1991);
равносметки за печалбите и загубите (1987, 1989–1991); баланси на ДСК
(1987–1996); отчети за приходите и разходите, печалбите и загубите (1993–
1996).
Отчети за: състоянието и прираста на влоговете в клона (1992–1995),
състоянието на влоговете „Разчети по безкасови преводи по сметки“ (1994,
1996), срочните влогове и депозити и остатъците по старите влогове на населението (1992–1994), извършените операции в ДСК (1992–1996), депозирани
суми, за вземанията (кредитите) по размери, срокове и сектори в икономиката (1997–2003), приходи и разходи по икономически елементи (1997–2003).
Годишни справки за: жилищно кредитиране (1989–1991), влогонабирането (1987, 1989–1991), разрешените и усвоени средства чрез възлагане и по
стопански начин (1987–1988, 1990), начислените лихви по кредити на фирми
и арендатори (1990–1991), редовността на заемите, брой и цел на разрешените заеми (1987–1991), строените и завършени жилища, кредитирани от ДСК,
изпълнявани чрез възлагане и по стопански начин (1993), получените депозити, предоставени кредити на физически и юридически лица (1998–2003),
разплащателните влогове на гражданите (физически лица) (1998–2003), дълготрайните активи на ДСК и „Банка ДСК“ – Кирково (1997, 1999, 2003),
кредити за текущо потребление (2000–2003).
Анализ на основните планови балансови съотношения в „Банка ДСК“
ЕАД – поделение Кирково (1999).
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Информации за състава и движението на кадрите в ДСК (1998).
Оборотни ведомости на ДСК и „Банка ДСК“ – Кирково (1997–2003).
Протоколи и материали към тях от проведени заседания и общи събрания на синдикалната организация (1989–1996).
Държавна спестовна каса – клон Крумовград
Ф. 436, 8 оп., 114 а.е., 1,14 л.м., 1951–2003 г.
Съществува от 1951 до 2003 г.

Разпореждания, решения и протоколи за преобразуване (1998–2003).
Протокол от годишно отчетно събрание (1996).
Заповеди на ръководството по дейността (1988–2003).
Служебни бюлетини (1963–1973).
Бизнес програма (1999).
Анализи за дейността на касата (1993, 1995–1996).
Планове по труда (1979–1989).
Годишни лимити за административно-управленческите разходи (1979–
1987).
Списъци по работнически и детски влогове на клона и представителствата (1960–1962, 1964–1966).
Справки за: отпуснатите заеми (1979–1982, 1986–1987), кредитите
(1998–2000, 2003), дълготрайните активи на банката (1998–2002), обема
на работата и начислените и изплатени комисионни на представителствата
(1988, 1990–1991), лихвите по видове влогове (1988–1991, 1997–2000), редовността на заемите, брой и цел на разрешените заеми (1986–1991).
Годишни отчети за: състоянието на влоговете, разпределени по групи
(1979–1991), състоянието и прираста на влоговете (1992–1996), състоянието
на срочните влогове и депозитите и остатъците по старите влогове на населението (1992–1994, 1996), наличните лихви по кредитите за текущи нужди
и за капиталовложения на фирми и арендатори (1992–1996), лихвите по видове влогове (1993–1996), кредитите за текущи нужди (1992–1996), жилищното строителство и строени и завършени жилища (1992–1994), разширени и
усвоени кредити (1993–1996), дългосрочни и краткосрочни заеми на народните съвети (1979, 1984, 1986–1987), дългосрочните и краткосрочни заеми
(1988), състоянието на фондови и текущи сметки (1979, 1981, 1983, 1985–
1986, 1988–1991), административно-управленческите разходи (1979–1987,
1990), състоянието и редовността на заемите за текущи нужди (1988–1989,
1992–1996), депозитите, разплащателните сметки, кредитите и начислените
лихви по кредитите на фирми и арендатори (1991–1996), депозираните суми
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и вземанията в сектора на икономиката (1998–2003), разходите и приходите
по икономически елементи (1997–2003), персонала и ФРЗ (1987–1996), икономически и финансови разходи (1992–1996).
Годишни статистически отчети (1960–1978), за: социалното развитие на
трудовите колективи (1988–1989), повишаване квалификацията на кадрите
(1988, 1990), основен ремонт и основни средства (1989–1990). Годишни баланси и равносметки за загуби и печалби (1952–1978, 1983–1989, 1991–1996).
Сборни отчети (1998–2001).
Отчети, информации и справки за: образователната и възрастова структура, състава и движението на кадрите (1992, 1994, 1996), заемите за текущи
нужди и за дълготрайни активи на търговски фирми и предприятия (1997–
1998), влоговете (1997–2000, 2002–2003), заетите лица, информация за състава и движението на кадрите в ДСК (1998).
Еднократни статистически отчети за разпределение на персонала по категории, длъжност, пол и брой на заети и незаети бройки (1987–1990).
Ревизионни актове (1952–1959).
Главни книги (1951–1959).
Оборотни ведомости (1997–2003).
Бюджет и щатни разписания (1960–1990, 1992–1996).
Длъжностни и поименни разписания по работни места (1997–2003).
Колективен трудов договор и допълнителни споразумения (1993–1996).
Годишни планове за работата на профорганизацията (1986, 1988).
Бюджет на профорганизацията с отчети за изразходваните средства
(1987–1988).
Протоколи от: събрания на профорганизацията (1988–1991), заседания
на профкомитета (1987–1991).
Държавна спестовна каса – окръжен клон Кърджали
Ф. 366, 6 оп., 142 а.е., 1,07 л.м., 1951–2003 г.
Съществува от 1951 до 2003 г.

Договори за реорганизация на банката (1985–1990).
Правилници на вътрешния ред (1997–1998).
Указания и наредби на МС, ЦУ на ДСК по дейността (1985–2003).
Заповеди на: висшестоящи органи (1985–1990, 1996–2002), ръководството (1985–1990) по дейността.
Протоколи и материали към тях от заседания на УС (1984–1998).
Годишни планове по: труда (1978–1990), влогонабирането и разпределението (1976–1984).
244

пътеводител по фондовете на държавен архив – кърджали 1944–2011 г.

Отчетни доклади (1994–1998).
Годишни отчети за: състоянието на дългосрочните и краткосрочни заеми (1985–1990), състоянието на фондови и текущи сметки на учрежденията
и организациите (1979–1990), състоянието, прираста и разпределението на
влоговете (1967–1973, 1985–1990, 1992–1997), обема на работата и начислените и изплатени комисионни на представителствата (1985–1990), жилищно
кредитиране (1985–1990), направените вноски и закупени жилища от Държавния жилищен фонд (1981–1984), изпълнението на плана по влогонабирането (1985–1990), ФРЗ и административно-управленческите разходи (1959–
1966, 1985–1990, 1992–1997, 2002–2003), броя на сметките (партидите)
(1991–2001), разрешените и усвоени кредити за строеж и покупки на жилища
(1991–2003), кредитите за капитални вложения на фирми, кредитите за текущи нужди (1992–1999), движението и състоянието на депозитите и разплащателните сметки на фирми и арендатори (1985–1990, 1992–1997), кредитите
за текущи нужди и капитални вложения (1985–1990), насочените и настанени на работа млади специалисти и квалифицирани работници (1985–1990),
повишаване квалификацията на кадрите (1985–1990), социалното развитие
на трудовите колективи (1985–1990), капиталните вложения и въведените в
действие основни фондове, основен ремонт и основни средства (1985–1990),
социалистическото съревнование (1959–1973, 1985–1990), броя на заетите
лица и специалисти и разпределението на персонала по категории и степени
на образование и незаети бройки (1985–1990, 1992–1997, 2002–2003), състоянието и разпределението на влоговете в клона (1975–1984), икономически
и финансови разходи (1992–2003).
Годишни: сведения – планове по влогонабирането (1985–1990), за: изпълнение на плана по разплащателните влогове (1985–1990), лихвите по видове влогове (1985–1990), жилищно кредитиране (1981–1984), разрешените
и усвоени средства чрез възлагане и по стопански начин (1985–1990), изпълнените лихви по кредити на фирми и арендатори (1985–1990), редовността
на заемите, брой и цел на разрешените заеми (1985–1990), лихвите по видове
влогове (1985–1990); баланси и равносметки (1951–1958); равносметки за
печалбите и загубите (1959–1973).
Тримесечни отчетни форми по влогонабирането (1951–1958).
Програма за социалното развитие на трудовите колективи (1985–1990).
Информации за: състава и движението на кадрите в ДСК (1992–2003),
получени депозити (1992–2003), предоставени кредити (1992–2003), състоянието на влоговете (1992–2003).
Схема и справки за образуване и разпределение на доходите (1985–1990).
Оборотни ведомости (1994–2003).
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Годишни сводни баланси на ДСК (1959–1966, 1967–1984, 1985–1990,
1991–1998).
Бюджети (1959–1966, 1967–1973).
Главни книги (1951–1958).
Ревизионни актове (1951–1958).
Щатни разписания (1951–1958, 1959–1966, 1967–1973, 1974–1984,
1985–1990, 1998–2003).
Протоколи от годишни събрания и заседания на профкомитета (1985–
2003).
Държавна спестовна каса – клон Момчилград
Ф. 464, 8 оп., 92 а.е., 0,39 л.м., 1952–2003 г.
Съществува от 1951 до 2003 г.

Разпореждания, решения и протокол за преобразуване на банката (1998–
2003).
Заповеди на ръководството по дейността (1989–2003).
Протоколи от общи събрания (1985, 1988).
Информация за състава и движението на кадрите (1996–1999).
Утвърдени планове (1975–1978); план по труда и лимит (1984).
Годишни: отчетни доклади за дейността (1982–1983, 1985–1986, 1995);
справки и отчети за дейността (1979–1992, 1997–2000); отчет за: заетите лица
и ФРЗ (1997), приходите и разходите (1993–1995), разходите по икономичес
ки елементи (1994–2003); равносметки за загубите и печалбите (1955–1960,
1970–1981, 1983, 1994–1996); оборотни ведомости (1952–1969, 1997–2003);
баланси (1961–1978, 1985–1996); отчетни ведомости (1954–1960); статистически отчети (1961–1978), за депозираните суми и кредитите по размери
и сектори в икономиката (1997–2003), за заетите лица; счетоводни отчети
(1961–1978).
Справки за: разрешените и усвоени кредити за жилищно строителство,
изпълнявано по стопански начин и движението и състоянието на депозитите и разплащателни сметки; кредити за текущи нужди, капитални вложения
и начислени лихви по кредитите на фирми и арендатори (1993); заемите за
текущи нужди и придобиване на дълготрайни активи на фирми и организации за стопанска дейност (1998); броя на сметките и допълнителни данни
за остатъци по аналитичните партиди за някои от дейностите в ДСК (1993–
1996); депозитите в ДСК; сумите по размери и срокове; вземанията и задълженията на ДСК в левове и сектори в икономиката (1993–1996); състоянието
на разплащателните сметки на народни съвети, учреждения и обществени
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 рганизации (1994–1995); лихвите по видове влогове (1993–2000); извършео
ни операции през годината (1993, 1995); състоянието и прираста на влоговете (1993–1995); състоянието на влоговете „Разчети по безкасови преводи
по сметки“, разпределени по размери (1993–1996); дълготрайните активи на
ДСК (1993–1997, 1999, 2001, 2003); кредитите (1998–1999).
Отчети за: наличните кадри (1970–1978); извършените операции (1997);
влоговете (1997–2003).
Преписки по съревнованието (1961–1969).
Бюджети и щатни разписания с изменения, приложени към тях (1961–
1978, 1982, 1984, 1993–1996, 1998–1999).
Отчети, доклади, бюджети, статистически отчети и материали на профорганизацията (1960–1968, 1971–1986).
Учредителен протокол и протоколи с материалите към тях от общи съб
рания на синдикалната организация (1993–1996).
Държавна спестовна каса – клон с. Подкова
Ф. 1127, 1 оп., 18 а.е., 0,04 л.м., 1986–1990 г.
Съществува от 1986 до 1990 г.

Решения на УС на Окръжна ДСК за откриване и закриване на клона
(1986, 1990).
Заповеди на ръководството по дейността (1987–1989).
Планове по труда и щатни разписания (1987–1989).
Тримесечни планове и отчети за административно-управленческите разходи (1987–1990).
Годишни отчети за: дългосрочните и краткосрочни заеми (1987–1990),
състоянието на заемите за текущи нужди (1987–1989), състоянието на фондови и текущи сметки на учреждения и организации (1987, 1989), постъпленията и плащанията в налични пари (1987–1990), жилищно строителство чрез
възлагане и по стопански начин (1988–1989), влогонабирането (1987–1989),
разрешените и усвоени кредити чрез възлагане и по стопански начин (1987–
1988), редовността на заемите за текущи нужди (1987–1990), социалното развитие на трудовите колективи (1987–1989). Годишни: статистически отчети
за персонала и ФРЗ (1987–1989), финансови баланси (1987–1989 и месечен
към 28 апр. 1990), равносметки за печалбите и загубите (1987–1989).
Протоколи от годишни събрания на профорганизацията (1987–1989).
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П о пуля р н и банки
7 ф., 7 оп., 129 а.е., 2.43 л.м., 1937–1951 г.
Открити по указания на Общия съюз на Популярните банки. Основни функции на ПБ: кредитиране на членовете със заеми срещу тютюн на низи, доставка на семена и други земеделски произведения, развиване спестовността между
членовете, организиране за своя сметка и за сметка на членовете продажба на
произведенията им, помощ при създаване на работилници на отделни членове занаятчии и др. През 1948–1949 г. на общи годишни събрания ПБ се обединяват с
всестранните кооперации и образуват Обединени всестранни кооперации.

Популярна банка – Ардино
Ф. 93, 1 оп., 4 а.е., 0,09 л.м., 1944–1950 г. Вж. и Ф. 27К

Съществува от 1944 до 1950 г.

Популярна банка – Джебел
Ф. 71, 1 оп., 14 а.е., 0,27 л.м., 1941–1951 г. Вж. и Ф. 94К

Съществува от 1945 до 1947 г.

Популярна банка – Ивайловград
Ф. 317, 1 оп., 14 а.е., 0,20 л.м., 1944–1948 г. Вж. и Ф. 162К

Съществува от 1944 до 1948 г.

Популярна банка – Крумовград
Ф. 56, 1 оп., 41 а.е., 0,84 л.м., 1937–1948 г. Вж. и Ф. 65К

Съществува от 1945 до 1948 г.

Популярна банка – Кърджали
Ф. 37, 1 оп., 24 а.е., 0,60 л.м., 1944–1951 г. Вж. и Ф. 58К

Съществува от 1944 до 1951 г.

Популярна банка – Момчилград
Ф. 134, 1 оп., 17 а.е., 0,20 л.м., 1944–1949 г. Вж. и Ф. 148К

Съществува от 1944 до 1949 г.

Популярна банка – с. Чорбаджийско
Ф. 166, 1 оп., 15 а.е., 0,23 л.м., 1937–1948 г. Вж. и Ф. 177К

Съществува от 1944 до 1948 г.

Протоколни книги на УС (1944–1950).
Контролни книги – Ф. 37, Ф. 56, Ф. 71 (1944–1948).
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Окръжни от Съюза на популярните банки – Ф. 56, Ф. 71, Ф. 134 (1944–
1949).
Доклади от директора за годишната дейност на банките (1945–1949).
Стопански планове на банката – Ф. 134 (1947–1949).
Касова книга по приходите – Ф. 56 (1946–1948).
Книги за: временни сметки, загуби и печалби (1944–1947); продадени и
доставени стоки и материали; получени и продадени брашна и фуражи; движението на стоките (1944–1946).
Ревизионни актове – Ф. 56, Ф. 71, Ф. 317 (1944–1947).
К л о н о в е н а Д ър жа в ен
за с т р а х о в ателе н инс титут
4 ф., 18 оп., 286 а.е., 2,48 л.м., 1948–2002 г.
Създаден със закон през 1946 г. Целта му е да монополизира застраховането
в страната в единна държавна организация, поемайки всички активи и пасиви на
бившите акционерни застрахователни дружества. След 1 март 1975 г. в Кърджалийски окръг действат три клона – Момчилград, Крумовград и Кърджали.
Ръководството на клона в Кърджали изпълнява функциите на окръжен клон,
като извършва организационно и методическо ръководство, обобщава плановата
и счетоводната отчетност. Към клон –Крумовград се води на отчет Ивайловград, а Ардино е на отчет към клон – Кърджали. ДЗИ е юридическо лице на стопанска сметка, подчинено на МФ, съставна част от финансово-кредитната система в страната. Приватизиран през 1997 г. и разделен на 2 дружества: „ДЗИ“
ЕАД и ДЗИ АД „Общо застраховане“.

Държавен застрахователен институт – клон Ивайловград
Ф. 708, 1 оп., 19 а.е., 0,20 л.м., 1948–1958 г.
Протоколи на ръководството (1953–1957).
Доклади и информации за дейността на клона (1951–1960).
Годишни и срочни планове и отчети (1949–1958).
Баланси (1948–1960).
Главни книги (1951–1958).
Щатни разписания (1951–1958).
Оборотни ведомости (1948–1951).
Материали на профорганизацията (1951–1956).
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Държавен застрахователен институт – клон Крумовград
Ф. 706, 6 оп., 91 а.е., 0,86 л.м., 1948–2000 г.
Наредби, инструкции, решения, писма на висшестоящи органи по дейността (1985–2000).
Заповеди на: висшестоящи органи (1989–1999), ръководството (1985–
1998) по дейността.
Правилник за вътрешния трудов ред (1957).
Протоколи, доклади и информации на клона (1950–1977, 1993).
Годишни: планове и отчети на клона (1949–1976, 1980–1985); отчети
по: задължително застраховане на стопански организации и граждани (1955–
1964, 1972–1985, 1993–2000), застраховане на имуществото и изплатените
обезщетения (1955–1964, 1978–1999), резултати от задължителното застраховане (1985–1992, 1994–1997), доброволно имуществено застраховане
(1955–1964, 1972–1976, 1985–2000), изпълнение на плана по застрахователните вноски (1985–1992), персонала и ФРЗ (1985–1992), социалното развитие на трудовите колективи (1985–1987, 1989); счетоводни отчети и баланси
(1952–2000), оборотни ведомости (1948–1952).
План-разработки за Осмата петилетка (1981–1985).
Бюджети на клона (1952–1986, 1988–1990).
Щатни разписания (1952–1971, 1980–1988, 1990–1991, 1993–2000).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1990–1993).
Протоколи от съвместни заседания на профсъюзното и административното ръководство (1990–1992).
Материали на профорганизацията (1953–1976, 1984).
Държавен застрахователен институт – клон Кърджали
Ф. 88, 7 оп., 130 а.е., 1,03 л.м., 1948–2002 г.
Директивна кореспонденция от висшестоящи органи (1990–1996).
Решения на Софийския градски съд за преобразуване и реорганизации
на дружеството (1997–1998, 2002).
Наредби, заповеди, инструкции и писма на ЦУ по дейността (1955–1963,
1967–1972, 1976–1989, 1990–2002).
Заповеди на ръководството на клона по дейността (1985–1996).
Устави (1997–2000).
Правилници за вътрешния трудов ред (1957–1964, 2001).
Обобщени отчетни доклади за цялостната дейност на ДЗИ за окръга
(1985–1989).
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Протоколи от заседания на УС и материалите към тях (1959–1964,
1966–1972, 1983–1991).
Годишни: застрахователни планове, отчети и бюлетини за изпълнението
им (1949–1972, 1974–1984); обобщени планове и отчети по застрахователното дело в окръга (1985–1989, 1991–1995, 1998–2002); доклади, обяснителни
записки и информации по изпълнение на застрахователните планове (1955–
1963, 1965–1973, 1983–1986); отчети за резултатите от задължителното и
доброволно застраховане на имуществата на предприятията и организациите, земеделските култури, животните и рисковите застраховки „Злополуки“;
счетоводни баланси (1948–1949, 1955–1997).
Бюджети (1985–1989).
Щатни разписания, бюджети, планове за ФРЗ с изменения и допълнения
(1950–1972, 1985–1991, 1998–2002).
Доклади, анализи, отчети (1990–2001).
Ревизионни актове и годишни счетоводни отчети (1948–1954).
Статистически отчети (1955–1959, 1964–1970, 1982–2001).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1992, 1998–
2002).
Колективни трудови договори (1992–1995).
Доклади, протоколи, бюджети и др. на профорганизацията (1964–1972,
1985–1989).
Държавен застрахователен институт – клон Момчилград
Ф. 911, 4 оп., 46 а.е., 0,39 л.м., 1975–2001 г.
Заповеди, наредби, правилници, инструкции, указания и окръжни (1975–
1977).
Бюджети (1975–1984).
Годишни: отчетни доклади, мероприятия и протоколи от съвещания и
общи събрания (1975–1984); счетоводни отчети и баланси (1975–1984, 1986–
1998); отчет за изпълнение на плана за застрахователни вноски (1985–1990),
статистически отчети за броя на застраховките и годишните вноски (1975–
1994). Годишни и тримесечни планове и отчети с форма за задължително и
доброволно застраховане (1975–1984, 1995–2001).
Щатни разписания (1975–1984, 1997–1998).
Актове, доклади, протоколи от централни и местни органи на държавния
и партиен контрол (1977).
Планове, доклади, протоколи, бюджети на профорганизацията (1978–
1984).
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Дирекция „Държавен финансов контрол“ – Кърджали
Ф. 1076, 2 оп., 38 а.е., 0,31 л.м., 1970–2004 г.
Създадена с РМС № 71 от 20 март 1970 г. Целите и задачите ѝ са да упражнява финансов контрол на предприятията, стопанските организации, учрежденията и организациите в Кърджалийски окръг. ДДФК се ръководи от МФ, а от
началото на 1987 г. – от МИП. Първоначално в дирекцията има 2 отдела – стопански и бюджетен. През 1978 г. отделите отпадат и се сформират 7 направления. Дейността на дирекцията е контролна – финансово-ревизионна. Промени в
наименованието: ДДФК – Кърджали (1970–1990), ТУ „Държавен финансов контрол“ – Кърджали (1991–2000), Териториална дирекция на Агенция за ДДФК –
Кърджали“ (2001–2004). Закрита през 2004 г.

Наредби, инструкции, указания и др. на висшестоящи органи по дейността (1973–2003).
Заповеди на висшестоящи организации по контролната дейност (1973–
1984, 1989, 1991, 1996, 1998–2004).
Доклади, докладни записки, информации, справки и др. до: висшестоящи
органи по дейността (1972–1984, 1999–2001); ръководството по финансовия
контрол (1973–1987).
Заповеди по дейността (1973–1987, 1989, 1991, 1994, 1996, 1999–2003).
Годишни: планове за финансово-ревизионната дейност на дирекцията
(1970–1987); отчетни доклади за дейността на дирекцията (1970–1987, 1999–
2003).
Заповеди за награждаване (1973–1987).
Протоколи и материали към тях от оперативни съвещания на колектива
(1973–1986).
Ревизионни актове за извършени финансови ревизии (1980–1983, 1997–
1999).
Ок о л ийс к и да н ъ чн и упр ав ления
3 ф., 5 оп., 90 а.е., 1.05 л.м., 1930–1948 г.
Съществуват отпреди 9 септ. 1944 г., като структурата им се запазва до
1948 г. Функционират чрез 2 подразделения: акцизни – за контрол върху тютюна
и спиртните напитки и данъчни – за държавните вземания. След 1948 г. със създаването на единен бюджет на НРБ дейността им се изземва от общинските
народни съвети.

Околийско данъчно управление – Ардино
Ф. 25, 2 оп., 51 а.е., 0,37 л.м., 1944–1947 г.

Съществува от 1944 до 1947 г.
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Околийско данъчно управление – Ивайловград
Ф. 226, 1 оп., 21 а.е., 0,26 л.м., 1930–1948 г. Вж. и Ф. 203К

Съществува от 1944 до 1948 г.

Околийско данъчно управление – Крумовград
Ф. 58, 2 оп., 18 а.е., 0,42 л.м., 1944–1947 г. Вж. и Ф. 83К

Съществува от 1944 до 1947 г.

Окръжни и наредби на МФ по: Закона за данък върху военновременните
печалби, отпускането на фабричен спирт, финансовата амнистия, продажбите и износа на тютюневи изделия, постъпленията по държавен приход, нарушението на закона за гербов налог, движението на нарядни стоки, данъка
върху оборота и връщането на неправилно внесен такъв (1944–1948).
Заповедна книга – Ф. 226 (1943–1948).
Протоколи за определяне допълнителен данък върху общия приход, освобождаване от данък по наследствата – Ф. 25 (1943–1948).
Преписка по Закона за тютюна и тютюневите изделия – Ф. 226 (1946–
1947).
Списъци на лицата, засадили тютюн – Ф. 226 (1946).
Партидна книга за издаване патентите на общинския налог – Ф. 226
(1930–1948).
Книга за възнаграждение на откривателите – Ф. 226 (1936–1947).
Сметна книга за еднократни такси за нови постройки – Ф. 226 (1947–
1948).
Книга за вписване протоколите на комисиите по оценка на новопостроени сгради – Ф. 226 (1933–1947).
Преписки по: монопола на спирта – Ф. 226 (1946–1947), държавните
привилегии и акцизите (1946).
Декларации за засети площи със захарна тръстика със списъци на същите. Списъци на производителите на тютюн (1944–1948).
Стопанска дирекция „Изграждане на селищни системи“ – Кърджали
Ф. 886, 3 оп., 65 а.е., 0.81 л.м., 1960–1996 г.
С Протокол № 10 от 24 авг. 1961 г. на ИК на ОНС – Кърджали, утвърден
с писмо № 7136 от 5 окт. 1961 г. на КАБ, се създава СП „Жилищно строителство“ – Кърджали за проучване нуждите от жилища, осигуряване на места за
строителство, възлагане изготвянето на проектосметни документации, изготвяне планове по капиталното строителство, възлагане на строителството и
изпълняване на инвеститорския контрол, извършване ценообразуването на завършените обекти и продажба на жилища на гражданите, отговарящи на услови-
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ята по Наредбата за продажба на жилища. В края на авг. 1972 г. на базата на
СП „Жилищно строителство“ се създава СД „Изграждане на населени места“ –
Кърджали като единен инвеститор по жилищно и комунално строителство в
Кърджалийски окръг, към която се включват инвестиционни дейности на ОНС,
ГНС, СНС по места, както и на СД „Търговия“ и СД „Благоустройство и комунално стопанство“. Тя извършва проучване и проектиране на строителство, отчуждаване и разселване на живущите от предвидените за строителство терени, възлагане, договаряне, инвестиране и контрол на обектите в строителство
и въвеждане в действие на изграждащите се мощности, заявяване, договаряне и
доставка на необходимите машини и съоръжения и обзавеждане на новостроящи
се обекти, предаване на завършените обекти за стопанисване и експлоатация
и продажба на апартаментите от груповото и кооперативно жилищно строителство. От 1 ян. 1980 г. наименованието се променя на СД „Изграждане на
селищни системи“, през 1990 г. дирекцията е преобразувана в „Гарант-стройинвест“ – Кърджали ЕАД. Обявена за приватизация и на 1 юли 1996 г. продадена на
„Гарант-инвест“ АД – Кърджали.

Нормативни документи по създаването, реорганизациите и приватизацията на дирекцията (1960–1973, 1990–1996).
Укази, решения, постановления, наредби, заповеди, писма и окръжни на
висшестоящи организации по дейността (1961–1984, 1986, 1988–1989).
Заповеди на ръководството по дейността (1987–1996).
Протоколи и материалите от заседания на СС (1970–1976, 1981–1984,
1986, 1988, 1990).
Доклади, решения, заповеди за проверки от ОК за ДНК (1973–1975,
1982).
Петгодишен план (1981).
Годишни планове по: основната дейност (1978–1984, 1989), капиталното
строителство (1962–1980), проектирането (1973–1976), труда и ФРЗ (1962–
1964, 1966, 1968, 1971, 1973–1984), финансови планове (1962–1966, 1973,
1975–1984, 1989).
Отчетен доклад, докладни записки, анализи по дейността (1986–1989,
1991) и отчети за въведени в действие основни фондове (1977–1980).
Отчети за: персонала и ФРЗ (1986–1989), капитални вложения (1988–
1989), въведени в действие основни фондове, обекти, жилища, жилищни
сгради (1986–1989, 1991), стойността на предадените и въведени в експлоатация жилищни обекти и цените на жилищата за продажба на населението
(1987–1988, 1992).
Справки за усвоените капитални вложения по селищни системи (1985,
1988–1989).
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Годишни: баланси и отчети с приложенията към тях (1965, 1967–1983,
1985–1991), статистически отчети (1971–1989).
Правилник за вътрешния трудов ред (1972–1974).
Щатни разписания (1961–1984, 1989–1990).
Протоколи, планове, доклади, отчети и бюджети на профкомитета
(1976–1983, 1992–1994).
Списък на неанотираните фондове
Митница – Ивайловград
Ф. 52, 2 оп., 29 а.е., 0.29 л.м., 1942–1948 г. Вж. и Ф. 63К
Обединена всестранна кооперативна банка – Ивайловград
Ф. 344, 1 оп., 4 а.е., 0,06 л.м., 1946–1948 г.
Кредитна кооперация „Балкан“ – с. Ленище
Ф. 102, 1 оп., 8 а.е., 0,18 л.м., 1945–1953 г.
Кредитна кооперация „Труд“ – с. Чифлик
Ф. 112, 1 оп., 3 а.е., 0,05 л.м., 1945–1947 г.
Застрахователно сдружение за добитък – Ивайловград
Ф. 707, 1 оп., 4 а.е., 0,04 л.м., 1937–1948 г. Вж. и Ф. 260К
Посмъртна каса „Подкрепа“ при Популярна банка – Ивайловград
Ф. 345, 1 оп., 8 а.е., 0,05 л.м., 1939–1959 г.
Държавен застрахователен институт „Общо застраховане“ –
Агенция Крумовград
Ф. 1250, 1 оп., 8 а.е., 0,04 л.м., 1998–2000 г.
Държавен застрахователен институт „Общо застраховане“ –
Агенция Момчилград
Ф. 1251, 1 оп., 4 а.е., 0,04 л.м., 1998–2001 г.
Държавен застрахователен институт „Общо застраховане“ –
Клон Кърджали
Ф. 1252, 1 оп., 15 а.е., 0,08 л.м., 1998–2002 г.
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Х. ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Х.1. ОБРАЗОВАНИЕ
Регионален инспекторат по образованието – Кърджали
Ф. 1208, 1 оп., 25 а.е., 0.10 л.м., 1990–1995 г. Вж. и Ф. 95К
Създаден през 1990 г. да създава условия и предпоставки за осъществяване
държавната политика в областта на средното образование в региона (по отношение на детски градините, училищата и обслужващите звена в сферата на образованието) под името Регионална учебно-методическа дирекция – Кърджали.
От 1992 г. става Регионален инспекторат по образованието – Кърджали.

Разпореждания на МС, заповеди на МОН за закриване на филиали (1992)
и по дейността на инспектората (1993–1995).
Указания, инструкции и писма от МОН (1990–1995).
Докладни записки от инспектората до МОН (1990–1995).
Учебни планове (1990, 1993–1995).
Годишни планове за: дейността (1993–1995), работата на експертите.
Доклади и констативни протоколи от проверки на комисии по записване
на ученици и от проверки на училища (1993–1995).
Бюджети и отчети за изпълнението на бюджета (1991, 1993–1995).
Счетоводни баланси (1990–1995).
Статистически отчети за: образователната и възрастовата структура на
персонала и за работната заплата (1991–1995).
Щатни разписания (1991, 1993–1995).
Протоколи от общи събрания (1992–1993), съвещания с колектива и
оперативки (1993).
Учителски институт – Кърджали
Ф. 512, 5 оп., 78 а.е., 0.85 л.м., 1951–1994 г.
Открит като Институт за начални учители на основание Заповед № 933 от
21 май 1960 г. на МНП на мястото на закриващото се Педагогическо училище за
начални учители. С ПМС № 268 от 19 дек. 1960 г. институтът е признат за полувисше учебно заведение. Със Заповед на МНП от 30 септ. 1964 г. към Института
за начални учители в Кърджали са открити паралелки за подготовка на прогимназиални учители. През 1992 г. Учителски институт „Л. Каравелов“ – Кърджали
е преименуван на Полувисш педагогически институт „Л. Каравелов“ – Кърджали. Курсът на обучение за начални учители е двугодишен, а за прогимназиални –
тригодишен.
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Преписка с МНП по откриване на института (1960).
Заповеди, укази, постановления, разпореждания, наредби, указания и др.
на МНП във връзка с цялостната дейност на института (1962–1968, 1978–
1980).
Обобщени статистически сведения за резултатите от учебно-възпитателната работа, успеха и поведението на студентите (1961–1970, 1977–1983).
Годишни планове за дейността (1960–1984).
Учебни планове и програми (1968–1974).
Протоколи на Дирекционния съвет (1992–1994).
Доклад и докладни записки от инспекторските проверки и препоръки
(1966).
Годишни доклади и отчети (1961–1976).
Летописна книга (1951–1976).
Протоколна книга на Учителския съвет (1963–1985).
Проектобюджети и бюджетни сметки (1962–1990).
Годишни: баланси с приложения и обяснителни бележки към тях (1963–
1984, 1992–1993), статистически отчети за персонала и ФРЗ (1971–1976,
1986–1990).
Доклади, протоколи, бюджети и др. на профорганизацията (1961–1984).
Обединено медицинско училище за сестри и акушерки – Кърджали
Ф. 636, 3 оп., 26 а.е., 0.35 л.м., 1961–1980 г.
Създадено по предложение на ОК на БКП със Заповед № 1176 от 7 юли 1962 г.
на МНЗ като Обединено медицинско училище за сестри и акушерки. Причините за
разкриването му са главно недостигът на медицински кадри в окръга, високата
детска заболеваемост и смъртност, както и високата раждаемост, при която
родилките не са изцяло обхванати от родилните домове. Окръжна болница като
учебна база предоставя всички условия за правилното провеждане на практическото обучение на курсистките. От 1976 г. със заповед на МНЗ училището е
обявено за полувисш медицински институт, закрит през 1980 г.

Окръжни, наредби, инструкции, заповеди по дейността (1961–1978).
Наредби за приемане на ученички (1963–1871).
Протоколи от приемателната комисия за приемане на кандидатки, учебни планове (1961–1962).
Доклади и информации от заседания на учителски съвети (1962–1980).
Годишни: планове, отчети и доклади на училището (1963–1971), статистически отчети на училището, счетоводни баланси и бюджетни сметки
(1963–1980).
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Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София,
Колеж по минно дело – Кърджали
Ф. 1151, 2 оп., 23 а.е., 0.08 л.м., 1990–2000 г.
Създаден през 1990 г. със заповед на МНВО с предмет на дейност подготовка на специалисти с полувисше образование с практическа насоченост за
работа в минноенергийния, рудодобивния и скалодобивния отрасли. Промени в
наименованието: Полувисш институт по минно дело и металургия – Кърджали
(1990–1997), Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София, Колеж
по минно дело – Кърджали (1997–).

Заповеди на: МНВО за създаването и дейността му (1990, 1996); ръководството по дейността (1990–2000).
Протоколи от общи събрания на колектива (1992–1995).
Годишни: бюджетни сметки (1991–1993, 1996, 1999–2000); отчети по
изпълнение на бюджета (1990); баланси (1991–1999); статистически отчети
за: персонала и ФРЗ (1990–1992, 1996–1997), научните работници и завършените научноизследователски теми (1997–2000).
Длъжностни разписания (1994–1996).
С р едн и о б щ о о б р аз о в ателни училищ а
14 ф., 46 оп., 642 а.е., 7.86 л.м., 1928–2008 г.
С основаването на гимназия в Кърджали през учебната 1922/1923 г. се слага
началото на гимназиалното образование в този край. След 9 септ. 1944 г. много
от съществуващите гимназии прерастват в средни политехнически училища. Те
са ръководени от ОНС – Кърджали, отдел „Народна просвета“, откъдето става
назначаването на директорите и учителския персонал. През 1981, 1984 и 1985 г.,
на основание решения на ОбНС и Заповед на МНП, са създадени съответно ЕСПУ
„Г. Димитров“ – Кърджали и ЕСПУ „Г. Димитров“ – Крумовград, ЕСПУ „П. Р.
Славейков“ – Кърджали и ЕСПУ със спортна насоченост „Г. Бенковски“ – Кърджали. ЕСПУ „Хр. Смирненски“ – с. Черноочене възниква през 1981 г. след преоб
разуване на Държавното турско училище – с. Черноочене в СПУ „Хр. Смирненски“, а впоследствие – в ЕСПУ. През 1985 г. професионално-техническите училища са преобразувани в ЕСПУ, а през 1992 г. – в СОУ. Със Заповед № РД–14–31
от 20 май 1994 г. на МНО СОУ „Хр. Ботев“ – Кърджали е разделено на: Основно
училище „Св. св. Кирил и Методий“ и гимназия „Хр. Ботев“ с преподаване на
чужди езици.

Средно политехническо училище „Георги Димитров“ – Ардино
Ф. 412, 6 оп., 68 а.е., 0.79 л.м., 1944–2000 г. Вж. и Ф. 77К
Съществува от 1944 г.
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Единно средно политехническо училище „Христо Ботев“ – Джебел
Ф. 798, 3 оп., 51 а.е., 0.69 л.м., 1928–1984 г.
Съществува от 1944 г.

Средно смесено училище „Христо Ботев“ – Ивайловград
Ф. 547, 1 оп., 41 а.е., 0.50 л.м., 1938–1959 г. Вж. и Ф. 101К

Съществува от 1950 до 1960 г.

Средно политехническо училище – Ивайловград
Ф. 548, 4 оп., 73 а.е., 1.22 л.м., 1944–1986 г. Вж. и Ф. 101К
Средно политехническо училище „В. Левски“ – Крумовград
Ф. 239, 7 оп., 101 а.е., 1.21 л.м., 1941–2001 г. Вж. и Ф. 138К

Съществува от 1944 г.

Единно средно политехническо училище „Георги Димитров“ –
Крумовград
Ф. 1014, 2 оп., 15 а.е., 0.18 л.м., 1981–1989 г.
Съществува от 1981 до 1989 г.

Единно средно политехническо училище „Георги Димитров“ –
Кърджали
Ф. 1024, 2 оп., 36 а.е., 0.29 л.м., 1980–1999 г.
Съществува от 1980 г.

Средно политехническо училище „Хр. Ботев“ – Кърджали
Ф. 371, 6 оп., 69 а.е., 0.98 л.м., 1944–1997 г. Вж. и Ф. 66К

Съществува от 1944 г.

Средно общообразователно училище „Георги Бенковски“ – Кърджали
Ф. 1145, 3 оп., 58 а.е., 0.33 л.м., 1985–2008 г.
Съществува от 1985 до 2008 г.

Средно общообразователно училище „Петко Рачов Славейков“ –
Кърджали
Ф. 1194, 1 оп., 23 а.е., 0.14 л.м., 1984–1999 г.
Съществува от 1984 г.
Вечерно средно училище „Георги Кирков“ – Кърджали
Ф. 372, 5 оп., 31 а.е., 0.42 л.м., 1955–1985 г.

Съществува от 1949 до 1985 г.
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Средно политехническо общообразователно училище
„Никола Йонков Вапцаров“ – Момчилград
Ф. 364, 4 оп., 51 а.е., 0.76 л.м., 1952–1985 г. Вж. и Ф. 114К

Съществува от 1952 г.

Политехническа гимназия – гара Подкова
Ф. 683, 1 оп., 10 а.е., 0.10 л.м., 1965–1969 г.

Съществува от 1963 до 1969 г.

Единно средно политехническо училище „Христо Смирненски“ –
с. Черноочене
Ф. 948, 1 оп., 15 а.е., 0.25 л.м., 1965–1985 г. Вж. и Ф. 102К
Съществува от 1944 г.

Нормативни документи по създаването, преобразуването и статута на
училището – Ф. 1145 (1985–1993, 2004).
Заповеди на МОН и ОНС – Кърджали – Ф. 1194 (1985–1998), Ф. 1024
(1985–1997).
Заповеди на директора по дейността – Ф. 1014 (1984–1985, 1989),
Ф. 1145 (1986–1994, 1996–2000), Ф. 1194 (1988–1992).
Докладни записки от директора до МОН и Община Кърджали по дейността – Ф. 1024 (1991–1996), Ф. 1194 (1989–1998).
Правилници, окръжни, наредби, указания и др. от МНП по учебно-възпитателната работа (1951–2000).
Протоколни книги и протоколи от заседания на педагогически съвети за
разглеждане състоянието на учебно-възпитателната работата (1953–2002).
Летописни книги (1946–1990).
Годишни: планове и доклади за работата на училищата (1944–2000);
статистически отчети и сведения (1945–1999); отчети – Ф. 798 (1957–1976),
Ф. 1024 (1993–1998), Ф. 1145 (1998–2003).
Ревизионни книги от инспекторски проверки – Ф. 371 (1979–1985),
Ф. 798 (1955–1983), Ф. 948 (1971–1985), Ф. 1024 (1980–1985).
Баланси и бюджети (1965–2002).
Планове, отчети, доклади, бюджети на профорганизациите (1960–1997).
Техникум по цветна металургия „Георги Сава Раковски“ – Кърджали
Ф. 361, 6 оп., 90 а.е., 0.86 л.м., 1956–2000 г.
През учебната 1956/1957 г. съществуващото „Промишлено училище за трудови резерви № 90“ за подготовка на изпълнителски кадри прераства в Техникум
със специалност „Металургия на черните и цветните метали“. Целта е да се
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задоволят нуждите от среден технически персонал. През 1965 г. приема името
„Георги Сава Раковски“. От 1992 до 2000 г. се нарича Техникум по металургия и
минна промишленост „Георги Сава Раковски“ – Кърджали. Със Заповед № РД–
1439 от 8 юли 1992 г. на министъра на образованието и науката е преобразуван
със СПТУ по минна и рудна промишленост „Пеньо Пенев“ – Кърджали в Техникум по металургия и минна промишленост „Георги Сава Раковски“ – Кърджали,
който със Заповед № 14–186 от 8 септ. 2000 г. на МОН е преобразуван с Техникум
по механотехника „Васил Левски“– Кърджали в Професионална гимназия „Васил
Левски“ – Кърджали.

Окръжни, заповеди, инструкции, указания (1957–1959, 1985–2000).
Кореспонденция с МНП, ГНС, ОНС по учебно-възпитателната работа
(1957–1963).
Протоколи на: Педагогическия съвет (1959–1984); Учителския съвет,
Дирекционния съвет и Училищното настоятелство (1985–2000).
Ревизионна книга от инспекторски проверки (1956–1983, 1985–2000).
Договори с предприятия за производствена практика на учениците
(1960–1963).
Годишни: планове и доклади (1963–2000); статистически сведения
(1964–1984); счетоводни отчети и баланси (1964–1980, 1985–2000).
Бюджетни сметки (1964–1976, 1985–2000).
Производствени планове (1966–1982).
Годишни доклади, протоколи, планове на профкомитета (1965–1984).
Техникум по механотехника „Васил Левски“ – Кърджали
Ф. 459, 5 оп., 106 а.е., 0.98 л.м., 1951–2002 г.
Открит със Заповед № 1-3022 от 30 юни 1959 г. на МНП в изпълнение на
ПМС № 8 от 21 юни 1959 г. през учебната 1959/1960 г. като специализирано учебно заведение за подготовка на средни технически кадри за започналото интензивно развитие на промишлеността в Кърджалийски окръг. През 2002 г. е преименуван на Професионална гимназия „Васил Левски“ – Кърджали.

Правилници, окръжни, наредби, инструкции по учебно-възпитателната
работа (1951–2001).
Протоколни книги на Учителския съвет (1959–1970).
Протоколи на Педагогическия съвет (1959–1983, 1991–2002).
Годишни: планове и програми по учебната работа (1958–2002); доклади
за дейността (1959–1984); баланси и отчети (1960–2001); програми за провеждане на производствено обучение (1959, 1969, 1971–1978); статистичес
ки отчети (1961–2001).
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Бюджети (1959–2001).
Договори за производствената практика (1960).
Нормативи за обзавеждане на учебни работилници (1959).
Протоколи, планове и доклади на Родителския комитет (1960–1984).
Обобщителни таблици и статистически сведения (1961–2000).
Годишни отчети по художествената самодейност (1964–1968).
Летописна книга (1960–1983).
Протоколна книга, годишни и срочни планове, отчетни доклади на профорганизацията (1961–2000).
Строителен техникум „Христо Смирненски“ – Кърджали
Ф. 680, 4 оп., 48 а.е., 0.60 л.м., 1952–1985 г.
Създаден през 1952 г. Приемът на учениците в техникума е от осми клас с
2 специалности: „Строителство и архитектура“ и „Геодезия и картография“.
Цел на техникума е обучението на средни специалисти: техници, строители, геодезисти за строителството в Кърджалийски и Хасковски окръг. От 1952 до
1972 г. е с наименование Строителен техникум „Хр. Смирненски“ – Кърджали, а
след 1973 г. се нарича Техникум по строителство „Хр. Смирненски“ – Кърджали.
От началото на учебната 1976/1977 г. Техникумът се обединява със СПТУ „Гео
Милев“ в Техникум по строителство „Хр. Смирненски“ – Кърджали.

Окръжни, наредби, инструкции, заповеди по учебно-възпитателната работа (1961–1964, 1973–1984).
Извлечения от правилника за техникумите (1963).
Протоколна книга на Педагогическия съвет (1959–1974).
Годишни: планове (1962–1971, 1973–1985), отчетни доклади (1963–
1984).
Протоколи на Учителския съвет (1961–1982).
Статистически отчети (1961–1972).
Бюджети и баланси (1965–1984).
Икономически техникум „Алеко Константинов“ – Кърджали
Ф. 687, 5 оп., 69 а.е., 0.97 л.м., 1961–1997 г.
Открит със заповед на МНП през учебната 1961/1962 г. Основната му задача е подготовка на икономически кадри със средно образование. Бързото икономическо развитие на Кърджалийски окръг налага да се разкрият следните профили: промишленост и строителство, селско стопанство, външна и вътрешна
търговия, финансиране на народното стопанство, счетоводство и контрол, машинопис и стенография. От 2002 г. е преименувано на Професионална гимназия
по икономика.
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Правилник за техникумите и ПТУ (1961).
Окръжни, наредби и заповеди на висшестоящи организации (1965–1970,
1977–1984).
Наредби за приравнителни изпити и прием на ученици (1965–1970).
Протоколни книги на Учителския съвет (1962–1985).
Годишни: планове (1969–1984); доклади (1965–1970, 1974–1984); бюджети и баланси (1964–1970); статистически сведения и бюджети (1965–
1984).
Летописна книга (1961–1962, 1972–1982).
Доклад за работата на Родителския комитет (1967–1968).
Ревизионна книга (1974–1984).
Селскостопански техникум „К. А. Тимирязев“ – Кърджали
Ф. 360, 6 оп., 60 а.е., 0.75 л.м., 1958–2000 г.
Създаден със заповед на МНП по искане на ОНС – Кърджали в началото на
учебната 1958/1959 г. с цел осигуряване на кадри за нуждите на селскостопанския сектор в Кърджалийски и Смолянски окръзи. Промени в наименованието:
Селскостопански техникум „К. А. Тимирязев“ – Кърджали (1958–1965), СПТУ по
селско стопанство „В. Коларов“ – Кърджали (1966–1984), СПТУ по селско стопанство – Кърджали (1985–1995), Техникум по селско стопанство – Кърджали
(1996–).

Заповед за откриване на СПТУ по селско стопанство (1966).
Протоколни книги от заседания на Учителския съвет (1969–1984).
Годишни: планове за учебно-възпитателната работа (1963–1984); доклади и отчети за учебно-възпитателната работа (1958–1970, 1975–1984).
Баланси, ревизионни актове, бюджетна сметка, шахматни оборотни ведомости, счетоводни отчети и бюджети (1958–1998).
Селскостопански техникум по тютюна – с. Джебел
Ф. 434, 5 оп., 74 а.е., 0.80 л.м., 1949–1996 г.
Създаден през 1949 г. като Практическо земеделско училище по тютюна – с.
Джебел. Съществува като такова до 1957 г., когато е трансформирано в Селскостопански техникум по тютюна – с. Джебел (1957–1969) с цел задоволяване
нуждата от специализирани кадри в новосъздадените ТКЗС. Курсът на обучение е
4-годишен. Промени в наименованието: СПТУ по тютюна –Джебел (1969–1974),
СПТУ по селско стопанство „Йорданка Николова“ – Джебел (1974–1983), СПТУ
по селско стопанство с учебно-професионален комплекс „Й. Николова“ – Джебел
(1983–1991), СПУ по селско стопанство „Й. Николова“ – Джебел (1991–).
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Инструкции, методически указания, окръжни, писма от висшестоящи
по: учебно-възпитателната работа, изготвяне на плана за материално-техническото снабдяване, изпълнението на бюджета (1954–1959).
Годишни: планове за учебно-възпитателната работа (1960–1989); бюджети (1994–1996); отчетни доклади (1960–1989); оборотни ведомости и
сметки (1954–1958); отчети и баланси (1954); срочни учебни програми от
МНП (1955–1957).
Заповеди за реорганизации на училището (1964–1969).
Протоколна книга от заседанията на Учителския съвет (1960–1977,
1984–1996).
Протоколи и планове на профкомитета (1960–1989).
СПТУ по автотранспорт „Христо Смирненски“ – Крумовград
Ф. 795, 4 оп., 73 а.е., 0.81 л.м., 1964–1999 г.
С решение на МНП и Министерството на транспорта и съобщенията през
1964 г. е създадено Средно професионално училище „Хр. Смирненски“ – Крумовград за подготовка на специалисти за управлението, експлоатацията и поддържането на автомобилните средства, изцяло финансирано от Министерството
на транспорта и съобщенията. През 1971 г. става средно техническо училище,
а през 1987 г. – Средно професионално училище по транспорт „Хр. Смирненски“ – Крумовград. От 1998 г. училището се финансира от МОН. От учебната
1996/1997 г. се въвежда специалност „Управление на транспортно предприятие“
с четиригодишен курс на обучение.

Заповеди на МТ по дейността на училището (1993–1997).
Правилници за вътрешния ред в училището (1964–1970, 1988–1997).
Протоколи на: Педагогическия съвет (1964–1996), Училищното настоятелство (1997–1998).
Годишни и срочни планове, доклади и информации по учебно-възпитателната работа (1964–1997). Годишни обобщителни таблици и статистически
отчети (1964–1970).
Писма от училището до МТ за учебно-възпитателната работа (1988–
1995).
Счетоводни отчети, баланси (1964–1982, 1991–1999).
Бюджети (1991–1998).
Статистически отчети по транспорта (1964–1965).
Указания на ръководството по организиране на спортна и туристическа
зима, доклади, планове и програми от юбилеи и тържества (1968–1970).
Книги: летописна (1964–1975, 1986–1987); ревизионна (1964–1975).
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Промишлено училище за трудови резерви № 90 – Кърджали
Ф. 362, 1 оп., 18 а.е., 0.22 л.м., 1953–1956 г.
Основано на 14 септ. 1953 г. съгласно нареждане на Главно управление на
трудови резерви със задача да подготви кадри, необходими за минния басейн – машинисти, ел. шлосери, електровозчици, монтьори. Курсът на обучение е двугодишен. През 1956 г. се влива в Техникум по цветна металургия.

Окръжни, наредби, инструкции, разпоредби и постановления по учебновъзпитателната работа (1953–1956).
Протоколна книга на Учителския съвет (1953–1956).
Доклади, информации за извънкласна работа (1954–1956).
Статистически сведения и отчети (1954–1956).
Актове от ревизии по учебно-възпитателната работа (1955–1956).
Годишни бюджети и баланси (1953–1956).
Сградостроително училище „Колю Фичето“ – Кърджали
Ф. 462, 2 оп., 20 а.е., 0.27 л.м, 1959–1976 г.
Създадено съгласно Заповед № Г-3022 от 30 юни 1959 г. на Миинистерство
на просветата и културата за подготовка на строителни кадри – зидаро-мазачи,
фаянсаджии и мозайкаджии. Курсът на обучение е тригодишен и съществува в
този вид до 1970 г. През 1971 г. паралелки на Техникума по строителство обособяват в отделно учебно заведение – СПТУ по индустриализирано строителство
„Гео Милев“ и съществува до 1976 г., когато се обединява с Техникум по строителство „Хр. Смирненски“ в едно учебно заведение – Техникум по строителство
„Хр. Смирненски“ – Кърджали на издръжка към МССМ.

Окръжни, наредби, указания с директивен характер, правилници за
учебно-възпитателната работа (1959–1960, 1971–1976).
Протоколи на Учителския съвет (1971–1973).
Годишни: бюджети (1971–1976), баланси (1959–1960).
Планове за учебно-възпитателната работа (1959–1960, 1971–1976).
Статистически отчети (1959–1960, 1971–1976).
Материали на профорганизацията (1971–1976).
Промишлено училище по облекло и обществено хранене – Кърджали
Ф. 136, 6 оп., 98 а.е., 1.19 л.м., 1945–1997 г. Вж. и Ф. 67К
Създадено през 1932 г. да подготвя шивашки кадри за подобряване бита
на населението с отдели „дамско облекло“ и „готварство“ и 3-годишен курс
на обучение. През 1948 г. училището е преустроено в професионална гимназия
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с 5-годишен курс за обучение. Промени в наименованието от 1945 г.: Държавно
практическо занаятчийско училище – Кърджали (1945–1959), Промишлено училище по облекло и обществено хранене (1959–1963), СПТУ по облекло и текстил –
Кърджали (1964–1976), Средно професионално техническо училище по облекло и
текстил „Лиляна Димитрова“ – Кърджали (1976–1996), Техникум по облекло и
текстил – Кърджали (1996–).

Окръжни, заповеди, наредби от висшестоящи организации по дейността
(1945–1973, 1991–1996).
Протоколи на Учителския съвет (1945–1977).
Планове (1960–1977), годишни и срочни доклади (1951–1977, 1985–
1997) по учебно-възпитателната работа.
Счетоводни баланси и бюджети; статистически отчети (1959–1997).
Протоколи, планове, доклади, информации, бюджети на профорганизацията (1965–1977).
П р акт и ч е с к и с ел с к о с т о пански училищ а
2 ф., 3 оп., 25 а.е., 0.29 л.м., 1958–1970 г.
Открити през 1958 г. за подготовка на изпълнителски кадри за нуждите на
селскостопанското производство и повишаване битовата култура на девойките. Занятията са провеждани с откъсване от производството – по шест месеца
през зимния сезон.

Практическо селскостопанско училище – Ивайловград
Ф. 635, 2 оп., 16 а.е., 0.23 л.м., 1958–1970 г.

Създадено през 1958 г. Съществува до 1970 г.

Практическо селскостопанско училище – с. Комунига
Ф. 534, 1 оп., 9 а.е., 0.06 л.м., 1960–1965 г.

Създадено през 1958 г. Съществува до 1965 г.

Заповеди на Министерството на земеделието за откриването и закриването на училището – Ф. 635 (1968–1970).
Окръжни, наредби, заповеди от Министерството на земеделието за работата на училището – Ф. 534 (1960–1965).
Протоколи на учителските съвети – Ф. 534 (1962–1965), Ф. 635 (1958–
1970).
Годишни: планове – Ф. 534 (1962–1970), Ф. 635 (1958–1970); отчети
и доклади – Ф. 534 (1965), Ф. 635 (1958–1970); счетоводни книги – Ф. 635
(1963–1970).
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Летописна книга – Ф. 635 (1958–1969).
Книги: ревизионна – Ф. 534 (1961–1965); главни – Ф. 534 (1962–1965).
Турско педагогическо училище – Кърджали
Ф. 431, 1 оп., 23 а.е., 0.30 л.м., 1951–1960 г.
Създадено през 1947 г. в Стара Загора. През 1951 г. е преместено в Разград
и Кърджали за подготовка на учителски кадри за двата окръга. Отначало курсът на обучение е тригодишен, а от 1956 г. става четиригодишен. През 1960 г.
се влива в Полувисш институт за начални учители със срок на обучение 3 години.

Преписка по откриването на училището (1951).
Окръжни, разпореждания на МС по работата на училището (1951–1959).
Протоколи на Педагогическия съвет (1951–1960).
Доклади и отчети (1951–1960).
Ревизионна книга (1953–1960).
Годишни планове на училището за учебно-възпитателната работа (1951–
1960).
Статистически отчети (1951–1960).
Протоколи на профорганизацията (1953–1958).
Междуучилищен център за трудово политехническо обучение –
Кърджали
Ф. 1132, 1 оп., 20 а.е., 0.18 л.м., 1975–1998 г.
Създаден със Заповед № 633 от 30 юни 1977 г. на ОНС – Кърджали съгласно
ПМС № 90 от 1975 г. Основната му задача е обучение на ученици по професионално ориентиране, запознаването им с избраните от тях професии, придобиване на
квалификация и разряд на специалисти за промишлените и стопански предприятия. Прекратява дейността си през 1997 г. със заповед на МОН по предложение
на Община Кърджали.

Документи по създаването, предмета на дейност и закриването на Центъра (1977–1997).
Наредби, инструкции, писма на висшестоящи органи (1975–1997).
Заповеди на ръководството по дейността (1986–1998).
Протоколи на: Педагогическия съвет (1987–1997); общото събрание на
колектива и производствени съвещания (1988–1996); профорганизацията
(1988–1991).
Годишни: планове по труда и отчети за персонала и ФРЗ (1983–1998);
бюджети с измененията и допълненията (1983–1997); отчети за бюджета
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(1983–1997); срочни планове (1984–1996); срочни отчетни доклади (1987–
1997); статистически отчети за социалното развитие на трудовите колективи
(1987–1989); отчети по основни средства (1983–1991); баланси с приложения (1984–1998).
Еднократни статистически отчети (1986–1988).
Щатни разписания (1979–1998).
Професионално-учебен център – Кърджали
Ф. 1137, 1 оп., 3 а.е., 0.02 л.м., 1980–1993 г.
Създаден през 1966 г. като Строителна школа за подготовка на квалифицирани работници в строителството. Съществува до 1980 г. През 1981–1992 г. се
нарича ПУЦ. От 1993 г. самостоятелното съществуване на ПУЦ е преустановено. Дейността му преминава към ДФ „Устра“ – Кърджали и е насочена към придобиване и повишаване на образованието и квалификацията на зидаро-мазачи,
зидаро-кофражисти, мозайкаджии, работници „ВиК“, бояджии, монтажисти,
заварчици, арматуристи, бръснаро-фризьори, готвачи, шивачи.

Годишни: статистически отчети за образователната и квалификационна
структура на персонала и условията на труд (1991); статистически отчети за
персонала и ФРЗ (1989–1991); баланси (1981–1993).
Оздравително СПТУ по облекло и търговия
„Христо Смирненски“ – Ардино
Ф. 1016, 2 оп., 25 а.е., 0.26 л.м., 1961–1995 г.
Създадено през 1961 г. с предмет: учебно-възпитателна дейност на деца със
здравословни проблеми. Промени в наименованието: Оздравително СПТУ по облекло и търговия „Хр. Смирненски“ – Ардино (1961–1962), Климатична гимназия „Хр. Смирненски“ – Ардино (1962–1977), Оздравително СПТУ по облекло и
търговия „Хр. Смирненски“ – Ардино (1977–1994), Оздравителен техникум „Хр.
Смирненски“ – Ардино (1994–).

Нормативни документи по преобразуване и статут (1992–1994).
Протоколи на: Учителския съвет (1972–1995), Училищното настоятелство (1979–1985).
Заповеди на директора по дейността (1990–1995).
Годишни: комплексни планове (1971–1995), отчетни доклади (1961–
1992), бюджети (1994–1995), статистически отчети (1989–1995), баланси
(1994–1995).
Статистически отчети (1972–1984, 1994–1996).
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Щатно разписание (1994–1995).
Летописна книга (1962–1983).
СПТУ по машиностроене „С. М. Киров“ – Момчилград
Ф. 947, 2 оп., 33 а.е., 0.38 л.м., 1973–2002 г.
Създадено през 1973 г. Промени в наименованието: Машиностроително
училище – Момчилград (1959–1974), СПТУ по машиностроене „С. М. Киров“ –
Момчилград (1974–1994), СПТУ по машиностроене и лека промишленост „Васил
Левски“ – Момчилград (1994–).

Заповеди: за реорганизация (1973), на МОН за преобразуване (1994), на
ръководството по дейността (1985–1998).
Инструкции, писма и др. на висшестоящи органи (1994–1998).
Протоколи на Учителския съвет (1973–1981, 1984–2002).
Комплексни планове (1974–1997).
Годишни отчетни доклади (1973–1985).
Статистически отчети (1976–1984, 1991–1999).
Бюджети (1977–1978, 1987–1998).
Баланси (1974–1979, 1989–1999).
Щатни разписания (1973–1979, 1987–1998).
Книги: летописна (1976–1984), ревизионна (1978–1985).
Протоколи на профкомитета (1982–1984).
СПТУ по обществено хранене „Проф. д-р Асен Златаров“ – Кърджали
Ф. 946, 2 оп., 38 а.е., 0.38 л.м., 1976–2001 г.
Създадено през 1976 г. като СПТУ по търговия и обществено хранене „Проф.
д-р Асен Златаров“ – Кърджали. През 1984 г. е преименувано на СПТУ по обществено хранене „Проф. д-р Асен Злата ров“ – Кърджали.

Заповеди на МОН (1997–1998) и ръководството (1987–1998) по дейността.
Протоколи на Педагогическия съвет (1988–2001) и Училищното настоятелство (1979–1988).
Правилници, окръжни, наредби и заповеди по учебно-възпитателната
работа (1976–1984).
Протоколна книга (1976–1985).
Годишни: планове (1976–1984, 1994–1997), доклади (1976–1984), баланси (1976–1984, 1989–1998).
Статистически отчети (1976–1984, 1992–1996).
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Бюджети (1976–1999).
Щатни разписания (1976–1984, 1986–1998).
Летописна книга (1976–1984).
СПУ по машиностроене „Петър Мирчев“ – Кърджали
Ф. 912, 3 оп., 58 а.е., 0.60 л.м., 1970–1990 г.
Създадено със заповед на министъра на машиностроенето на 1 септ. 1970 г.
за подготовка на машиностроителни кадри. Училището преминава на админис
тративно-стопанско подчинение към ТМТ „Васил Левски“ – Кърджали, считано
от 1 окт. 1990 г.

Наредби, инструкции, заповеди на висшестоящи органи (1970–1977,
1984–1989).
Заповеди на ръководството по дейността (1986–1990).
Протоколи на: Учителския съвет (1970–1980), Педагогическия съвет
(1976–1977).
Годишни и срочни планове за учебно-възпитателната работа (1975–
1978).
Годишни: комплексни планове (1971–1984, 1986–1989), статистически
отчети (1971–1983, 1985–1990), отчети за наличните кадри (1972–1977), бюджети (1970–1982, 1985–1990), баланси (1973–1977, 1979–1982).
Щатни разписания (1970–1984, 1988–1990).
Учебно-производствени планове и отчети (1972–1982).
Отчетни: доклади за учебно-възпитателната работа (1971–1978), форми
(1977–1984).
Планове по труда и отчети по ФРЗ (1979–1984).
Доклади, бюджети, планове и протоколи за работата на профорганизацията (1971–1983, 1988–1989).
СПТУ по минна и рудна промишленост „Пеньо Пенев“ – Кърджали
Ф. 1022, 2 оп., 42 а.е., 0.45 л.м., 1952–1992 г.
Създадено през 1961 г. като Професионално-техническо училище по минно
дело – Кърджали за подготовка на кадри за минната и рудната промишленост.
През 1969 г. става СПТУ по минна и рудна промишленост „Пеньо Пенев“ – Кърджали, а през 1987 г. – СПТУ по минна промишленост – Кърджали. Прекратява
самостоятелната си дейност през 1992 г., като се преобразува заедно с Техни-
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кума по цветна металургия „Г. С. Раковски“ в Техникум по металургия и минна
промишленост „Г. С. Раковски“ – Кърджали.

Заповеди на: МОН за преобразуване (1992), директора по дейността
(1985–1992).
Окръжни, правилници, наредби, заповеди по учебно-възпитателната работа (1961–1984).
Протоколи на: Педагогическия съвет (1961–1968), Учителския съвет
(1961–1965, 1967–1985, 1988–1992).
Планове, протоколи на Училищното настоятелство (1979–1982).
Годишни: комплексни планове (1963–1969, 1978–1988), отчетни доклади (1961–1990), финансови (1984–1991) и статистически отчети (1952–1986),
баланси (1961–1991).
Бюджет (1966–1983, 1990–1992).
Щатни разписания (1966, 1983, 1988–1992).
Книги: летописна (1981–1983), ревизионна (1962–1974).
Техникум по електротехника и електроника
„Капитан Петко Войвода“ – Кърджали
Ф. 1167, 1 оп., 16 а.е., 0.13 л.м., 1985–2000 г.
Създаден през 1985 г. за учебно-възпитателна и професионална подготовка
по електроника и електротехника. Промени наименованието: Техникум по електротехника и електроника „Вл. И. Ленин“ – Кърджали (1985–1990), Техникум по
електротехника и електроника – Кърджали (1990–1996), Техникум по електротехника и електроника „Капитан Петко войвода“ – Кърджали (1996–).

Заповеди на: МНП и ОНС – Кърджали за създаването и реорганизациите в училището (1985–1986, 1996), ръководството по дейността (1989–1994).
Протоколи на: Педагогическия съвет (1985–2000), общото събрание на
колектива (1994–1995).
Годишни: комплексни планове (1987–1995), отчетен доклад (1996), бюджетни сметки (1994–1996), баланси (1994–1997).
Планове на Училищното настоятелство (1988).
Щатни разписания (1986–1997).
О с н о в н и у чилищ а
196 ф., 462 оп., 4755 а.е., 45.08 л.м., 1922–2008 г.
Балканската война от 1912 г. се явява освободителна за Кърджали и земите, влизащи в сегашната Кърджалийска област. Това са бившите Ардинска,
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Ивайловградска, Крумовградска, Кърджалийска и Момчилградска околии. Като
резултат от новото прекрояване на Балканите след Ньойския договор, много
български семейства, прокудени от родните си места, намират условия за живот и поминък по тези земи. Възниква необходимостта от откриване на нови
български училища, които играят важна роля за политическото и културното
издигане на населението. През 1950 г. някои от съществуващите дотогава начални и прогимназиални училища се обединяват с гимназиалните, като се създават
единни средни училища. През 1957 г. единните училища се преструктурират в
основни училища и гимназии. Едновременно с основните, продължават да действат и начални училища. Съществуващите начални и основни частни турски училища през 1947 г. стават държавни малцинствени училища, които са закрити в
тази им форма през 1959 г. По това време в страната е изградена необходимата
база за обучение на всички деца, подлежащи на задължително обучение. С последвалите промени в съдържанието на учебните програми от началото на 80-те
години в област Кърджали започва изграждането на ЕСПУ, а от началото на 90те години – на СОУ. Новите структури обединяват основната и гимназиалната
степен на образование. Поради посочените структурни промени и голямата миграция на населението от селата към града през 60-те и 70-те години, част от
училищата в системата на основното образование се закриват или обединяват,
други се трансформират в училища с по-нисша или по-висша степен на обучение,
а в по-големите селища, според нуждите, се разкриват нови. В резултата на политическите и демографски промени след 1989 г. намалява броят на учениците и
през периода 1992–2002 г. се закриват много училища.

Народно основно училище „Михаил Христов“ – с. Аврен
Ф. 816, 2 оп., 22 а.е., 0.28 л.м., 1955–1985 г.

Съществува от 1944 г.

Народно основно училище „Христо Ботев“ – с. Ахрянско
Ф. 329, 3 оп., 25 а.е., 0.20 л.м., 1947–2002 г.

Съществува от 1944 до 2002 г.

Народно основно училище „Васил Левски“ – с. Багрилци
Ф. 964, 2 оп., 8 а.е., 0.07 л.м., 1956–1993 г.

Съществува от 1949 до 1993 г.

Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Бакалите
Ф. 716, 2 оп., 10 а.е., 0.09 л.м., 1955–1982 г.

Съществува от 1955 до 1982 г.

Народно основно училище „Георги Димитров“ – с. Балабаново
Ф. 950, 2 оп., 15 а.е., 0.13 л.м., 1956–1992 г.
Съществува от 1944 до 1992 г.
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Основно училище „Васил Коларов“ – с. Башево
Ф. 973, 2 оп., 22 а.е., 0.17 л.м., 1976–1999 г.

Съществува от 1944 до 1999 г.

Народно основно училище „Христо Ботев“ – с. Бащино
Ф. 967, 2 оп., 16 а.е., 0.12 л.м., 1957–2000 г.

Съществува от 1944 до 2000 г.

Основно училище „Юрий Гагарин“ – с. Безводно
Ф. 1187, 2 оп., 26 а.е., 0.15 л.м., 1963–1997 г.

Съществува от 1944 до 1997 г.

Народно основно училище „Н. Й. Вапцаров“ – с. Бели вир
Ф. 1232, 1 оп., 20 а.е., 0.14 л.м., 1958–1985 г.

Съществува от 1944 г.

Народно основно училище „Хр. Смирненски“ – с. Бели пласт
Ф. 962, 2 оп., 25 а.е., 0.22 л.м., 1936–2008 г.

Съществува от 1944 до 2008 г.

Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Белополци
Ф. 966, 1 оп., 7 а.е., 0.10 л.м., 1934–1984 г.

Съществува от 1944 г.

Народно основно училище – с. Белополяне
Ф. 743, 1 оп., 13 а.е., 0.20 л.м., 1950–1971 г.

Съществува от 1944 до 1971 г.

Народно основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Бенковски
Ф. 985, 2 оп., 26 а.е., 0.19 л.м., 1956–1994 г.
Съществува от 1944 г.

Народно основно училище „Сергей Румянцев“ – с. Биволяне
Ф. 155, 3 оп., 20 а.е., 0.19 л.м., 1949–1999 г.

Съществува от 1949 до 1999 г.

Народно основно училище „Христо Ботев“ – с. Бойно
Ф. 710, 3 оп., 23 а.е., 0.22 л.м., 1952–1985 г.

Съществува от 1944 г.
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Основно училище „А. С. Макаренко“ – с. Боровица
Ф. 1004, 2 оп., 42 а.е., 0.39 л.м., 1956–1993 г.

Съществува от 1944 г.

Народно основно училище „Христо Смирненски“ – с. Бял извор
Ф. 197, 4 оп., 25 а.е., 0.28 л.м., 1947–1984 г.
Съществува от 1947 г.

Основно училище „Христо Ботев“ – с. Воденичарско
Ф. 1158, 1 оп., 17 а.е., 0.14 л.м., 1959–2000 г.

Съществува от 1959 до 2000 г.

Народно основно училище „Христо Ботев“ – с. Воловарци
Ф. 992, 2 оп., 17 а.е., 0.17 л.м., 1931–1997 г.

Съществува от 1944 до 1997 г.

Народно основно училище „Христо Ботев“ – с. Габрово
Ф. 977, 1 оп., 4 а.е., 0.05 л.м., 1966–1984 г.

Съществува от 1948 г.

Основно училище „В. Левски“ – с. Генерал Гешево
Ф. 1015, 1 оп., 16 а.е., 0.22 л.м., 1957–1985 г.

Съществува от 1944 г.

Основно училище „Васил Левски“ – с. Гледка
Ф. 89, 4 оп., 76 а.е., 0.73 л.м., 1933–1998 г. Вж. и Ф. 68К

Съществува от 1944 г.

Основно училище „Кирил и Методий“ – с. Глухар
Ф. 979, 1 оп., 10 а.е., 0.08 л.м., 1927–1985 г.

Съществува от 1944 г.

Народно основно училище „Христо Смирненски“ – с. Голяма Чинка
Ф. 175, 5 оп., 48 а.е., 0.54 л.м., 1949–2008 г.
Съществува от 1948 до 2008 г.

Народно основно училище „Христо Ботев“ – с. Голямо Каменяне
Ф. 809, 3 оп., 27 а.е., 0.36 л.м., 1960–1999 г.
Съществува от 1944 г.
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Основно училище „Димитър Благоев“ – с. Горна крепост
Ф. 1161, 2 оп., 27 а.е., 0.06 л.м., 1957–1998 г.

Съществува от 1957 до 1998 г.

Народно основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Горна кула
Ф. 179, 5 оп., 49 а.е., 0.65 л.м., 1949–1995 г.
Съществува от 1948 г.

Народно основно училище „Димитър Благоев“ – с. Горно Прахово
Ф. 868, 2 оп., 21 а.е., 0.20 л.м., 1950–1985 г.
Съществува от 1944 г.

Начално училище „Иван Вазов“ – с. Горноселци
Ф. 814, 2 оп., 17 а.е., 0.12 л.м., 1947–1975 г. Вж. и Ф. 263К

Съществува от 1944 до 1975 г.

Основно училище „Васил Коларов“ – с. Горски извор
Ф. 981, 2 оп., 28 а.е., 0.21 л.м., 1951–2008 г.

Съществува от 1948 до 2008 г.

Основно училище „Георги Димитров“ – с. Горско Дюлево
Ф. 1238, 1 оп., 29 а.е., 0.24 л.м., 1956–1985 г.

Съществува от 1951 г.

Основно училище „Васил Левски“ – с. Гривка
Ф. 1002, 2 оп., 19 а.е., 0.16 л.м., 1956–1999 г.

Съществува от 1944 до 1999 г.

Народно основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Груево
Ф. 278, 3 оп., 24 а.е., 0.29 л.м., 1950–1984 г. Вж. и Ф. 214К
Съществува от 1944 г.

Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Гугутка
Ф. 615, 4 оп., 25 а.е., 0.29 л.м., 1945–2000 г. Вж. и Ф. 209К

Съществува от 1945 до 2000 г.

Народно основно училище „Христо Ботев“ – с. Гулийка
Ф. 978, 2 оп., 23 а.е., 0.25 л.м., 1953–1994 г.

Съществува от 1944 г.
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Основно училище „Христо Ботев“ – с. Делвино
Ф. 1171, 2 оп., 22 а.е., 0.19 л.м., 1958–1999 г.

Съществува от 1944 до 1999 г.

Основно училище „Христо Смирненски“ – с. Джанка
Ф. 1260, 1 оп., 17 а.е., 0.15 л.м., 1958–1997 г.

Съществува от 1944 до 1997 г.

Народно основно училище „Пейо Крачолов Яворов“ – с. Диамандово
Ф. 320, 4 оп., 38 а.е., 0.41 л.м., 1947–2000 г. Вж. и Ф. 135К
Съществува от 1944 до 2000 г.

Основно училище „Георги Димитров“ – с. Добромирци
Ф. 987, 1 оп., 31 а.е., 0.24 л.м., 1949–2008 г.

Съществува от 1944 до 2008 г.

Основно училище „Митко Палаузов“ – с. Долна Каялоба
Ф. 750, 1 оп., 7 а.е., 0.07 л.м., 1964–1971 г.

Съществува от 1964 до 1971 г.

Основно училище „Гео Милев“ – с. Долна Кула, мах. Чолаковци
Ф. 1175, 1 оп., 4 а.е., 0.03 л.м., 1979–1996 г.
Съществува от 1958 до 1996 г.

Народно основно училище „Христо Ботев“ – с. Долна Кула
Ф. 1263, 1 оп., 5 а.е., 0.03 л.м., 1958–1985 г.

Съществува от 1945 г.

Народно основно училище – с. Долно Прахово
Ф. 626, 4 оп., 34 а.е., 0.27 л.м., 1951–2002 г.

Съществува от 1948 до 2002 г.

Народно основно училище „Христо Ботев“ – с. Драбишна
Ф. 624, 2 оп., 20 а.е., 0.15 л.м., 1927–1970 г. Вж. и Ф. 263К

Съществува от 1944 до 1970 г.

Основно училище „Иван Вазов“ – с. Душинково
Ф. 1160, 1 оп., 12 а.е., 0.10 л.м., 1951–1999 г.

Съществува от 1951 до 2000 г.
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Основно училище – с. Душка
Ф. 723, 1 оп., 3 а.е., 0.04 л.м., 1958–1970 г.

Съществува от 1950 до 1970 г.

Основно училище „Васил Левски“ – с. Егрек
Ф. 1153, 1 оп., 7 а.е., 0.08 л.м., 1978–1996 г. Вж. и Ф. 211К

Съществува от 1944 г.

Основно училище „Кирил и Методий“ – с. Енчец
Ф. 869, 4 оп., 52 а.е., 0.51 л.м., 1944–2000 г.

Съществува от 1944 г.

Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Железари
Ф. 810, 1 оп., 5 а.е., 0.09 л.м., 1924–1974 г.

Съществува от 1944 до 1974 г.

Основно училище „Васил Левски“ – с. Женда
Ф. 1186, 1 оп., 13 а.е., 0.08 л.м., 1985–1999 г.

Съществува от 1944 до 1999 г.

Народно основно училище „Митко Палаузов“ – с. Жинзифово
Ф. 751, 1 оп., 5 а.е., 0.03 л.м., 1960–1970 г.

Съществува от 1944 до 1970 г.

Народно основно училище „Отец Паисий“ – с. Жълтуша
Ф. 594, 3 оп., 26 а.е., 0.37 л.м., 1947–1985 г. Вж. и Ф. 120К

Съществува от 1944 г.

Основно училище „Христо Ботев“ – с. Жълъдово
Ф. 1157, 2 оп., 14 а.е., 0.09 л.м., 1956–1997 г.

Съществува от 1944 до 1997 г.

Основно училище „Васил Левски“ – с. Загорско
Ф. 1217, 1 оп., 4 а.е., 0.03 л.м., 1984–1998 г.

Съществува от 1950 до 1998 г.

Народно основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Звездел
Ф. 281, 3 оп., 42 а.е., 0.60 л.м., 1945–1985 г. Вж. и Ф. 123К
Съществува от 1944 г.
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Народно основно училище „Васил Левски“ – с. Звиница
Ф. 195, 3 оп., 27 а.е., 0.27 л.м., 1952–1985 г.

Съществува от 1952 г.

Основно училище „Георги Стойков Раковски“ – с. Зимзелен
Ф. 1165, 2 оп., 37 а.е., 0.25 л.м., 1954–1999 г.

Съществува от 1945 до 1999 г.

Народно основно училище „Христо Ботев“ – с. Златолист
Ф. 722, 1 оп., 8 а.е., 0.07 л.м., 1957–1970 г.

Съществува от 1946 до 1970 г.

Народно основно училище – Ивайловград
Ф. 549, 1 оп., 5 а.е., 0.05 л.м., 1943–1950 г. Вж. и Ф. 101К

Съществува от 1944 до 1950 г.

Основно училище „Христо Смирненски“ – Ивайловград, кв. Лъджа
Ф. 1191, 2 оп., 28 а.е., 0.29 л.м., 1951–2001 г.
Съществува от 1944 до 2001 г.

Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Калоянци
Ф. 995, 2 оп., 15 а.е., 0.11 л.м., 1958–2008 г.

Съществува от 1944 до 2008 г.

Народно основно училище „Христо Ботев“ – с. Камилски дол
Ф. 222, 2 оп., 34 а.е., 0.45 л.м., 1951–1977 г. Вж. и Ф. 122К

Съществува от 1944 до 1977 г.

Основно училище „Георги Димитров“ – с. Кандилка
Ф. 235, 4 оп., 43 а.е., 0.41 л.м., 1952–1998 г.

Съществува от 1944 до 1998 г.

Народно основно училище „Отец Паисий“ – с. Кирково
Ф. 234, 4 оп., 34 а.е., 0.29 л.м., 1947–1984 г. Вж. и Ф. 140К, Ф. 186К
Съществува от 1947 г.

Народно основно училище „Христо Ботев“ – с. Китница
Ф. 717, 1 оп., 12 а.е., 0.13 л.м., 1951–1970 г.

Съществува от 1944 до 1970 г.
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Народно основно училище „Н. Й. Вапцаров“ – с. Кобиляне
Ф. 1235, 2 оп., 20 а.е., 0.13 л.м., 1958–2008 г.

Съществува от 1944 до 2002 г.

Народно основно училище „Любен Каравелов“ – с. Ковил
Ф. 598, 3 оп., 29 а.е., 0.29 л.м., 1949–2000 г.

Съществува от 1946 до 2000 г.

Народно основно училище „Фильо Запрянов“ – с. Комунига
Ф. 121, 3 оп., 11 а.е., 0.14 л.м., 1955–1985 г.

Съществува от 1944 г.

Народно основно училище „Гео Милев“ – с. Конево
Ф. 989, 2 оп., 14 а.е., 0.10 л.м., 1961–1995 г. Вж. и Ф. 117К

Съществува от 1944 г.

Народно основно училище „Иван Вазов“ – с. Контил
Ф. 616, 5 оп., 35 а.е., 0.34 л.м., 1950–2006 г.

Съществува от 1947 г.

Основно училище „Васил Левски“ – с. Конче
Ф. 1216, 2 оп., 51 а.е., 0.05 л.м., 1957–2002 г.

Съществува от 1944 до 2002 г.

Народно основно училище „Христо Ботев“ – с. Кос
Ф. 1264, 1 оп., 29 а.е., 0.16 л.м., 1956–1985 г.

Съществува от 1944 г.

Народно основно училище „Димитър Благоев“ – с. Костино
Ф. 975, 2 оп., 19 а.е., 0.17 л.м., 1970–1994 г.

Съществува от 1945 г.

Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Кроячево
Ф. 617, 4 оп., 24 а.е., 0.19 л.м., 1950–1997 г. Вж. и Ф. 74К

Съществува от 1944 до 1997 г.

Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Кукуряк
Ф. 1267, 1 оп., 8 а.е., 0.10 л.м., 1955–2007 г.

Съществува от 1955 до 2007 г.
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Основно училище „Георги Димитров“ – с. Къклица
Ф. 1224, 2 оп., 33 а.е., 0.16 л.м., 1956–2002 г.

Съществува от 1944 до 2002 г.

Народно основно училище „Отец Паисий“ – Кърджали
Ф. 42, 5 оп., 49 а.е., 0.76 л.м., 1943–1995 г. Вж. и Ф. 62К

Съществува от 1943 г.

Народно основно турско училище „Родопа“ – Кърджали
Ф. 90, 1 оп., 12 а.е., 0.20 л.м., 1947–1960 г. Вж. и Ф. 92К

Съществува от 1947 до 1960 г.

Народно основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ –
Кърджали, кв. Веселчане
Ф. 463, 4 оп., 41 а.е., 0.33 л.м., 1958–2002 г.

Съществува от 1952 до 2002 г.

Народно основно училище „Христо Смирненски“ – Кърджали
Ф. 465, 1 оп., 11 а.е., 0.15 л.м., 1942–1961 г.
Съществува от 1944 до 1961 г.

Народно основно училище „Димитър Благоев“ – Кърджали
Ф. 467, 6 оп., 75 а.е., 0.64 л.м., 1958–1998 г.

Съществува от 1958 г.

Народно основно училище „Митко Палаузов“ – Кърджали
Ф. 740, 4 оп., 55 а.е., 0.54 л.м., 1960–1995 г.

Съществува от 1960 г.

Народно основно училище „Кирил и Методий“ – Кърджали
Ф. 815, 1 оп., 12 а.е., 0.18 л.м., 1961–1976 г.

Съществува от 1961 до 1976 г.

Народно основно училище „Кирил и Методий“ –
Кърджали, кв. Възрожденци
Ф. 834, 3 оп., 35 а.е., 0.36 л.м., 1954–1998 г.

Съществува от 1944 до 1998 г.

Народно основно училище „Пейо Крачолов Яворов“ – Кърджали
Ф. 847, 2 оп., 21 а.е., 0.21 л.м., 1968–1985 г.
Съществува от 1968 г.
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Основно помощно училище „Д-р Петър Берон“ – Кърджали
Ф. 896, 3 оп., 43 а.е., 0.46 л.м., 1968–1996 г.

Съществува от 1967 г.

Основно училище „Иван Вазов“ – Кърджали
Ф. 997, 3 оп., 32 а.е., 0.26 л.м., 1967–1990 г.

Съществува от 1967 до 1990 г.

Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Кьосево
Ф. 715, 3 оп., 14 а.е., 0.14 л.м., 1958–1999 г.

Съществува от 1944 до 1999 г.

Основно училище „Елин Пелин“ – с. Лале
Ф. 980, 2 оп., 26 а.е., 0.28 л.м., 1955–2008 г.

Съществува от 1949 до 2008 г.

Основно училище – с. Латинка, Джами махала
Ф. 755, 2 оп., 13 а.е., 0.10 л.м., 1960–1970, 1980–1984 г.

Съществува от 1948 до 1970 г. и от 1975 от 1988 г.

Основно училище „Хр. Ботев“ – с. Лебед
Ф. 1156, 2 оп., 24 а.е., 0.12 л.м., 1968–1997 г.

Съществува от 1950 до 1997 г.

Народно основно училище „Христо Смирненски“ – с. Ленище
Ф. 221, 3 оп., 29 а.е., 0.21 л.м., 1949–2000 г.

Съществува от 1944 до 2000 г.

Основно училище „Васил Левски“ – с. Луличка
Ф. 949, 2 оп., 19 а.е., 0.15 л.м., 1954–1995 г.

Съществува от 1947 г.

Народно основно училище „Юрий Гагарин“ – с. Любено
Ф. 592, 4 оп., 28 а.е., 0.23 л.м., 1950–1997 г. Вж. и Ф. 199К

Съществува от 1944 до 1997 г.

Основно училище „Христо Ботев“ – с. Люляково
Ф. 1163, 2 оп., 19 а.е., 0.13 л.м., 1985–2001 г.

Съществува от 1944 до 2001 г.
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Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Лясково
Ф. 1274, 1 оп., 17 а.е., 0.36 л.м., 1959–1980 г.

Съществува от 1944 г.

Народно основно училище „Васил Левски“ – с. Мак
Ф. 737, 1 оп., 10 а.е., 0.10 л.м., 1956–1969 г.

Съществува от 1944 до 1970 г.

Народно основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Македонци
Ф. 201, 3 оп., 26 а.е., 0.26 л.м., 1954–1984 г.
Съществува от 1954 г.

Народно основно училище „Христо Ботев“ – с. Малкоч
Ф. 1244, 2 оп., 15 а.е., 0.18 л.м., 1957–2007 г.

Съществува от 1953 до 2007 г.

Основно училище „Христо Ботев“ – с. Малък Девисил
Ф. 1266, 1 оп., 20 а.е., 0.18 л.м., 1935–2008 г.

Съществува от 1935 до 2008 г.

Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Мандрица
Ф. 214, 4 оп., 47 а.е., 0.57 л.м., 1929–1991 г. Вж. и Ф. 154К

Съществува от 1955 до 1991 г.

Основно училище „Христо Смирненски“ – с. Медевци
Ф. 999, 2 оп., 13 а.е., 0.07 л.м., 1962–1999 г.

Съществува от 1944 до 1999 г.

Основно училище „Христо Ботев“ – с. Метлика
Ф. 976, 2 оп., 22 а.е., 0.14 л.м., 1956–1993 г.

Съществува от 1949 до 1993 г.

Народно основно училище – с. Миладиново
Ф. 143, 3 оп., 26 а.е., 0.29 л.м., 1954–1985 г.

Съществува от 1954 г.

Народно основно училище – с. Минзухар
Ф. 160, 3 оп., 27 а.е., 0.19 л.м., 1953–2008 г.

Съществува от 1944 до 2008 г.
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Народно основно училище „Христо Смирненски“ – с. Мишевско
Ф. 613, 3 оп., 32 а.е., 0.31 л.м., 1947–1985 г.
Съществува от 1944 г.

Народно основно училище „Христо Смирненски“ – с. Млечино
Ф. 974, 1 оп., 9 а.е., 0.10 л.м., 1956–1985 г.
Съществува от 1944 г.

Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Могиляне
Ф. 233, 4 оп., 31 а.е., 0.35 л.м., 1947–1999 г. Вж. и Ф. 195К

Съществува от 1944 до 1999 г.

Народно основно училище „Иван Вазов“ – с. Момина сълза
Ф. 159, 1 оп., 15 а.е., 0.18 л.м., 1953–1957 г.

Съществува от 1944 до 1957 г.

Частно турско училище – Момчилград
Ф. 17, 1 оп., 9 а.е., 0.06 л.м., 1941–1946 г. Вж. и Ф. 5К, Ф. 114К

Съществува от 1944 до 1946 г.

Основно турско училище – Момчилград
Ф. 243, 1 оп., 4 а.е., 0.03 л.м., 1952–1956 г. Вж. и Ф. 114К

Съществува от 1952 до 1956 г.

Народно начално училище „Д-р Петър Берон“ – Момчилград
Ф. 312, 4 оп., 88 а.е., 1.03 л.м., 1947–1997 г. Вж. и Ф. 114К

Съществува от 1944 до 1947 г.

Народно основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Морянци
Ф. 627, 4 оп., 26 а.е., 0.25 л.м., 1951–1997 г.
Съществува от 1944 до 1997 г.

Народно основно училище „Христо Смирненски“ – с. Мост
Ф. 280, 3 оп., 26 а.е., 0.35 л.м., 1949–1985 г.

Съществува от 1944 г.

Основно училище „Георги Дамянов“ – с. Мургово
Ф. 754, 3 оп., 24 а.е., 0.22 л.м., 1957–2006 г.

Съществува от 1944 до 2008 г.
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Народно основно училище „Георги Сава Раковски“ – с. Мусево
Ф. 725, 1 оп., 8 а.е., 0.07 л.м., 1945–1968 г.
Съществува от 1944 до 1970 г.

Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Нановица
Ф. 828, 3 оп., 32 а.е., 0.36 л.м., 1951–1994 г.

Съществува от 1944 г.

Народно основно политехническо училище – с. Ненково
Ф. 178, 3 оп., 23 а.е., 0.23 л.м., 1948–1985 г. Вж. и Ф. 202К

Съществува от 1944 до 1948 г.

Народно основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Обичник
Ф. 1257, 1 оп., 10 а.е., 0.04 л.м., 1956–1980 г.
Съществува от 1956 до 1980 г.

Народно основно училище „Христо Ботев“ – с. Орешари
Ф. 173, 2 оп., 4 а.е., 0.08 л.м., 1950–1976 г.

Съществува от 1950 до 1976 г.

Основно училище „Васил Левски“ – с. Орешница
Ф. 1237, 2 оп., 22 а.е., 0.03 л.м., 1966–2008 г.

Съществува от 1944 г.

Основно училище „Отец Паисий“ – с. Орлица
Ф. 1168, 2 оп., 24 а.е., 0.23 л.м., 1959–1997 г.

Съществува от 1953 до 1997 г.

Народно основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Островец
Ф. 273, 2 оп., 17 а.е., 0.13 л.м., 1948–1977 г.
Съществува от 1948 до 1981 г.

Народно основно училище „Георги Димитров“ – с. Островица
Ф. 961, 3 оп., 31 а.е., 0.28 л.м., 1955–2008 г.

Съществува от 1944 до 2008 г.

Основно училище „Георги Димитров“ – с. Охлювец
Ф. 853, 3 оп., 33 а.е., 0.40 л.м., 1955–2000 г.

Съществува от 1944 г.
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Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Падина
Ф. 194, 5 оп., 30 а.е., 0.31 л.м., 1948–1995 г. Вж. и Ф. 133К

Съществува от 1948 г.

Народно основно училище „Георги Бенковски“ – с. Паспал
Ф. 726, 1 оп., 4 а.е., 0.04 л.м., 1945–1970 г.

Съществува от 1944 до 1970 г.

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Пелевун
Ф. 1192, 2 оп., 26 а.е., 0.21 л.м., 1985–2000 г. Вж. и Ф. 180К

Съществува от 1985 до 2000 г.

Основно училище „Георги Димитров“ – с. Перперек
Ф. 994, 1 оп., 10 а.е., 0.10 л.м., 1968–1985 г.

Съществува от 1944 г.

Основно училище „Йорданка Николова“ – с. Перуника
Ф. 1231, 1 оп., 13 а.е., 0.15 л.м., 1953–1998 г.

Съществува от 1944 до 1997 г.

Основно училище „Гео Милев“ – с. Пиявец
Ф. 1214, 2 оп., 34 а.е., 0.20 л.м., 1956–2002 г.

Съществува от 1947 до 2002 г.

Народно основно училище „Георги Димитров“ – с. Плазище
Ф. 951, 1 оп., 12 а.е., 0.15 л.м., 1947–1985 г.

Съществува от 1947 г.

Основно училище „Н. Й. Вапцаров“ – с. Пловка
Ф. 1233, 2 оп., 42 а.е., 0.35 л.м., 1956–2008 г.

Съществува от 1944 до 2008 г.

Народно основно училище „Н. Й. Вапцаров“ – с. Подрумче
Ф. 1241, 1 оп., 6 а.е., 0.07 л.м., 1956–1985 г.

Съществува от 1944 г.

Народно основно училище „Иван Вазов“ – с. Покрован
Ф. 99, 4 оп., 47 а.е., 0.44 л.м., 1944–1984 г. Вж. и Ф. 110К

Съществува от 1944 г.
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Основно училище „Кирил и Методий“ – с. Попско
Ф. 689, 4 оп., 16 а.е., 0.21 л.м., 1954–1999 г. Вж. и Ф. 255К

Съществува от 1954 до 1999 г.

Народно основно училище „Георги Димитров“ – с. Поточе
Ф. 1261, 1 оп., 7 а.е., 0.08 л.м., 1967–1985 г.

Съществува от 1944 г.

Основно училище „Иван Вазов“ – с. Поточница
Ф. 1173, 2 оп., 27 а.е., 0.21 л.м., 1952–1996 г.

Съществува от 1944 г.

Основно училище „Христо Ботев“ – с. Пресека
Ф. 1170, 2 оп., 42 а.е., 0.06 л.м., 1956–1999 г.

Съществува от 1956 до 1999 г.

Основно училище „Паисий Хилендарски“ – с. Припек
Ф. 1240, 1 оп., 11 а.е., 0.08 л.м., 1930–1985 г.

Съществува от 1944 г.

Народно основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Птичар
Ф. 595, 4 оп., 33 а.е., 0.32 л.м., 1939–2007 г.
Съществува от 1944 до 2007 г.

Народно основно училище „Димитър Бояджиев“ – с. Пчеларово
Ф. 97, 4 оп., 42 а.е., 0.37 л.м., 1944–1997 г. Вж. и Ф. 108К
Съществува от 1944 до 1997 г.

Народно основно училище „Васил Левски“ – с. Равен
Ф. 171, 3 оп., 37 а.е., 0.44 л.м., 1951–1985 г.

Съществува от 1951 г.

Народно основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Рани лист
Ф. 220, 4 оп., 29 а.е., 0.29 л.м., 1948–1994 г.
Съществува от 1944 г.

Народно основно училище „Любен Каравелов“ – с. Растник
Ф. 741, 3 оп., 34 а.е., 0.24 л.м., 1955–1997 г.

Съществува от 1953 до 1997 г.
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Основно училище „Отец Паисий“ – с. Рибино
Ф. 1174, 2 оп., 57 а.е., 0.51 л.м., 1951–1996 г.

Съществува от 1944 до 1996 г.

Народно основно училище „Христо Кърпачев“ – с. Робино
Ф. 140, 3 оп., 24 а.е., 0.25 л.м., 1954–1985 г.

Съществува от 1947 до 1954 г.

Народно основно училище „Васил Левски“ – с. Рогач
Ф. 957, 2 оп., 23 а.е., 0.20 л.м., 1994–2000 г.

Съществува от 1948 г.

Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Рудина
Ф. 196, 1 оп., 7 а.е., 0.08 л.м., 1953–1963 г. Вж. и Ф. 194К

Съществува от 1953 до 1963 г.

Народно основно училище „Девети септември“ – с. Русалско
Ф. 216, 5 оп., 51 а.е., 0.60 л.м., 1944–1997 г. Вж. и Ф. 185К

Съществува от 1944 г.

Основно училище „Гео Милев“ – с. Самодива
Ф. 984, 2 оп., 17 а.е., 0.12 л.м., 1959–1999 г.

Съществува от 1944 до 1999 г.

Народно основно училище „Христо Ботев“ – с. Самокитка
Ф. 174, 4 оп., 44 а.е., 0.45 л.м., 1938–1999 г.

Съществува от 1944 до 1999 г.

Народно основно училище „Млада гвардия“ – с. Сбор
Ф. 963, 2 оп., 13 а.е., 0.14 л.м., 1956–1993 г.

Съществува от 1952 до 1993 г.

Народно основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Светулка
Ф. 721, 3 оп., 23 а.е., 0.27 л.м., 1927–1997 г. Вж. и Ф. 261К
Съществува от 1944 до 1997 г.

Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Свирачи
Ф. 597, 4 оп., 43 а.е., 0.36 л.м., 1935–1998 г. Вж. и Ф. 245К

Съществува от 1944 г.
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Народно основно училище „Христо Ботев“ – с. Свободиново
Ф. 156, 4 оп., 34 а.е., 0.35 л.м., 1954–2008 г.

Съществува от 1954 до 2008 г.

Основно училище „Христо Ботев“ – с. Седефче
Ф. 1218, 2 оп., 26 а.е., 0.23 л.м., 1956–1999 г.

Съществува от 1944 до 1999 г.

Народно основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Седларе
Ф. 831, 2 оп., 23 а.е., 0.14 л.м., 1954–1994 г.
Съществува от 1944 г.

Основно училище „Кирил и Методий“ – с. Синигер
Ф. 1225, 2 оп., 33 а.е., 0.25 л.м., 1957–1993 г.

Съществува от 1944 до 1993 г.

Народно основно училище „Васил Коларов“ – с. Синчец
Ф. 225, 4 оп., 23 а.е., 0.29 л.м., 1949–1997 г.

Съществува от 1944 г.

Основно училище „Христо Ботев“ – с. Сипей
Ф. 998, 2 оп., 27 а.е., 0.18 л.м., 1956–2006 г.

Съществува от 1954 до 2006 г.

Основно училище „Мустафа Субхи“ – с. Скалище
Ф. 752, 1 оп., 3 а.е., 0.05 л.м., 1953–1970 г.

Съществува от 1949 до 1970 г.

Основно училище „Млада гвардия“ – с. Сладкодум
Ф. 1000, 2 оп., 17 а.е., 0.17 л.м., 1956–1993 г.

Съществува от 1947 г.

Народно основно училище „Христо Смирненски“ – с. Сливарка
Ф. 958, 2 оп., 11 а.е., 0.11 л.м., 1957–1997 г.
Съществува от 1948 до 1997 г.

Народно основно училище „Георги Димитров“ – с. Слънчоглед
Ф. 1262, 2 оп., 17 а.е., 0.16 л.м., 1957–2007 г.
Съществува от 1953 до 2007 г.
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Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Странджево
Ф. 210, 4 оп., 31 а.е., 0.29 л.м., 1926–1997 г. Вж. и Ф. 137К
Съществува от 1944 г.

Основно училище „Кирил и Методий“ – с. Стремци
Ф. 1236, 1 оп., 20 а.е., 0.20 л.м., 1956–1985 г. Вж. и Ф. 181К
Съществува от 1944 г.
Основно помощно училище „Кирил и Методий“ – с. Студен кладенец
Ф. 972, 1 оп., 17 а.е., 0.20 л.м., 1963–1985 г.
Съществува от 1963 г.

Дом за деца и юноши с народно основно училище „М. И. Калинин“ –
яз. „Студен кладенец“
Ф. 971, 2 оп., 23 а.е., 0.28 л.м., 1954–2000 г.
Съществува от 1944 до 2000 г.

Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Сухово
Ф. 593, 4 оп., 34 а.е., 0.21 л.м., 1951–1997 г.

Съществува от 1944 до 1997 г.

Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Телчарка
Ф. 1155, 2 оп., 11 а.е., 0.07 л.м., 1960–1997 г.

Съществува от 1944 до 1997 г.

Народно основно училище „Паисий Хилендарски“ – с. Тинтява
Ф. 599, 2 оп., 18 а.е., 0.19 л.м., 1952–1984 г.
Съществува от 1947 г.

Народно основно училище „Васил Левски“ – с. Тихомир
Ф. 591, 3 оп., 29 а.е., 0.31 л.м., 1951–1984 г. Вж. и Ф. 112К

Съществува от 1944 г.

Народно основно училище „Вл. И. Ленин“ – с. Токачка
Ф. 625, 4 оп., 40 а.е., 0.35 л.м., 1952–1984 г.

Съществува от 1944 г.

Народно основно училище „Г. Димитров“ – с. Устрен
Ф. 954, 1 оп., 12 а.е., 0.12 л.м., 1956–1985 г.

Съществува от 1944 г.
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Народно основно училище „Христо Смирненски“ – с. Фотиново
Ф. 988, 1 оп., 17 а.е., 0.16 л.м., 1958–1985 г. Вж. и Ф. 104К
Съществува от 1944 г.

Народно основно училище „Христо Ботев“ – с. Халач (Брезен)
Ф. 230, 4 оп., 43 а.е., 0.40 л.м., 1949–2000 г.

Съществува от 1944 до 2000 г.

Народно основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Хромица
Ф. 724, 3 оп., 16 а.е., 0.20 л.м., 1955–1992 г.
Съществува от 1944 до 1992 г.

Народно основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Хухла
Ф. 596, 2 оп., 12 а.е., 0.12 л.м., 1922–1976 г.
Съществува от 1944 г.

Основно училище „Елин Пелин“ – с. Чайка
Ф. 1215, 2 оп., 25 а.е., 0.12 л.м., 1957–2000 г.

Съществува от 1944 г.

Народно основно училище „Иван Вазов“ – с. Чакаларово
Ф. 628, 4 оп., 42 а.е., 0.38 л.м., 1946–2002 г. Вж. и Ф. 158К

Съществува от 1944 г.

Народно основно училище „Христо Ботев“ – с. Чал
Ф. 742, 1 оп., 5 а.е., 0.05 л.м., 1956–1971 г.

Съществува от 1956 до 1971 г.

Народно основно училище „Георги Димитров“ – с. Чал
Ф. 1247, 1 оп., 18 а.е., 0.15 л.м., 1963–1985 г.

Съществува от 1956 г.

Народно основно училище „Марин Дринов“ – с. Черничево
Ф. 634, 6 оп., 66 а.е., 0.85 л.м., 1941–2002 г. Вж. и Ф. 246К

Съществува от 1944 г.

Народно основно училище „Отец Паисий“ – с. Черничино
Ф. 202, 2 оп., 6 а.е., 0.11 л.м., 1944–1976 г. Вж. и Ф. 196К

Съществува от 1944 до 1976 г.
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Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Чернооки
Ф. 969, 2 оп., 9 а.е., 0.10 л.м., 1956–1998 г.

Съществува от 1949 до 1998 г.

Основно училище „Максим Горки“ – с. Чифлик
Ф. 685, 4 оп., 55 а.е., 0.59 л.м., 1944–1985 г. Вж. и Ф. 254К

Съществува от 1944 г.

Народно основно училище „Христо Ботев“ – с. Чорбаджийско
Ф. 237, 4 оп., 59 а.е., 0.67 л.м., 1937–1999 г.

Съществува от 1944 г.

Народно основно училище „А. С. Макаренко“ – с. Чубрика
Ф. 614, 3 оп., 24 а.е., 0.33 л.м., 1944–1984 г. Вж. и Ф. 247К

Съществува от 1944 г.

Основно училище „Кирил и Методий“ – с. Чуково
Ф. 986, 2 оп., 33 а.е., 0.22 л.м., 1956–2002 г.

Съществува от 1948 до 2002 г.

Народно основно училище „Димитър Благоев“ – с. Широко поле
Ф. 135, 3 оп., 42 а.е., 0.37 л.м., 1947–1985 г. Вж. и Ф. 115К
Съществува от 1947 г.

Народно основно училище „Васил Левски“ – с. Шопци
Ф. 952, 2 оп., 19 а.е., 0.19 л.м., 1955–2004 г.

Съществува от 1944 до 2004 г.

Народно основно училище „Георги Сава Раковски“ – с. Шумнатица
Ф. 982, 2 оп., 19 а.е., 0.15 л.м., 1939–1999 г. Вж. и Ф. 119К
Съществува от 1944 до 1999 г.

Основно училище „Христо Ботев“ – с. Щерна
Ф. 1159, 1 оп., 4 а.е., 0.04 л.м., 1984–2000 г.

Съществува от 1953 до 2000 г.

Народно основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Ябълковец
Ф. 870, 3 оп., 23 а.е., 0.19 л.м., 1932–2000 г. Вж. и Ф. 116К
Съществува от 1944 до 2000 г.
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Народно основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Яворово
Ф. 764, 1 оп., 17 а.е., 0.11 л.м., 1956–1972 г.
Съществува от 1949 до 1972 г.

Документи по закриване и реорганизиране на училищата (1991–1993,
1996–2001).
Правилници, окръжни, наредби по учебно-възпитателната работа
(1944–1998).
Протоколи от: заседания на: Учителския съвет (1927–2000), Родителския комитет (1948–1985).
Книги: заповедни (1940–1995), летописни (1924–1999), ревизионни
(1924–1994), главни (1926–1970), за похвали и награди на ученици (1955–
1985).
Годишни и срочни: планове за учебно-възпитателната работа (1945–
2001), статистически отчети и доклади за успеваемостта на учениците (1932–
1999).
Доклади за резултатите от учебно-възпитателната дейност (1946–1998).
Таблици и сведения за учебно-възпитателната работа (1947–1991).
Планове, сведения по организиране на хорове, фестивали, кръжоци,
олимпиади, тържества, участие в трудови акции (1945–1998).
Бюджетни сметки за приходи и разходи по извънбюджетни сметки
(1949–1998).
Албуми (1928–1979).
Общи годишни планове на организация „Септемврийче“ (1947–1985).
Годишни планове, отчети, доклади, протоколи на профорганизацията
(1952–1987).
Окръжна станция на младите агробиолози – Кърджали
Ф. 924, 2 оп., 27 а.е., 0.17 л.м., 1969–1985 г.
Създадена през 1969 г. в изпълнение на т. 10 от ПМС № 54 от 25 ноем. 1968 г.
за развитие и популяризиране на постиженията на агробиологическата наука
сред младежта и децата.

Наредби, инструкции, заповеди, укази на висшестоящи органи (1969–
1973, 1976–1984).
Протоколи от заседания и съвещания на висшестоящи органи (1970–
1973).
Отчети, доклади, информации по дейността (1969–1984).
Кореспонденция, доклади и информации до висшестоящи организации
(1970–1973).
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Годишни утвърдени планове (1969–1973, 1976–1983).
Планове за подготовка и провеждане на мероприятия (1975–1985).
Щатни разписания (1972–1984).
Предложения за награждаване (1973, 1976–1978).
Обединен детски комплекс – Кърджали
Ф. 1193, 1 оп., 18 а.е., 0.11 л.м., 1990–1998 г.
От 1 юни 1990 г. е създаден Център за работа с деца в Кърджали. Дотогава
функционира Пионерски дом – Кърджали, който е звено в системата на ОК на
ДКМС. Въз основа на Решение № 87 от 23 дек. 1993 г. на ОбНС – Кърджали и по
предложение на кмета е създаден Обединен детски комплекс към Община Кърджали. Дейността му е свързана с организиране на дейности в свободното време
на децата и учениците за развитие на индивидуалните им способности.

Протокол на ОбНС – Кърджали и заповед на МОНТ за създаване на
Обединен детски комплекс (1993, 1995).
Заповеди по дейността на: висшестоящи органи (1995–1997), ръководството (1990–1998).
Инструктивни писма (1994–1997).
Протоколи: на Педагогическия съвет (1994–1999), от общи събрания
(1990–1991, 1993–1996).
Правилници: функционален (1991), за вътрешния трудов ред (1996).
Годишни: комплексни планове (1991, 1994, 1996, 1998), бюджети (1992,
1995, 1996), отчети за изпълнение на бюджета (1990–1998), счетоводни баланси (1993–1997), статистически отчети за заетите лица и ФРЗ (1993–1995,
1997).
Тематични и календарни планове (1991–1998).
Щатни разписания (1990–1996).
Общински детски комплекс – Крумовград
Ф. 1190, 1 оп., 4 а.е., 0.02 л.м., 1987–1995 г.
Създаден през 1990 г. като Център за работа с деца – Крумовград. Дотогава
съществува като Общински пионерски дом. Със Заповед № РД–14–29 от 5 апр.
1995 г. на МОНТ Центърът за работа с деца е преименуван на Общински детски
комплекс – Крумовград.

Нормативни документи по създаването, реорганизирането и предмета на
дейност (1993–1995).
Заповед на Община Крумовград по дейността (1994).
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Годишни планове по дейността (1987–1989).
Щатни разписания (1990–1995).
Окръжна станция на младите техници – Кърджали
Ф. 904, 1 оп., 10 а.е., 0.10 л.м., 1968–1976 г.
Създадена в изпълнение на т. 10 на ПМС № 54 от 25 септ. 1968 г. да организира и ръководи научно-техническата дейност на учащите се от окръга, кръжочни мероприятия за техническо и научно творчество, научно-технически конференции, изложби, конкурси, състезания по професии, извънкласни форми по наука
и техника, клубове и ТНТМ.

Постановления на ЦК на БКП за създаването на станцията (1968–1973).
Правилници, инструкции, указания от висшестоящи организации (1969–
1972).
Сведения до висшестоящи организации (1972).
Заповедна книга по дейността (1969–1976).
Годишни: планове на станцията (1969–1972), баланси и отчети (1970–
1972).
Щатни разписания (1970–1972).
Д етс к и г р адини
9 ф., 11 оп., 69 а.е., 0.76 л.м., 1947–1985 г.
Създадени по инициатива на местните ръководства и на ОНС – Кърджали
за отглеждане, обучение и възпитание на деца до 6-годишна възраст.

Целодневна детска градина „Георги Димитров“ – с. Комунига
Ф. 1001, 1 оп., 4 а.е., 0.04 л.м., 1980–1984 г.

Създадена през 1978 г.

Целодневна детска градина „Юрий Гагарин“ – Крумовград
Ф. 953, 1 оп., 8 а.е., 0.08 л.м., 1950–1985 г.

Създадена през 1950 г.

Целодневна детска градина „Г. Димитров“ – Кърджали
Ф. 914, 1 оп., 8 а.е., 0.09 л.м., 1953–1980 г.

Създадена през 1953 г.

Целодневна детска градина „Чайка“ – Кърджали
Ф. 916, 2 оп., 13 а.е., 0.18 л.м., 1964–1985 г.

Създадена през 1964 г.
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Целодневна детска градина „Максим Горки“ – Кърджали
Ф. 921, 2 оп., 9 а.е., 0.08 л.м., 1947–1985 г.

Създадена през 1947 г.

Обединено детско заведение „Здравец“ – Кърджали
Ф. 968, 1 оп., 10 а.е., 0.12 л.м., 1973–1985 г.

Създадено през 1973 г.

Обединено детско заведение „Детелина“ – Кърджали
Ф. 993, 1 оп., 7 а.е., 0.07 л.м., 1978–1985 г.

Създадено през 1978 г.

Целодневна детска градина „Щастие“ – с. Перперек
Ф. 996, 1 оп., 5 а.е., 0.04 л.м., 1965–1983 г.

Създадена през 1965 г.

Целодневна детска градина – с. Широко поле
Ф. 991, 1 оп., 5 а.е., 0.06 л.м., 1976–1985 г.

Създадена през 1976 г.

Протоколи от заседания на: Учителския съвет (1957–1985), настоятелството – Ф. 968 (1977–1980).
Протоколи, планове и отчети на настоятелството (1965–1984), събрания
на родителските комитети – Ф. 921 (1958–1979).
Доклади на ръководството до висшестоящи учреждения – Ф. 921 (1974–
1979).
Книги: заповедни (1953–1979), летописни (1950–1985), ревизионни от
инспекторски проверки и указания (1979–1984).
Годишни: комплексни планове (1964–1985), отчети за дейността (1973–
1985).
Статистически отчети – Ф. 916 (1973–1978), Ф. 993 (1978–1984), Ф. 996
(1971–1983).
Планове, отчети и доклади на Съюзна организация „Септeмврийче“ –
Ф. 968 (1983–1985), Ф. 993 (1978–1984).
Протоколна книга – Ф. 953 (1977–1985), планове, отчети (1974–1985) на
профорганизацията.
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Х.2. НАУКА
Окръжен съвет на научно-техническите съюзи – Кърджали
Ф. 856, 6 оп., 167 а.е., 2.04 л.м., 1953–1993 г.
Основан през 1952 г. със съдействието на Околийския комитет на БКП като
НТД. От 1959 г. е преименуван на ОР на НТД в окръга. Целта му е те да оказват
конкретна техническа помощ на рационализаторите, да създават обществени
бюра за икономически анализ, да обсъждат актуални въпроси от различните
отрасли на народното стопанство и да изграждат социалистически бригади за
технически прогрес. От 15 окт. 1964 г. ОР на НТД се трансформира в ОС на НТС
с окръжни ръководства по отрасли. В края на 1987 г. ЦС на НТС на пленум взема
решение за преименуване на окръжните съвети на НТС в мероприятия „Домове
на науката и техниката“. То влиза в сила от началото на 1988 г.

Решения, разпореждания, заповеди, инструкции и др. на висшестоящи
организации (1953–1992).
Докладна записка за изменения в организационната структура и функциите на ОС на НТС (1988).
Правилник за вътрешния трудов ред на съюзите (1968).
Протоколи от: заседания, съвещания и др. на НТС (1953–1992), пленуми, конференции, тържества с приложения към тях (1965–1989).
Планове за дейността на съвета (1953–1991).
Отчетни доклади (1971–1985).
Статистически отчети (1954–1992).
Проектна документация на сгради, строени с участието на съюза (1986–
1993).
Информации и отчети по рационализаторската дейност на съвета (1959–
1989).
Финансови отчети и баланси (1969–1992).
Народна астрономическа обсерватория – Кърджали
Ф. 944, 3 оп., 57 а.е., 0.26 л.м., 1970–1995 г.
Създадена през 1970 г. Развива научноизследователска, научно-популяризаторска и просветна дейност, която се координира от Републиканския съвет на
обсерваториите и е в тясно взаимодействие с катедра „Астрономия“ при СУ
„Климент Охридски“ и секция „Астрономия“ при БАН. От 1970 до 1991 г. е НАО,
след 1992 г. – Астрономическа обсерватория – Кърджали.

Наредби и правилници за дейността на НАО (1980).
Заповеди на висшестоящи органи по дейността (1982–1984, 1986, 1995).
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Кореспонденция с висшестоящи органи и астрономическите обсерватории в страната във връзка със съвместната им дейност (1970–1989, 1993–
1994).
Протоколи от: заседания на Републиканския съвет на НАОП (1985–
1993), съвещания на Научно-методическия съвет (1993), общи събрания на
колектива (1993–1995).
Докладни записки и заповеди на ръководството по дейността (1973–
1983, 1986, 1991–1995).
Информации за дейността на НАО – Кърджали (1984–1987).
Годишни: планове (1973, 1978, 1982, 1986, 1987), отчети (1972–1973,
1984) за дейността на НАО – Кърджали.
Писма от НК за изследване на космическото пространство до ОК на
БКП и ИК на ОНС – Кърджали за проведени национални програми за космическо изследване (1982, 1983, 1985).
Кореспонденция на НАО – Кърджали за: международното сътрудничество (1980–1985), провеждане на специализирани лагер-школи по астрономия и астрофизика (1979–1984, 1987).
Информации и справки за учебно-методическата дейност на НАО –
Кърджали (1980, 1981, 1985).
Цикъл лекции по астрономия и космонавтика, изнасяни от сътрудници
на обсерваторията (1982).
Щатни разписания (1982–1988, 1993–1995).
Научно-производствено предприятие по автоматизация – Кърджали
Ф. 1065, 4 оп., 115 а.е., 1.29 л.м., 1971–1997 г.
Създадено със Заповед № І–1244 от 21 окт. 1970 г. на министъра на химията и металургията, в изпълнение на Постановление № 13 от 1 юли 1970 г. на
ЦК на БКП и МС за развитие на Кърджалийски и други окръзи, като филиал
на Централна лаборатория по автоматизация – София. Филиалът започва дейност от 21 окт. 1988 г. През 1995 г. е постановено прекратяване дейността на
НППА ЕООД – Кърджали чрез вливане на дружеството в „Монек-Юг“ ЕООД –
Кърджали, както и преобразуването на „Монек-Юг“ ЕООД в „Монек-Юг“ ЕАД.
С Решение № 430 от 21 май 1997 г. на Кърджалийски окръжен съд се създава
„НППА“ АД – Кърджали, което на 15 юли 1997 г. изкупува държавната собственост на клон на НППА при „Монек-Юг“ ЕАД – Кърджали. Промени в наименованието: НППА – Кърджали (1970–1989), НППА – Кърджали, поделение на ДФ
„Олово и цинк“ – Пловдив (1989–1991), НППА – Кърджали (1991–1996), „МонекЮг“ ЕАД – клон НППА – Кърджали (1996–1997), НППА АД – Кърджали (1997).
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Нормативни документи по създаването и реорганизацията (1978, 1989–
1997).
Наредби, инструкции, решения и заповеди на висшестоящи организации
(1971–1990).
Протоколи и материали от заседания на СС (1980–1985, 1988–1990).
Заповеди на ръководството по дейността (1971, 1980–1990).
Петгодишни планове (1976–1985).
Годишни: планове (1981–1989, 1991), финансови планове (1979–1985,
1987–1989), лимити за суровини и материали (1981–1985), отчети и доклади
(1971–1985), баланси (1972–1997).
Проектна документация (1986–1993).
Щатни разписания (1979–1991).
Главни счетоводни книги (1971, 1973–1977, 1979–1980).
Бюджети на профорганизацията (1971–1992, 1996–1997).
Списък на неанотираните фондове
Начално училище – с. Аврамово
Ф. 749, 1 оп., 6 а.е., 0.03 л.м., 1939–1971 г.
Начално училище „Христо Ботев“ – Ардино
Ф. 871, 2 оп., 29 а.е., 0.24 л.м., 1927–1997 г.
Начално училище – с. Багра
Ф. 700, 1 оп., 4 а.е., 0.05 л.м., 1955–1969 г.
Начално училище – с. Багрянка
Ф. 773, 1 оп., 6 а.е., 0.05 л.м., 1956–1969 г.
Начално училище „Христо Смирненски“ – с. Багрянка
Ф. 825, 2 оп., 7 а.е., 0.06 л.м., 1951–1998 г.
Народно начално училище „Кирил и Методий“ – с. Белополяне
Ф. 727, 1 оп., 3 а.е., 0.03 л.м., 1939–1965 г. Вж. и Ф. 198К
Начално училище „Васил Коларов“ – с. Бленика
Ф. 1269, 1 оп., 15 а.е., 0.14 л.м., 1961–1985 г.
Начално училище „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Богатино
Ф. 1196, 2 оп., 18 а.е., 0.07 л.м., 1972–1997 г.
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Народно начално училище „Кирил и Методий“ – с. Божурци
Ф. 1259, 1 оп., 13 а.е., 0.08 л.м., 1954–1984 г.
Народно начално училище – с. Бряговец
Ф. 211, 1 оп., 3 а.е., 0.02 л.м., 1951–1957 г.
Начално училище „Хр. Ботев“ – с. Висока поляна
Ф. 684, 3 оп., 23 а.е., 0.19 л.м., 1958–1997 г.
Начално училище – с. Вранско
Ф. 765, 3 оп., 16 а.е., 0.22 л.м., 1952–2000 г.
Народно начално училище „Назъм Хикмет“ – с. Гарване
Ф. 199, 1 оп., 3 а.е., 0.02 л.м., 1953–1957 г.
Начално училище „Христо Смирненски“ – с. Горна Каялоба
Ф. 748, 3 оп., 19 а.е., 0.17 л.м., 1944–1999 г.
Начално училище „Хаджи Димитър“ – с. Горно Капиново
Ф. 229, 2 оп., 15 а.е., 0.13 л.м., 1950–1985 г. Вж. и Ф. 136К
Начално училище „В. Левски“ – с. Горска поляна
Ф. 827, 1 оп., 1 а.е., 0.03 л.м., 1969–1976 г.
Народно начално училище „Иван Вазов“ – с. Гривяк
Ф. 1243, 1 оп., 9 а.е., 0.05 л.м., 1961–1985 г.
Народно основно училище – с. Гърбище
Ф. 330, 3 оп., 20 а.е., 0.24 л.м., 1935–2002 г.
Народно начално училище – с. Данаилово
Ф. 139, 1 оп., 5 а.е., 0.05 л.м., 1948–1953 г.
Народно основно училище „Хр. Ботев“ – Джебел
Ф. 227, 1 оп., 8 а.е., 0.02 л.м., 1956–1957 г.
Начално училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Джелепско
Ф. 1219, 2 оп., 12 а.е., 0.07 л.м., 1957–2000 г.
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Народно начално училище „Иван Вазов“ – с. Долище
Ф. 728, 1 оп., 5 а.е., 0.05 л.м., 1955–1968 г. Вж. и Ф. 118К
Начално училище „Мустафа Субхи“ – с. Долна сполука
Ф. 787, 1 оп., 5 а.е., 0.04 л.м., 1950–1967 г.
Народно начално училище „Хр. Ботев“ – с. Долно Капиново
Ф. 215, 3 оп., 17 а.е., 0.22 л.м., 1930–1984 г. Вж. и Ф. 156К
Народно начално училище „Васил Левски“ – с. Домище
Ф. 185, 3 оп., 21 а.е., 0.21 л.м., 1949–1985 г.
Начално училище „М. Палаузов“ – с. Жинзифово
Ф. 190, 5 оп., 35 а.е., 0.27 л.м., 1953–1999 г.
Народно начално училище „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Житковец
Ф. 824, 1 оп., 2 а.е., 0.03 л.м., 1955–1961 г.
Начално училище „Георги Бенковски“ – с. Завоя
Ф. 1169, 2 оп., 29 а.е., 0.16 л.м., 1928–1999 г.
Народно начално училище „Яна Лъскова“ – с. Звезделина
Ф. 206, 3 оп., 18 а.е., 0.16 л.м., 1954–1997 г.
Народно начално училище „Иван Вазов“ – с. Звънарка
Ф. 157, 3 оп., 41 а.е., 0.29 л.м., 1953–2000 г.
Народно начално училище – с. Златолист
Ф. 203, 2 оп., 9 а.е., 0.10 л.м., 1953–1985 г.
Начално училище – с. Златолист
Ф. 736, 1 оп., 5 а.е., 0.05 л.м., 1952–1961 г.
Народно начално училище „Любен Каравелов“ – с. Иванци
Ф. 711, 3 оп., 9 а.е., 0.11 л.м., 1947–1997 г.
Начално училище „Хр. Ботев“ – с. Искра
Ф. 732, 1 оп., 8 а.е., 0.08 л.м., 1960–1970 г.
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Народно начално турско училище – с. Каблешково
Ф. 186, 1 оп., 5 а.е., 0.04 л.м., 1953–1956 г.
Начално училище „Митко Палаузов“ – с. Каменка
Ф. 1164, 3 оп., 30 а.е., 0.24 л.м., 1957–2002 г.
Народно начално училище „Христо Смирненски“ – с. Карамфил
Ф. 1256, 1 оп., 17 а.е., 0.11 л.м., 1957–1985 г.
Народно начално училище „Кирил и Методий“ – с. Кожухарци
Ф. 744, 2 оп., 10 а.е., 0.10 л.м., 1939–1971 г.
Начално училище „Васил Левски“ – с. Козино
Ф. 1154, 1 оп., 4 а.е., 0.01 л.м., 1984–1995 г.
Народно начално училище „П. Р. Славейков“ – с. Костериново
Ф. 193, 1 оп., 7 а.е., 0.18 л.м., 1945–1957 г. Вж. и Ф. 129К
Народно начално училище – с. Котларе
Ф. 212, 1 оп., 4 а.е., 0.04 л.м., 1952–1957 г.
Турско начално училище – с. Кошарите (Къшлалък)
Ф. 331, 1 оп., 5 а.е., 0.03 л.м., 1949–1957 г.
Начално училище „В. Левски“ – с. Крайно село
Ф. 767, 1 оп., 9 а.е., 0.07 л.м., 1954–1972 г.
Народно начално училище – с. Крин
Ф. 279, 1 оп., 5 а.е., 0.06 л.м., 1945–1958 г.
Народно начално училище „Митко Палаузов“ – с. Красино, мах.
Денизлер
Ф. 1268, 1 оп., 8 а.е., 0.06 л.м., 1956–1983 г.
Начално училище „Митко Палаузов“ – Крумовград
Ф. 902, 1 оп., 12 а.е., 0.23 л.м., 1964–1981 г.
Начално базово училище „Д-р Петър Берон“ – Кърджали
Ф. 451, 1 оп., 10 а.е., 0.08 л.м., 1956–1963 г.
301

Архивни справочници

Народно начално училище „Г. Милев“ – с. Ламбух
Ф. 747, 1 оп., 6 а.е., 0.05 л.м., 1926–1971 г.
Начално училище „Г. С. Раковски“ – с. Ленско
Ф. 766, 1 оп., 6 а.е., 0.08 л.м., 1924–1969 г.
Начално училище – с. Менекше (Теменуга)
Ф. 328, 1 оп., 5 а.е., 0.03 л.м., 1951–1958 г.
Народно начално училище – с. Мече ухо
Ф. 213, 1 оп., 3 а.е., 0.03 л.м., 1953–1957 г.
Народно начално училище „Кирил и Методий“ – с. Морянци
Ф. 730, 1 оп., 3 а.е., 0.03 л.м., 1927–1970 г.
Начално училище „Васил Левски“ – с. Мъгляне
Ф. 1271, 1 оп., 14 а.е., 0.09 л.м., 1940–1999 г.
Народно начално училище „Любен Каравелов“ – с. Мъдрец
Ф. 718, 1 оп., 6 а.е., 0.05 л.м., 1955–1971 г.
Народно начално училище „Г. Делчев“ – с. Неофит Бозвелиево
Ф. 191, 2 оп., 25 а.е., 0.14 л.м., 1954–1985 г.
Народно начално училище – с. Одринци
Ф. 152, 2 оп., 14 а.е., 0.12 л.м., 1951–1969 г. Вж. и Ф. 96К
Начално училище „Хр. Ботев“ – с. Опълченско
Ф. 682, 2 оп., 17 а.е., 0.14 л.м., 1929–1984 г.
Начално училище „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Свобода
Ф. 786, 1 оп., 7 а.е., 0.06 л.м., 1957–1973 г.
Начално училище – с. Сив кладенец
Ф. 733, 1 оп., 5 а.е., 0.05 л.м., 1923–1967 г. Вж. и Ф. 225К
Начално училище – с. Синчец, мах. Хамитлар
Ф. 745, 1 оп., 3 а.е., 0.04 л.м., 1952–1970 г.
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Народно начално училище „Иван Вазов“ – с. Сладкодум
Ф. 729, 1 оп., 3 а.е., 0.03 л.м., 1954–1970 г.
Народно начално училище „Христо Ботев“ – с. Срънско
Ф. 204, 2 оп., 10 а.е., 0.12 л.м., 1948–1971 г.
Начално училище „Климент Охридски“ – с. Стари чал
Ф. 731, 3 оп., 13 а.е., 0.15 л.м., 1955–1996 г.
Народно начално училище „Климент Охридски“ – с. Стояново
Ф. 207, 2 оп., 6 а.е., 0.05 л.м., 1951–1964 г.
Народно начално училище – с. Стражница
Ф. 187, 2 оп., 13 а.е., 0.10 л.м., 1949–1983 г.
Народно начално училище – с. Татково
Ф. 172, 1 оп., 8 а.е., 0.08 л.м., 1947–1959 г. Вж. и Ф. 134К
Народно начално училище – с. Търносливка
Ф. 327, 2 оп., 15 а.е., 0.12 л.м., 1952–1969 г.
Начално училище „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Фотиново
Ф. 990, 1 оп., 10 а.е., 0.10 л.м., 1957–1985 г. Вж. и Ф. 104К
Начално училище „Назъм Хикмет“ – мах. Хамасче, с. Неофит
Бозвелиево
Ф. 757, 1 оп., 3 а.е., 0.03 л.м., 1961–1970 г.
Народно начално училище – с. Червенец
Ф. 218, 1 оп., 15 а.е., 0.04 л.м., 1953–1957 г.
Начално училище „Йорданка Николова“ – с. Черна скала
Ф. 297, 1 оп., 6 а.е., 0.09 л.м., 1953–1959 г.
Начално училище „Владимир Илич Ленин“ – с. Чичево
Ф. 1234, 1 оп., 13 а.е., 0.07 л.м., 1957–1997 г.
Начално училище „Назъм Хикмет“ – с. Чорбаджийско
Ф. 217, 1 оп., 9 а.е., 0.05 л.м., 1952–1958 г.
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Начално училище „Кирил и Методий“ – с. Чукурите
Ф. 756, 1 оп., 9 а.е., 0.06 л.м., 1950–1971 г. Вж. и Ф. 204К
Народно начално училище „М. Палаузов“ – с. Шивачево
Ф. 198, 2 оп., 8 а.е., 0.07 л.м., 1957–1970 г.
Начално училище „Васил Априлов“ – с. Ястреб
Ф. 1162, 2 оп., 31 а.е., 0.16 л.м., 1957–1997 г.
Колекция „Начални училища в Кърджалийска област“: Народно
начално училище „Кирил и Методий“ – с. Ямино, Начално училище
„Никола Йонков Вапцаров“ – с. Върхари (Юзбеци)
Ф. 1258, 2 оп., 6 а.е., 0.03 л.м., 1965–1984 г.
Комплекс „Ученически общежития“ – Кърджали
Ф. 1255, 1 оп., 9 а.е., 0.03 л.м., 1985–1988 г.
Регионален педагогически център – Кърджали
Ф. 1273, 1 оп., 15 а.е., 0.09 л.м., 2005–2010 г.
Пионерски дом – Кърджали
Ф. 487, 1 оп., 5 а.е., 0.04 л.м., 1950–1960 г.
Междуучилищен център по труд, техника и технологии – Момчилград
Ф. 1223, 1 оп., 8 а.е., 0.05 л.м., 1985–2004 г.
Околийска училищна инспекция – Ардино
Ф. 15, 1 оп., 11 а.е., 0.35 л.м., 1946–1948 г.
Околийска училищна инспекция – Крумовград
Ф. 57, 1 оп., 11 а.е., 0.26 л.м., 1944–1948 г.
Околийска училищна инспекция – Кърджали
Ф. 109, 1 оп., 11 а.е., 0.07 л.м., 1944–1948 г.
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ХІ. КУЛТУРА И ИЗКУСТВО
Окръжен съвет за култура при ОНС– Кърджали
Ф. 898, 3 оп., 121 а.е., 1.46 л.м., 1950–1987 г.
Създаден с Протокол № 8 от 9 март 1959 г. на ИК на ОНС– Кърджали за
идейно и методическо ръководство, координиране, организиране и контролиране цялостната културно-просветна дейност в Кърджалийски окръг. Промени в
наименованието: Методически кабинет по художествена самодейност – отдел
„Просвета и култура“ при ОНС – Кърджали (1959–1963), Отдел „Култура и изкуство“ при ОНС – Кърджали (1963–1967), ОСИК при ОНС – Кърджали (1967–
1977), ОСК при ОНС – Кърджали (1978–1985), ОСДР – Кърджали (1986–1987).
Прекратява дейността си през 1987 г.

Инструкции, писма, заповеди, постановления, разпореждания, решения
на висшестоящи органи (1950–1972, 1980, 1985–1987).
Кореспонденция от и до висшестоящи организации (1959–1972).
Протоколи от: пленуми на ОСИК (1968–1983), конференции (1967–
1977, 1985), заседания на бюрото на ОСИК (1963–1987), учредителни заседания на ОСДР (1986).
Материали от проведени пленуми (1984–1986).
Отчетни доклади на ОСК (1970–1980).
Петгодишни: програма на ОСДР за 1984–1990 г., планове на ОСИК
(1963–1971).
Годишни: планове (1971–1982), бюджети (1964–1972), статистически
отчети (1964–1972), отчети за капитални вложения (1965–1970).
Справки, планове, отчети по международна културна дейност (1985–
1987).
Щатни разписания (1964–1972).
Баланси (1964–1972).
Планове, отчети, информации, протоколи на профорганизацията (1978–
1984).
Дом на културата – Кърджали
Ф. 639, 6 оп., 63 а.е., 0.49 л.м., 1952–2000 г.
Открит през 1952 г. Развива богата културна дейност – художествена самодейност чрез различни детски школи, самодейна оперета, музикален театър,
симфоничен оркестър, народен оркестър, танцов ансамбъл, школа по изкуствата. Представя се успешно на различни прегледи и фестивал и печели национални и
международни награди. След създаването му през 1952 г. към Дома има радиовъ-
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зел, библиотека, печатница и научно-технически кабинет, които са закрити през
1960 г. С Протокол № 5 от 10 юли 1997 г. на ОбС – Кърджали Домът на културата и Младежкият дом са преобразувани в Общински център за култура и младежки дейности – Кърджали. От 1 ян. 2000 г. е закрит симфоничният оркестър.

Решения, разпореждания, указания, писма и др. от висшестоящи органи
(1964–1977).
Документи по преобразуване на Дома и за неговия статут (1997).
Протоколи на УС (1954–1971).
Заповеди на ръководството по дейността (1987–2000).
Колективен трудов договор (1960).
Укази и заповеди за награждаване на първенците – участници в художествената самодейност (1971–1977).
Планове за работата на детската музикална школа и самодейните колективи (1964–1971).
Годишни: планове по културно-масовата дейност (1953–1978), планове
и кореспонденция по международната дейност (1991–1998).
Отчетни доклади за дейността на културния дом (1953–1971).
Договори с автори и изпълнители на роли и музикални педагози (1955–
1982).
Бюджети и статистически отчети (1952–1999).
Протоколи, бюджети и статистически отчети на профорганизацията
(1963–1978).
Драматичен театър – Кърджали
Ф. 608, 5 оп., 100 а.е., 1.03 л.м., 1959–1996 г.
Създаден през 1960 г. с решение на ИК на ОНС – Кърджали. До 1963 г. се ръководи изцяло от отдел „Просвета и култура“ при ОНС – Кърджали. От 1963 г.
методическото ръководство, категоризирането и прекатегоризирането се осъществяват от КИК. До 1987 г. ведомствено е подчинен на КК, през 1988–1989 г. –
на МКНП, от 1990 г. – МК. Той е организация с нестопанска цел на бюджетна
издръжка.

Закони, укази, постановления, указания и др. от КИК и ОНС и нормативни документи, отнасящи се до дейността (1959–1996).
Заповеди на ръководството по дейността (1985–1996).
Протоколи на Художествения съвет при театъра (1959–1996).
Планове (1959–1981) и отчети (1985–1996) за дейността на театъра.

306

пътеводител по фондовете на държавен архив – кърджали 1944–2011 г.

Годишни бюджетни сметки и щатни разписания (1959–1981).
Списъци на художествено-творчески състави (1963–1984).
Протоколи, планове, отчети, бюджети на профорганизацията (1964–
1983, 1985–1987).
Окръжен исторически музей – Кърджали
Ф. 837, 4 оп., 46 а.е., 0.26 л.м., 1952–1998 г.
Създаден през 1961 г. за извършване на събирателска и научноизследователска дейност с цел обогатяване на фонда от паметници на културата от древността до наши дни в окръга и качествена обработка на музейните фондове.
Основна е събирателската работа на отделите етнография, археология, капитализъм, социалистическо строителство и работническо революционно движение. Организационно и финансово музеят се ръководи от отдел „Просвета и култура“, а след това – от КК. В научно отношение работата на музея се съгласува
и ръководи от Институтите на БАН.

Документи по създаването на ОИМ (1952–1954).
ПМС, окръжни, решения, указания и др. за дейността (1956–1998).
Планове на Околийския акционен комитет за подготовка и провеждане
седмицата на музеите и паметниците на културата, календарни планове за
регистриране на селищните и надгробни могили в селата в Кърджалийска
околия, годишни планове за мероприятия „Музеи и художествена галерия“,
писмо и протоколи за обсъждане на проекти за изложби и др. (1958–1996).
Информация за дейността на музейния фонд в отдел „Етнография“ при
ОИМ и отчети за дейността на художествената галерия (1964–1968).
Писма във връзка с откриване на паметници на културата, поставяне на
паметни плочи на заслужили дейци, ремонт и др. (1957–1972).
Бюджет и счетоводни баланси на ОИМ (1968–1991).
Годишни: планове, отчети и статистически отчети (1958–1980); доклади
и информации за дейността на музея и галерията (1958–1978).
План-мероприятие за съвместна работа с обществени организации, планове за изложби, рекламни афиши и др. (1970–1977).
Кореспонденция на ОИМ с представители на социалистически страни
(1973–1978).
Окръжен клон „Кинефикация“ – Кърджали
Ф. 903, 3 оп., 52 а.е., 0.42 л.м., 1952–1999 г.
Създаден през 1952 г. за кинообслужване на населението в Кърджалийски
окръг. Промени в наименованието: РУ „Кинефикация“ – Кърджали (1952–1958),
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ОП „Кинефикация“ – Кърджали (1971–1987), Окръжен клон „Кинефикация“ –
Кърджали (1971–1987), Управление „Кинефикация“ – Кърджали (1988–1993),
„Кърджали-филм“ ЕООД – Кърджали (1993–).

Нормативни документи по реорганизацията, правен анализ и договор за
приватизация (1993–1999).
Окръжни, заповеди, наредби за дейността (1975–1984).
Кореспонденция с висшестоящи учреждения (1955–1997).
Заповеди на ръководството по дейността (1985–1998).
Протоколи от: заседания на Стопанския комитет и СС (1969–1991),
общи събрания (1973–1984, 1989–1992), окръжни съвещания (1961–1971).
Годишни: планове (1952–1984); отчетни доклади, информации и др.
(1955–1984); отчети за социалното развитие (1973–1982); баланси, отчети и
др. (1959–1971, 1979–1980, 1990–1999); статистически отчети за: дейността
на кината (1994–1998); капиталните вложения и приходите и разходите на
предприятията от непроизводствената сфера (1990–1991).
Перспективни планове (1976–1985), планове по капиталното строителство (1959–1971).
Финансови планове (1974–1984).
Обзор и доклад към годишен отчет на кината в район „Кинефикация“ –
Кърджали (1957, 1958).
Информации, планове и отчети за проведени дни на съветските и българските филми (1962–1971), прегледи за най-добро кино в страната (1958,
1962–1972).
Щатни разписания (1959–1998).
Доклади, протоколи на профкомитета (1979–1990).
Държавно предприятие „Българска фотография“ – Кърджали
Ф. 47, 8 оп., 6904 а.е., 17,98 л.м., 1954–1992 г.
Създадено на 1 дек. 1951 г. като несамостоятелно ателие на ДП „Фотог
рафия“ в Кърджали. През 1954 г. в града е открит филиал на „Фотография“ –
Хасково. През 1989 г. Окръжният център за фотопропаганда, фотоизкуство и
фотообслужване е преобразуван в ДФ „Българска фотография“ – Кърджали. От
27 февр. 1991 г. с решение на УС на ДП „Българска фотография“ се закрива поделението в Кърджали, като същото преминава към новообразуваната ДФ „Българска фотография“ – поделение Хасково – Кърджали, което от 1 апр. 1992 г. преустановява дейността си като самостоятелна юридическа единица и става звено
към „Българска фотография“ АД – клон Стара Загора, която се приватизира.
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Документи по реорганизацията и ликвидацията на клона в Кърджали
(1985–1992).
Писма, инструкции, окръжни и др. от висшестоящи организации по дейността (1955–1976).
Заповеди на ръководството по дейността (1985–1992).
Протоколи и материали към тях от заседания на колективни органи за
ръководство (1965–1992).
Годишни и перспективни планове по труда и работната заплата (1965–
1992).
Статистически отчети (1959–1977).
Годишни отчети и сборни годишни отчети и баланси с обяснителни записки за предприятието (1965–1992).
Снимков материал от различни области на обществения живот (1954–
1992).
Окръжна библиотека „Никола Йонков Вапцаров“ – Кърджали
Ф. 852, 4 оп., 58 а.е., 0.61 л.м., 1955–1998 г.
Създадена на 1 апр. 1959 г. с решение на Министерството на просветата и
културата и НС на ОФ. Изгражда се като централна за окръга масово достъпна
библиотека с универсални документи и архив на местния печат. През 1960–1968 г.
разкрива 3 филиала в града: в кв. „Студен кладенец“, „Стария квартал“ и кв.
„Възрожденци“. През 1985–1998 г. има 5 филиала в кварталите на града. Поради
настъпилите промени след 1989 г. в България, библиотеката е принудена да закрие
два от филиалите си. През 1994 г. е открит българо-френски културно-информационен център, закрит през 1997 г. С ПМС № 9 от 31 ян. 1996 г. окръжните библиотеки се преобразуват в регионални като юридически лица на бюджетна издръжка към МК. Промени в наименованието: Окръжна библиотека „Н. Й. Вапцаров“ –
Кърджали (1959–1988), Универсална библиотека „Н. Й. Вапцаров“ – Кърджали
(1989–1995), Регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров“ – Кърджали (1996–).

Нормативни документи за преобразуване и промяна в статута и дейността на библиотеката (1996–1997).
Решения, разпореждания и др. на висшестоящи организации (1955–1973,
1985–1997).
Протоколи от: заседания на Дирекционния съвет и общи събрания
(1971–1996), заседания на Библиотечния съвет (1994–1997).
Правилници за вътрешния трудов ред (1969, 1993).
Заповеди и разпореждания по дейността (1985–1997), за награждавания
и наказания (1984–1998).
Докладни записки до ОНС – Кърджали (1985–1998).
Годишни планове и отчети за дейността на библиотеката (1956–1998).
Материали от обществени прегледи (1956–1984).
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Щатни разписания (1979–1984, 1990–1993).
Протоколи, доклади, планове на профорганизацията (1961–1984, 1990–
1998).
СП „Културен отдих и украса“ – Кърджали
Ф. 1148, 1 оп., 5 а.е., 0.02 л.м., 1986–1997 г.
Създадено с Протокол № 16 от 1982 г. на ОНС – Кърджали, за да се грижи
за украсата на града и учрежденията, културния отдих на жителите в общината, стопанисването на почивни бази. Прекратява дейността си през 1997 г. и
предава всички активи и пасиви на Общинско предприятие „Благоустройство и
комунални дейности“ – Кърджали.

Протокол за предаване на активи и пасиви (30 септ. 1997).
Заповеди на ръководството по дейността (1991–1996).
Протоколи на общото събрание на колектива (1996).
Годишни баланси (1995–1997).
Щатни разписания (1986–1987).
Градско дружество на филателистите – Кърджали
Ф. 1069, 1 оп., 8 а.е., 0.08 л.м., 1947–1987 г.
Създадено на учредително събрание, проведено на 16 ноем. 1947 г. Предмет
на дейността му е да задоволява интересите на членовете и снабдяването им с
пощенски марки, разпространявани в страната, организиране на изложби и популяризиране на филателната дейност.

Учредителен протокол, преписки, писма по създаването (1947–1949).
Устави и правилници (1977–1978).
Окръжни от Съюза на българските филателисти (1968–1987).
Протоколи от: отчетно-изборни събрания (1967–1986), заседания на ръководството (1968–1984).
Планове за работа на дружеството (1968–1987).
Протоколи на Контролно-ревизионната комисия (1971–1987).
Окръжна дирекция „Музика“ – Кърджали
Ф. 1017, 2 оп., 62 а.е., 0.48 л.м., 1971–1994 г.
Създадена на 15 авг. 1971 г. съгласно разпореждане на КСК да планира и
организира концертна дейност на територията на града и окръга. Закрита през
1994 г. Промени в наименованието: Представителство „Българска музика“ –
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Кърджали (1971–1981), Окръжна концертна дирекция – Кърджали (1982–1983),
Окръжна дирекция „Музика“ – Кърджали (1984–1990), Агенция „Музика“ – Кърджали (1990–1994).

Документи по реорганизация на представителството в Кърджали (1972)
и заповед на министъра на културата за прекратяване дейността (1994).
Наредби, инструкции, заповеди, решения на висшестоящи органи (1972–
1983), писмо от сдружение „Музика“ със статута на агенцията (1991).
Протоколи: на комисия към КК и на колегиума при МК, от споразумения между сдружение „Музика“ – София и Агенция „Музика“ – Кърджали;
наредба и заповед на КК (1986–1993).
Заповеди на ръководството по дейността (1972–1983).
Доклади, информации по дейността (1972–1975).
Годишни: планове по концертната дейност (1971–1983, 1985–1990), финансови планове и отчети (1972–1983), финансови баланси (1971–1983), отчети за персонала, за образователната структура, за квалификацията (1986–
1994), баланси (1985–1994).
Отчети за: наличните кадри (1976–1983), изнесени концерти (1971–
1983).
Картони, разписки и отчети за входни билети (1972–1983).
Оборотни ведомости (1971–1983).
Щатни разписания (1978, 1981, 1984–1991).
Тримесечни отчети на заетите лица и изплатените възнаграждения (1986,
1993–1994).
Еднократни отчети за персонала и заетите специалисти (1986).
Приходи и разходи (1985–1991).
Държавен куклен театър – Кърджали
Ф. 1030, 2 оп., 25 а.е., 0.20 л.м., 1981–1999 г.
Създаден съгласно нареждане от 1 апр. 1981 г. на КИК с цел: културно-прос
ветна дейност и естетическо възпитание на децата от предучилищна и начална
училищна възраст. Въз основа на ПМС № 204 от 11 ноем. 1999 г. се слива с Драматичен театър – Кърджали.

Нормативни документи по реорганизацията и сливането на Държавния
куклен театър в Драматично-куклен театър (1994–1999).
Закони, укази, постановления, инструкции, заповеди и др. на КИК, ОНС
и др. (1981–1984).
Заповеди на ръководството по дейността и във връзка с подготовка и
участие в национални и регионални театрални прегледи (1982–1999).
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Наредба и концепция за основната дейност (1986–1988), материали от
общата прекатегоризация на театрите (1981–1984).
Протоколи на Дирекционния, Театралния и Художествено-творческия
съвет (1987–1993).
Предложения до СБП за: сключване на договори (1982–1983), удостояване с ордени (1984).
Материали по комплектуване на художествени състави (1981–1985),
списък на числения състав (1981–1984).
Годишни отчети по: ТРЗ (1988–1999), основните показатели от дейността на театъра (1988–1999), касови (1987–1999), финансови отчети и баланси
(1985–1999).
Щатни разписания (1985–1999).
Афиши, снимки, програми (1981–1984).
Държавна обществена организация фонд „Тринадесет века
България“ – Кърджали
Ф. 1071, 1 оп., 23 а.е., 0.30 л.м., 1981–1987 г.
Създаден през 1981 г. съгласно Решение № 128 от 1981 г. на Политбюрото
на ЦК на БКП и ПМС № 51. Фондът е създаден, за да работи за възраждане, регулиране и разширяване на дарителското движение у нас и в чужбина чрез разяснителна, пропагандна и издателска дейност.

Постановления, окръжни, наредби от Генерална дирекция на фонд „Тринадесет века България“ (1983–1987).
Протоколи на УС (1983–1986).
Решение на ОК на БКП за набиране на средства по фонда (1981–1986).
Кореспонденция от и до Генерална дирекция на ДОО Фонд „13 века
България“ (1984–1987).
Годишни: планове на ОР (1983–1987), планове и списъци на финансираните от фонда обекти (1982–1986); отчети за: движението на паричните
средства и броя на постъпилите предметни дарения (1983–1987).
Бюджети (1984–1987).
Отчети за изпълнението на бюджета (1983–1987).
Справки за набираните средства по фонда (1981–1987).
Протоколи за оценка и свидетелства за предметни дарения (1981–1987).
Свидетелства за парични дарения и публикации във вестници във връзка
с направени дарения (1981–1987).
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Окръжен читалищен съвет – Кърджали
Ф. 762, 1 оп., 13 а.е., 0.06 л.м., 1966–1968 г.
Създаден на 19 апр. 1966 г. със задача да укрепва читалищата в окръга и развива активна дейност за повишаване културата на населението, разрастване на
художествената самодейност, развитие на хоровата и оркестровата дейност.
Организира изнасянето на лекции и доклади за читалищни събрания и конференции, обсъждане на книги, литературни четения, обогатяване на читалищния
фонд. С ПМС № 70 от 9 февр. 1968 г. преминава към ОСИК.

Окръжни, инструкции, кореспонденция с ВЧС, ОФ, ОНС и др. с директивен характер (1966–1967).
Годишни доклади (1966–1967).
Протоколи, доклади, информации, мероприятия, перспективни и годишни планове от конференции, пленуми, събори, курсове и др. (1966–1967).
Оценки и сведения за дейността на читалищата (1967).
Баланси, бюджети и отчети (1967).
Годишни еднократни статистически отчети, главна счетоводна книга
(1967–1968).
Нар о д н и читалищ а
19 ф., 41 оп., 284 а.е., 2.27 л.м., 1938–2000 г.
Създаването на читалища в Кърджалийски окръг започва непосредствено
след Освобождението на Източните Родопи вследствие на Балканската война
през 1912 г. Постепенно в почти всички по-големи селища се създават и оформят
народни читалища, които работят активно като културно-просветни огнища за
издигане на културното равнище на населението.

Народно читалище „Народни будители“ – с. Аврен
Ф. 525, 2 оп., 13 а.е., 0.07 л.м., 1948–1974 г. Вж. и Ф. 240К

Съществува от 1944 до 1974 г.

Народно читалище „Г. Димитров“ – Ардино
Ф. 458, 6 оп., 43 а.е., 0.29 л.м., 1938–2000 г.

Съществува от 1914 г.

Народно читалище „Пробуда“ – с. Бял извор
Ф. 955, 1 оп., 3 а.е., 0.03 л.м., 1961–1982 г.

Съществува от 1951 г.
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Народно читалище „Светлоструй“ – с. Белополяне
Ф. 529, 1 оп., 6 а.е., 0.04 л.м., 1946–1961 г. Вж. и Ф. 169К

Съществува от 1944 до 1961 г.

Народно читалище „Светлина“ – с. Голяма чинка
Ф. 960, 1 оп., 5 а.е., 0.05 л.м., 1958–1984 г.

Съществува от 1958 г.

Народно читалище „Родопи“ – с. Горна Кула
Ф. 956, 1 оп., 4 а.е., 0.03 л.м., 1974–1985 г.

Съществува от 1957 г.

Народно читалище „Кирил и Методий“ – с. Горно Луково
Ф. 566, 1 оп., 5 а.е., 0.02 л.м., 1955–1956 г.

Съществува от 1955 до 1956 г.

Народно читалище „В. Коларов“ – с. Гулийка
Ф. 983, 1 оп., 4 а.е., 0.04 л.м., 1965–1984 г.

Съществува от 1958 г.

Народно читалище „Христо Смирненски“ – Джебел
Ф. 170, 4 оп., 18 а.е., 0.19 л.м., 1950–1984 г. Вж. и Ф. 132К

Съществува от 1950 г.

Народно читалище „Искра“ – с. Долно Луково
Ф. 523, 2 оп., 10 а.е., 0.06 л.м., 1952–1983 г. Вж. и Ф. 165К

Съществува от 1944 г.

Народно читалище „Кирил и Методий“ – с. Егрек
Ф. 930, 1 оп., 9 а.е., 0.05 л.м., 1962–1979 г.

Съществува от 1952 г.

Народно читалище „Пробуда“ – с. Ивайловград
Ф. 446, 3 оп., 34 а.е., 0.28 л.м., 1944–1976 г. Вж. и Ф. 200К

Съществува от 1944 г.

Народно читалище „Христо Ботев“ – Крумовград
Ф. 538, 4 оп., 16 а.е., 0.16 л.м., 1944–1984 г.

Съществува от 1944 г.
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Народно читалище „Авицена“ – Кърджали
Ф. 497, 5 оп., 73 а.е., 0.51 л.м., 1945–1999 г. Вж. и Ф. 59К

Съществува от 1944 г.

Народно читалище „Нов живот“ – Момчилград
Ф. 457, 4 оп., 20 а.е., 0.27 л.м., 1945–1984 г. Вж. и Ф. 103К

Съществува от 1944 г.

Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Нановица
Ф. 970, 1 оп., 5 а.е., 0.06 л.м., 1972–1984 г.

Съществува от 1952 г.

Народно читалище „П. К. Яворов“ – с. Робино
Ф. 959, 1 оп., 6 а.е., 0.05 л.м., 1976–1984 г.

Съществува от 1969 г.

Народно читалище „Д-р Петър Берон“ – с. Странджево
Ф. 965, 1 оп., 4 а.е., 0.05 л.м., 1966–1984 г. Вж. и Ф. 137К

Съществува от 1952 г.

Народно читалище „Христо Смирненски“ – с. Чукурите
Ф. 564, 1 оп., 6 а.е., 0.02 л.м., 1948–1956 г.

Съществува от 1948 до 1956 г.

Окръжни от ВЧС, заповеди, наредби, инструкции от висшестоящи органи по дейността (1945–1977).
Годишни: планове за дейността (1945–1990), перспективни планове на
читалищните библиотеки (1948–1984), доклади и сведения за дейността на
читалищата (1944–1988), статистически отчети (1945–1995), срочни отчети
(1944–1984).
Протоколи от: заседания на УС (1940–1998), годишни отчетни събрания
(1953–1996).
Протоколна книга на Читалищния съвет (1938–1985).
Летописна книга на литературния кръжок – Ф. 497 (1950–1952).
Бюджети (1944–1996).
Групов фонд „Читалища от селищна система – Кърджали“
Ф. 1057, 1 оп., 91 а.е., 0.54 л.м., 1945–1985 г.
Включва читалищата в селата: Бойно, Глухар, Енчец, Жинзифово, Звезделина, Кобиляне, Костино, Опълченско, Островица, Прилепци, Рани лист, Чилик,
Широко поле.
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Протоколи на УС (1945–1985).
Летописни записки (1979–1984).
Планове за работа (1946–1985).
Отчетни доклади за дейността (1946–1984).
Отчети за работата на библиотеките (1963–1980).
Статистически отчети (1949–1981).
Справки по дейността (1980–1984).
Информации за дейността (1980–1984).
К ултур н о - пр о св етни и
благо т в о р ител н и д р ужес тв а „Т р ак ия“
7 ф., 9 оп., 73 а.е., 0.83 л.м., 1944–1977 г.
Имат за цел да сплотяват бежанците тракийци в населените места, в които са заселени. Задачите им са да събират, изучават, разпространяват и съхраняват песни, танци, обичаи за идните поколения, да издигат паметници за увековечаване спомените за загиналите.

Културно-просветно дружество „Тракия“ – Ардино
Ф. 840, 1 оп., 13 а.е., 0. 20 л.м., 1963–1977 г.

Съществува от 1963 до 1977 г.

Културно-благотворително дружество „Тракия“ – Джебел
Ф. 533, 1 оп., 6 а.е., 0.05 л.м., 1959–1961 г.

Съществува от 1959 до 1961 г.

Културно-просветно дружество „Тракия“ – Джебел
Ф. 841, 1 оп., 4 а.е., 0.05 л.м., 1963–1977 г.

Съществува от 1959 до 1977 г.

Културно-благотворително дружество „Тракия“ – Ивайловград
Ф. 550, 2 оп., 17 а.е., 0.15 л.м., 1944–1977 г.
Съществува от 1944 до 1977 г.

Културно-просветно дружество „Тракия“ – Крумовград
Ф. 839, 1 оп., 9 а.е., 0.09 л.м., 1945–1977 г. Вж. и Ф. 237К

Съществува от 1945 до 1977 г.

Културно-просветно дружество „Тракия“ – Кърджали
Ф. 838, 1 оп., 12 а.е., 0.17 л.м., 1953–1977 г.

Съществува от 1944 до 1977 г.
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Културно-просветно дружество „Тракия“ – Момчилград
Ф. 576, 2 оп., 12 а.е., 0. 12 л.м., 1947–1977 г.

Съществува от 1947 до 1977 г.

Окръжни, инструкции, разпореждания, заповеди и др. от висшестоящи
организации по дейността и за получаване на поборнически пенсии (1959–
1961).
Протоколи от годишни отчетни събрания и заседания на ръководството
(1946–1977).
Годишни: планове на мероприятията за културно-масова работа (1957–
1977), отчетни доклади, статистически отчети (1959–1977).
Отчети за приходите и разходите на дружествата – Ф. 550 (1963–1977).
Доклади на ръководството на Контролната комисия – Ф. 533 (1959–
1960).
Албуми – Ф. 840 (1972–1976).
Бюджети, баланси и др. (1950–1972).
Протоколи, доклади, бюджети, планове и др. на профорганизацията –
Ф. 838 (1971–1977).
Общински съвет на дружество „Георги Кирков“ – Кърджали
Ф. 1077, 2 оп., 24 а.е., 0.28 л.м., 1971–1992 г.
Създаден през 1971 г. в изпълнение решение на Секретариата на ЦК на БКП
за популяризиране постиженията на съвременната наука, техника, социална
практика, политическите въпроси и т.н. От 1971 до 1987 г. се нарича Окръжен
съвет на дружество „Георги Кирков“ – Кърджали, през 1987–1992 г. – Общински
съвет на дружество „Георги Кирков“ – Кърджали. Дружеството за разпрос
траняване на знанията „Георги Кирков“ в Кърджали прекратява дейността си
на 23 окт. 1992 г. въз основа на решение на общо събрание на дружеството.

Протоколи от: общо събрание на дружеството за прекратяване на дейността му (1992), заседания на бюрото на ОС на дружеството (1971–1992).
Материали от: пленуми (1972–1981), конференции на УС на дружеството и отчетно-изборни конференции (1975–1976, 1979–1981, 1984, 1986).
Щатни разписания (1979–1990).
Годишни: бюджети (1980–1991), баланси (1982–1986, 1988–1992).
Отчети по изпълнение на бюджета (1988–1991).
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Клуб на дейците на културата – Кърджали
Ф. 897, 1 оп., 29 а.е., 0.22 л.м., 1962–1977 г.
Създаден на 20 септ. 1962 г. на учредително събрание на Клубния съвет съг
ласно решение на ОК на БКП. Подпомага дейците на културата, културната
общественост и поделенията на творческите и други съюзи по културата, съдейства за популяризиране на творческите им постижения, подпомага местни
институции за пропагандиране на постиженията на науката и културата. От
1962 до 1970 г. се нарича Клуб на културните дейци – Кърджали. След 1970 г.
приема наименованието Клуб на дейците на културата – Кърджали.

Указания, писма от КИК и други висшестоящи организации (1965–1974),
заповеди на ОНС по дейността (1964–1977).
Протоколи от: отчетно-изборни събрания (1962–1976), заседания на
Клубния съвет и събрания на секциите (1962–1977), заседания на бюрото
на ОСК и ИК на ОНС –Кърджали (1969–1974), проведени конкурси (1963–
1977).
Информации, оценки, бележки, писма до висшестоящи организации
(1966–1977), преписки с държавни и обществени институции (1963–1974) по
въпроси за културата и изкуствата в региона.
Договори с местни творци за създаване на нови произведения (1975–
1977).
Предложение до ОСК за награждаване на служители с ордени и медали
(1969), наградени произведения от литературни конкурси (1962–1967).
Документи по провеждането на литературните дни „Светлини над Родопите“ (1966–1977).
Авторски материали от: проведени литературни конкурси (1963–1965),
предложени материали за включване в сборника „Гласове от юг“ (на турски
език) (1969, 1973).
Годишни: планове и планове за съвместни мероприятия с Дома на културата – Кърджали (1965–1977); бюджети и отчети (1963–1977); статистически
отчети (1966–1977); оборотни ведомости (1973–1977).
Щатни разписания (1976–1977).
Списък на неанотираните фондове
Окръжен държавен архив – Кърджали
Ф. 818, 3 оп., 79 а.е., 0.72 л.м., 1960–1985 г.
Редакция „Нов живот“ – Кърджали
Ф. 486, 4 оп., 39 а.е., 0.27 л.м., 1956–1983 г.
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Общински читалищен съвет – Крумовград
Ф. 632, 1 оп., 3 а.е., 0.03 л.м., 1965–1967 г.
Околийски читалищен съвет – Кърджали
Ф. 45, 2 оп., 12 а.е., 0.30 л.м., 1950–1956 г.
Народно читалище „Възраждане“ – с. Бенковски
Ф. 526, 3 оп., 15 а.е., 0.12 л.м., 1945–1984 г.
Народно читалище „Родопски фар“ – с. Гледка
Ф. 520, 3 оп., 36 а.е., 0.13 л.м., 1946–1987 г. Вж. и Ф. 173К, Ф. 219К
Народно читалище „Ъшък“ – с. Горно Прахово
Ф. 540, 2 оп., 8 а.е., 0.03 л.м., 1956–1975 г.
Народно читалище „Христо Ботев“ – с. Добромирци
Ф. 528, 3 оп., 14 а.е., 0.15 л.м., 1956–1984 г.
Народно читалище „Просвета“ – с. Драбишна
Ф. 567, 1 оп., 4 а.е., 0.02 л.м., 1954–1956 г.
Народно читалище „В. Левски“ – с. Дрангово
Ф. 530, 3 оп., 10 а.е., 0.12 л.м., 1954–1984 г.
Народно читалище „Христо Ботев“ – с. Железино
Ф. 447, 3 оп., 14 а.е., 0.12 л.м., 1945–1984 г. Вж. и Ф. 147К
Народно читалище „Назъм Хикмет“ – с. Звездел
Ф. 575, 3 оп., 16 а.е., 0.13 л.м., 1952–1984 г.
Народно читалище „Отец Паисий“ – с. Камилски дол
Ф. 560, 2 оп., 10 а.е., 0.08 л.м., 1947–1984 г.
Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Кирково
Ф. 573, 3 оп., 11 а.е., 0.10 л.м., 1947–1984 г.
Народно читалище „Светлина“ – с. Кобилино
Ф. 570, 1 оп., 6 а.е., 0.07 л.м., 1945–1956 г.
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Народно читалище „Отец Паисий“ – с. Костилково
Ф. 571, 1 оп., 5 а.е., 0.03 л.м., 1941–1954 г.
Народно читалище„Петър Мирчев“ – кв. Веселчане, Кърджали
Ф. 542, 2 оп., 8 а.е., 0.03 л.м., 1959–1975 г.
Народно читалище„Юмер Лютфи“ – Кърджали
Ф. 1221, 1 оп., 20 а.е., 0.06 л.м., 1993–2001 г.
Народно читалище „Родопи“ – с. Ленище
Ф. 544, 3 оп., 15 а.е., 0.11 л.м., 1953–1984 г.
Народно читалище „Себахтин Али“ – с. Любено
Ф. 569, 1 оп., 6 а.е., 0.03 л.м., 1957–1961 г.
Народно читалище „Назъм Хикмет“ – с. Лясково
Ф. 559, 1 оп., 5 а.е., 0.02 л.м., 1954–1962 г.
Народно читалище „Светлина“ – с. Малък Девисил
Ф. 574, 2 оп., 10 а.е., 0.06 л.м., 1958–1976 г.
Народно читалище „Светлина“ – с. Мандрица
Ф. 519, 3 оп., 12 а.е., 0.09 л.м., 1946–1983 г. Вж. и Ф. 170К
Народно читалище „Христо Ботев“ – с. Миладиново
Ф. 517, 3 оп., 26 а.е., 0.18 л.м., 1956–1984 г.
Народно читалище „Назъм Хикмет“ – с. Млечино
Ф. 539, 1 оп., 10 а.е., 0.08 л.м., 1958–1961 г.
Народно читалище „Юрий Гагарин“ – с. Могиляне
Ф. 527, 2 оп., 8 а.е., 0.06 л.м., 1957–1984 г.
Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Мост
Ф. 537, 2 оп., 15 а.е., 0.06 л.м., 1947–1984 г.
Народно читалище „Христо Ботев“ – с. Одринци
Ф. 518, 1 оп., 3 а.е., 0.02 л.м., 1948–1961 г.
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Народно читалище „Родопска искра“ – с. Пелевун
Ф. 577, 3 оп., 19 а.е., 0.17 л.м., 1945–1984 г. Вж. и Ф. 217К
Народно читалище „Христо Ботев“ – с. Перперек
Ф. 541, 3 оп., 26 а.е., 0.21 л.м., 1947–1984 г.
Народно читалище „Искра“ – с. Планинец
Ф. 565, 2 оп., 9 а.е., 0.05 л.м., 1947–1983 г.
Народно читалище „Просвета“ – с. Попско
Ф. 531, 3 оп., 14 а.е., 0.09 л.м., 1950–1984 г.
Образцово народно читалище „Просвета“ – с. Пчеларово
Ф. 103, 3 оп., 27 а.е., 0.24 л.м.,1927–1984 г. Вж. и Ф. 109К
Читалище „Обединение“ – с. Рудина
Ф. 546, 1 оп., 5 а.е., 0.03 л.м., 1950–1960 г.
Народно читалище „Просвета“ – с. Русалско
Ф. 558, 1 оп., 7 а.е., 0.05 л.м., 1952–1959 г.
Народно читалище „Нов живот“ – с. Свирачи
Ф. 561, 3 оп., 12 а.е., 0.16 л.м., 1948–1984 г.
Народно читалище „Светлина“ – с. Славеево
Ф. 568, 1 оп., 7 а.е., 0.03 л.м., 1947–1956 г.
Народно читалище „Огнище“ – с. Стремци
Ф. 543, 3 оп., 14 а.е., 0.12 л.м., 1956–1984 г. Вж. и Ф. 187К
Народно читалище „Отец Паисий“ – с. Фотиново
Ф. 521, 3 оп., 11 а.е., 0.16 л.м., 1949–1984 г.
Народно читалище „Хр. Смирненски“ – с. Чакаларово
Ф. 516, 3 оп., 12 а.е., 0.09 л.м., 1954–1984 г.
Народно читалище „Хр. Смирненски“ – с. Черничево
Ф. 572, 2 оп., 8 а.е., 0.06 л.м., 1952–1975 г.
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Народно читалище „Светлина“ – с. Черничино
Ф. 563, 2 оп., 9 а.е., 0.05 л.м., 1948–1984 г.
Народно читалище „Г. Димитров“ – с. Черни рид
Ф. 562, 1 оп., 5 а.е., 0.20 л.м., 1952–1956 г.
Народно читалище „М. Субхи“ – с. Черноочене
Ф. 578, 3 оп., 15 а.е., 0.16 л.м., 1952–1985 г.
Народно читалище „Комунизъм“ – с. Чифлик
Ф. 532, 3 оп., 19 а.е., 0.10 л.м., 1958–1985 г.
Народно читалище „В. Априлов“ – с. Чорбаджийско
Ф. 169, 3 оп., 13 а.е., 0.13 л.м., 1949–1984 г.
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ХІІ. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ
ХІІ.1. ЛЕЧЕБНИ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ
Окръжна болница – Кърджали
Ф. 734, 5 оп., 83 а.е., 0.86 л.м., 1959–1999 г. Вж. и Ф. 78К
Строежът на болницата започва през 1931 г., а през 1933 г. е открита с 30
легла. Прераства в Окръжна болница през 1959 г. Ръководи здравеопазването и
лечението на населението в окръга. От 1971 г. започва строителството на новата сграда, открита на 29 апр. 1977 г. Разкрити са 25 отделения по различни
специалности с 900 легла. След закриването на Кърджалийски окръг през 1988 г.
болницата е преименувана на Първостепенна общинска болница – Кърджали, а
от 1989 г. е Обединена районна болница – Кърджали.

Заповеди на: Министерството на здравеопазването и ОНС (1986–1991),
главния лекар (1986–1999) по дейността на болницата.
Правилник за вътрешния трудов ред (1992).
Протоколи от: Общото делегатско събрание (1994–1995), заседания на
Медицинския съвет (1995–1997), Дирекционния съвет (1996–1997), заседания на профкомитета (1987–1992).
Планове, информации и задачи за стационарната дейност (1973–1988).
Годишни: отчетни доклади за стационарната дейност (1975–1987, 1992);
бюджети, счетоводни отчети и баланси (1959–1995); разписания за работата
(1964–1967); статистически отчети (1964–1993).
Отчети за: кръводаряването (1964–1987), детската и женската консултации (1980–1985).
Щатни разписания (1973–1995).
Окръжен противотуберкулозен диспансер – Кърджали
Ф. 901, 4 оп., 113 а.е., 0.96 л.м., 1944–2011 г.
Създаден през 1944 г. като специализирано медицинско заведение за активно
издирване, диагностициране, лекуване и наблюдение на болни от туберкулоза и
от хронични белодробни нетуберкулозни заболявания. Промени в наименованието: Околийски противотуберкулозен диспансер – Кърджали (1944–1959), Окръжен противотуберкулозен диспансер (1960–1985), Окръжен пневмо-фтизиатричен диспансер (1985–1988), Диспансер за белодробни болести – Кърджали (1988–
2000), Областен диспансер по пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар
„Д-р Васил Власакиев“ – Кърджали (2000–2011).
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Постановления, разпореждания от висшестоящи органи (1957–1989).
Заповеди на: МС и други висшестоящи органи (1963–1982, 1984–1987,
1989), ръководството (1973–1974, 1976, 1985–2011) по дейността.
Протоколи от: заседания на ръководството (1967–1972), комплексната
оценка на условията на труд в диспансера (1990).
Статистически отчети за: разпределението на персонала, специалистите
(1989–2011).
Правилник за вътрешния ред, информации (1960).
Доклади (1964–1973, 1975, 1978, 1980–2010).
Планове за перспективното развитие на Окръжен противотуберкулозен
диспансер (1976–1980).
Годишни: планове на диспансера (1965–1972, 1974–2010); отчети за:
изпълнението на плана по здравеопазването (1944–1973, 1975, 1978, 1980–
1987), повишаване квалификацията на кадрите (1986–1988), социалното развитие на трудовите колективи (1981, 1984–1987), разпределението на персонала, специалистите (1989–1990), основните средства (1991), експлоатацията
на автомобилния транспорт (1984–1986); статистически отчети (1973–1990);
бюджети и отчети за изпълнението на бюджета (1990–1994); баланси (1960–
1985, 1991–2010).
Отчети за заболяване от активна туберкулоза (1953–1972).
Книги за: решенията на ЛКК и издадени болнични листове (1966–1973).
Щатни разписания (1965–2009).
Протоколи и материали от: заседания на профорганизацията (1960–1973,
1975–1976, 1979, 1983, 1985–1989), събрание на синдикалната организация
(1994), заседание на координационния съвет на КНСБ (1991–1994), съвместно заседание на КНСБ и КТ „Подкрепа“ (1992–1993).
Окръжна психоневрологична болница – Кърджали
Ф. 640, 5 оп., 106 а.е., 1.11 л.м., 1954–1992 г.
Създадена през 1954 г. като Психоневрологична болница за специализирано
лечение на лица с остри и хронични душевни болести от бившите Кърджалийски
и Хасковски окръзи. След създаването на Кърджалийски окръг става Окръжна
психиатрична болница, а през 1988 г. – Психиатрична болница с диспансер – Кърджали.

Документи по учредяването, уедряването и реорганизацията на болницата (1954, 1956–1969).
Окръжни, инструкции, наредби, постановление и заповеди от висшестоящи организации (1955–1971, 1973–1988, 1990–1991).
Правилник за вътрешния трудов ред (1963).
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Доклади и информации на ръководството до висшестоящи инстанции
(1956–1988, 1992), докладни записки (1956–1962, 1974–1988).
Заповеди на ръководството по дейността (1985–1992).
Протоколи от: контролни органи по обследване дейността на болницата
(1956–1962), заседания на СС (1981–1990).
Планове по дейността на болницата (1957–1987).
Бюджетни сметки (1966–1972, 1978–1984, 1987–1989, 1992).
Годишни статистически отчети (1956–1961, 1968–1972, 1978–1990).
Протоколи, планове и отчети на профкомитета (1965–1967, 1974–1984),
протоколи на Помирителната комисия (1960).
Окръжна стоматологична поликлиника – Кърджали
Ф. 845, 4 оп., 70 а.е., 0.47 л.м., 1965–2005 г.
Създадена като специализирано здравно заведение за зъболечение и профилактика на стоматологичните заболявания. Изградена е на базата на съществувалата преди в Кърджали Окръжна зъботехническа лаборатория. През 2000 г.
е регистрирана по Търговския закон като фирма и продължава да съществува
като Стоматологичен център № 1 ЕООД – Кърджали. През 2005 г. е обявена в
ликвидация, която завършва през 2006 г. Промени в наименованието: Окръжна
стоматологична поликлиника – Кърджали (1965–1987), Стоматологична поликлиника – Кърджали (1987–1988), Общинска първостепенна стоматологична поликлиника – Кърджали (1989–2000).

Протокол, заповед и решение по реорганизацията и ликвидацията на поликлиниката (1999–2005).
Окръжни, заповеди, решения на ОНС – Кърджали и други висшестоящи
органи (1965–1974, 1982–1993, 1996).
Заповеди на ръководството по дейността (1976–1980, 1982–1987).
Правилник за вътрешния трудов ред (1972).
Протоколи от: годишни отчетни събрания (1979–1981, 1991–1992,
1996–1999), заседания и съвещания на ръководството (1970, 1974–1976,
1978–1979, 1982–1986, 1996–1999), извършени проверки на поликлиниката
(1966–1973, 1984, 1987).
Перспективна програма за профилактика на стоматологичните заболявания (1985–2000).
Планове, мероприятия и други документи за работата на стоматологична поликлиника (1982–1989).
Отчетни доклади, докладни записки, информации за дейността (1965–
1974, 1979, 1982, 1986).
Бюджетни сметки (1966–1974, 1991–1994, 1996–1999).
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Щатни разписания (1966–1991, 1993–2000).
Годишни: бюджети (1989–1990), финансови отчети и баланси (1965–
1974, 1991–1992, 1994–1996, 1998–2005).
Статистически отчети на поликлиниката (1966–1974, 1988–1990).
Протоколи, планове и отчети на профорганизацията (1966–1984, 1992,
1994).
Окръжна зъботехническа лаборатория – Кърджали
Ф. 607, 1 оп., 8 а.е., 0.04 л.м., 1960–1962 г.
Създадена през 1960 г. за изработване на зъбни протези. Закрита през 1962 г.

Писма, кореспонденция (1960–1962).
Годишни счетоводни баланси с приложенията (1960–1962).
Щатни разписания и бюджетни сметки (1960–1962).
Планове по общата продукция (1960–1962).
Докладни записки, протокол по обособяването на лабораторията като
отделно стопанско предприятие (1960–1962).
Таблици, справки и сведения (1960–1961).
Статистически отчети (1960–1962).
Медико-техническа лаборатория № 1 ЕООД – Кърджали
Ф. 1195, 1 оп., 19 а.е., 0.07 л.м., 2000–2004 г.
Създадена с решение на ОбС – Кърджали през 2000 г. със задача да извършва
предписани от стоматолози специфични технически дейности и производство
на специализирани медицински и помощни средства. Ликвидирана с решение на
ОбС – Кърджали.

Решения на ОбС и на Окръжен съд – Кърджали за създаване, преобразуване и ликвидация на лабораторията (2000–2004), договори за възлагане
управлението и ликвидацията на дружеството (2000–2003).
Заповеди на ръководството по дейността (2000–2003).
Протоколи от общи събрания на дружеството (2000–2001).
Правилник за вътрешния трудов ред (2000).
План-програма и бизнес план (2002–2003).
Доклади на ликвидатора (2003–2004) и на одитора (2004).
Годишни: отчети на заетите лица (2001–2003), финансови отчети и баланси с приложенията (2001–2004).
Разделителен протокол със „Стоматологичен център“ № 1 (2000).
Протоколи за търгове (2000–2004).
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Колективен трудов договор (2000), вътрешни правила за работната зап
лата (2000).
Ра йо н н и б о лници
5 ф., 28 оп., 555 а.е., 4.83 л.м., 1945–1999 г.
Създадени, за да оказват квалифицирана медицинска помощ на населението
от съответните райони. Преди административното деление на страната от
1959 г. болниците са наричани околийски, а по-късно – обединени здравни служби. От 1959 г. са създадени обединени градски болници и окръжна болница в окръжния център – Кърджали. В здравно отношение са подчинени на МНЗ и на
околийските и окръжни здравни отдели, а в административно и финансово – на
местните органи на власт и управление.

Районна болница – Ардино
Ф. 475, 7 оп., 118 а.е., 1.19 л.м., 1945–1999 г. Вж. и Ф. 80К
Районна болница – Ивайловград
Ф. 510, 6 оп., 187 а.е., 1.28 л.м., 1951–1999 г. Вж. и Ф. 105К
Районна болница – Крумовград
Ф. 655, 8 оп., 163 а.е., 1.57 л.м., 1945–1999 г.
Градска болница – Кърджали
Ф. 483, 1 оп., 17 а.е., 0.10 л.м., 1945–1958 г. Вж. и Ф. 78К
Градска болница – Момчилград
Ф. 488, 6 оп., 70 а.е., 0.69 л.м., 1952–1999 г.
Рапорт, кореспонденция, протокол за откриване на болницата – Ф. 510
(1951–1952).
Наредби, разпоредителни писма от висшестоящи организации (1945–
1998).
Кореспонденция с МНЗ и местните органи на управление по дейността
(1945–1958), тезиси (1945–1951, 1953–1960).
Заповеди на ръководството по дейността – Ф. 655 (1985–1988, 1990–
1998).
Правилник за вътрешния ред – Ф. 655 (1968).
Протоколи от: проверки и методическа помощ на отделенията в болниците от висшестоящи органи (1953–1983), заседания на Медицинския съвет –
Ф. 655 (1991), общи събрания – Ф. 655 (1986–1989, 1991).
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Планове: насрещни и перспективни на болниците (1972–1974), тримесечни – на болниците и на отделенията (1969–1974), оперативни по: имунизациите и реимунизациите (1962–1964), работата на БЧК (1972–1978),
здравно-просветната работа (1957–1984), борбата със заразните болести
(1959–1993).
Годишни: доклади и отчети (1947–1985), баланси (1955–1999), статистически отчети за работата на болниците (1952–1998).
Анализи на качествените показатели за дейността (1954–1984).
Отчети: за изпълнение плана за движението на персонала в болниците
(1969–1998), по профсъюзната дейност (1949–1996).
Доклади и протоколи на: профкомитети (1949–1996), синдикалните организации (1990–1991, 1994).
Районна служба „Борба с хемарогичната треска“ – Кърджали
Ф. 1088, 1 оп., 14 а.е., 0.10 л.м., 1953–1991 г.
Създадена през 1970 г. за борба с иксодовите кърлежи по животните, срещу
хемарогичната треска по хората и борба с вредните гризачи срещу хемарогичния
нефрозо-нефрид с бъбречен синдром в бившия Кърджалийски окръг. Престава да
съществува през 1991 г.

Документи по ликвидирането на службата (1991).
Наредби, указания и програми от висшестоящи организации (1971, 1974,
1976, 1980, 1983).
Протокол от заседание на Координационния съвет по дезинфекция, дезинсекция и дератизация за Кърджалийски окръг и материали от дейността
му (1983).
Извлечения от протоколи с решения на ИК на ОНС – Кърджали (1972–
1974, 1986).
Информации и докладни записки до висшестоящи организации във връзка с дейността (1970, 1978, 1985–1990).
План, отчети, доклади и обзори по дейността (1974, 1979, 1982, 1986).
Сведения за резултатите от изследвания на животни (1976–1986, 1988,
1990), справки за заболеваемостта на животни и хора. Списък на преболедувалите (1953–1986).
План-сметки за средствата по издръжката (1977–1991). Планове по труда и ФРЗ (1978–1982, 1984–1990).
Годишни отчети по труда и ФРЗ и справки за изразходваните средства
(1976–1982, 1985–1991).
Щатни разписания (1973–1991).
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Вътрешни правила по организация на работната заплата (1978, 1982–
1990).
Материали за дейността на профорганизацията (1983, 1985–1990).
Окръжна санепидстанция – Кърджали
Ф. 586, 6 оп., 115 а.е., 1.40 л.м., 1959–1995 г.
Създадена през 1959 г. като окръжна структура на базата на съществувалите дотогава Противомаларична станция – Кърджали (1948–1951) и околийска
санепидстанция – Кърджали (1952–1958). В административните райони на новосъздадения окръг се изграждат като нейни структурни звена и районни санепидстанции. През 1967 г. градската и районната санепидстанции се обединяват
в Хигиенно-епидемиологичен институт – клон Кърджали, подчинен на МНЗСГ, а
ОНС – Кърджали упражнява административен и финансов контрол върху работата му. През 1972 г. се преобразува в Окръжна ХЕИ – Кърджали, преименувана
през 1985 г. на ХЕИ. Представлява специализирано здравно заведение, орган на
държавния санитарен контрол за здравна профилактика на жизнената среда на
човека, предпазване от заболявания и укрепване на общественото здраве и трудоспособността на населението. Дейността се осъществява под прякото ръководство на Управление „Здравна профилактика и държавен санитарен контрол“
в Министерство на здравеопазването.

Постановления и решения на МС (1959, 1963–1976, 1991–1995).
Протоколи от: общи годишни и отчетни събрания, заседания на Дирек
ционния съвет и СС (1985–1995), оперативни заседания на ръководството
(1959–1961, 1963–1976), съвещания на комисиите по хигиена (1959, 1963–
1967).
Правилници за вътрешния трудов ред (1959–1966).
Планове за дейността (1959–1983, 1991–1995).
Годишни отчетни доклади по санитарното състояние на окръга (1959–
1979, 1985, 1991–1995).
Отчети за: дейността на инспекцията и на отделенията, заразните заболявания (1977–1983, 1991–1992, 1994–1995).
Счетоводни отчети (1959–1995).
Годишни бюджети и баланси (1959–1976, 1985–1994).
Информационни бюлетини (1959–1967).
Щатни разписания (1959–1992).
Колективни трудови договори (1991, 1993, 1995).
Протоколи, доклади, решения, бюджети и отчети на профкомитета и за
дейността профорганизацията (1963–1990).
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Селска здравна служба – с. Бял извор
Ф. 690, 2 оп., 15 а.е., 0.15 л.м., 1951–1980 г. Вж. и Ф. 167К
Създадена през 1951 г. за медико-санитарно обслужване на населението и
подобряване на санитарно-хигиенните условия в района.

Писма, окръжни, указания, постановления, правилници, наредби от районните болници, общините и МНЗСГ (1951–1980).
Заповеди на висшестоящи органи (1956–1962).
Протоколи и материали към тях от: конференции на БЧК (1972–1979),
ревизии и обследвания на МНЗСГ (1970–1974).
Планове и мероприятия на БЧК (1972–1978).
Планове на здравната служба (1976–1977).
Годишни отчетни доклади, отчети и информации за дейността на дру
жеството на БЧК (1961–1962, 1967–1980).
Отчети за противоепидемични мероприятия (1955–1963).
Протоколи за изследвания, имунизации и др. (1953–1963).
Сведения за детската смъртност и раждаемостта в района (1961).
ХІІ.2. СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ
Районно управление „Социално осигуряване“ – Кърджали
Ф. 1082, 2 оп., 25 а.е., 0.18 л.м., 1915–1992 г.
Създадено през 1959 г. като отдел към ОНС – Кърджали. Съществува като
самостоятелна институция от 1978 г. Служи за пенсионно производство, контрол, изплащане и отчитане на видовете пенсии и пенсионно обслужване.

Нормативни документи по реорганизацията на институцията (1984).
Писма и заповед на Главно управление „Социално осигуряване“ по дейността (1991–1992).
Докладни записки и констативни протоколи от ревизии (1984–1986).
Отчети по: краткосрочното осигуряване (1989), приходите и разходите
на учрежденията от непроизводствената сфера (1986).
Протокол от общо събрание на колектива (1992).
Решения, протоколи, удостоверения за: отпускане на поборническа пенсия на 36 лица от бившия окръг (1915–1965), отпускане на военноинвалидни
пенсии, за прослужено време на свещеници и адвокати (1929–1959).
Годишни: финансови планове, отчети и баланси (1984–1990, 1992), статистически отчети (1978–1987).
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Бюджети и отчети (1981–1987).
Щатни разписания (1978, 1991–1992).
Справки и отчети за: изпълнението на бюджета по Държавно обществено осигуряване (1983–1992), движението на сумите по сметка бюджетни
финансирания при пенсионно осигуряване (1987–1992).
Планове, протоколи и доклади на профкомитета (1978–1987).
Д ир екции „ Б ю р о по тр уда“
5 ф., 5 оп., 91 а.е., 0.69 л.м., 1989–1997 г.
Създадени през 1989 г. Извършват услуги по осигуряване на трудовата заетост на гражданите чрез регистрация, изплащане на обезщетения и помощи
при безработица. Съдействат за осъществяване на конституционното право на
труд на всеки гражданин на територията на общината, за създаване на условия
за използване на трудовите ресурси, за осигуряване в предвидените срокове на
парични обезщетения и социални помощи на съкратените.

Дирекция „Бюро по труда“ – Ардино
Ф. 1166, 1 оп., 23 а.е., 0.21 л.м., 1989–1996 г.
Дирекция „Бюро по труда“ – Кирково
Ф. 1181, 1 оп., 12 а.е., 0.13 л.м., 1989–1997 г.
Дирекция „Бюро по труда“ – Крумовград
Ф. 1182, 1 оп., 19 а.е., 0.08 л.м., 1990–1997 г.
Дирекция „Бюро по труда“ – Кърджали
Ф. 1177, 1 оп., 19 а.е., 0.14 л.м., 1989–1997 г.
Дирекция „Бюро по труда“ – Момчилград
Ф. 1180, 1 оп., 18 а.е., 0.13 л.м., 1989–1997 г.
ПМС и заповед на КТСД за изграждане бюрата по труда (1989–1994,
1997).
Решения на МС по дейността (1989, 1991–1994, 1997).
Инструкции, правила, указания, инструктивни писма и заповеди на Министерството на труда по дейността (1989–1997).
Заповеди на висшестоящи органи – Ф. 1180 (1991–1997).
Правилници за: вътрешния трудов ред (1990, 1995, 1996), устройството,
функциите и задачите на Бюрото по труда – Ф. 1166 (1990).
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Протоколи от: проведени общи събрания на служителите (1996–1997),
заседания на трипартийния Консултативен комитет по заетостта (1992–1997),
проведени квалификационни изпити на курсисти – Ф. 1166 (1991, 1995, 1996).
Докладни записки от началника на Бюрото до висшестоящи органи по
дейността – Ф. 1181 (1993–1996).
Статут, указания и информации за провеждане на конкурси и за резултатите от проведените конкурси – Ф. 1177 (1994–1997).
Кореспонденция с МТСГ и други организации във връзка с трудовото
посредничество – Ф. 1166 (1991–1996).
Договори за съвместна дейност по програмата за временната заетост –
Ф. 1166 (1993–1996).
Прогнози за безработицата в района – Ф. 1182 (1994).
Планове и отчети за дейността с приложенията (1990–1997), анализ –
Ф. 1182 (1989–1997).
Справки за: регистрираните безработни по възраст, пол и професии и
временна незаетост, устроените на работа, включените във форми за квалификация и изплатени обезщетения – Ф. 1166 (1990–1992, 1994–1996).
Кореспонденция с Националната служба по заетостта във връзка с
безработицата и изплащането на обезщетения и помощи при безработица –
Ф. 1166 (1991–1996).
Обзори на пазара на труда – Ф. 1166 (1993, 1995–1996).
Годишни анализи за състоянието, равнището, динамиката и структурата
на безработицата в бюрото по труда – Ф. 1181 (1990, 1994–1997), Ф. 1182
(1995).
Анализи и информации за дейността на бюрото по труда и проблемите
на заетостта в общината (1990–1997).
Информации, анализи и справки за: отчитане резултатите по прилагане
програмата за временна заетост и трудово посредничество – Ф. 1166 (1993–
1996).
Анализ на структурата на заетостта и на безработицата в Община Ардино – Ф. 1166 (1992–1993), на работата на Бюрото по труда – Кърджали по
професионалното ориентиране, квалификация, преквалификация и организиране на обучение (1991–1997).
План по труда – Ф. 1180 (1990).
Проектобюджети с приложенията (1991–1997).
Щатни разписания (1990–1997).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1991).
Годишни баланси и отчети с приложенията (1990–1997).
Статистически отчети за: персонала и ФРЗ (1991–1997), образователната и възрастова структура на персонала (1991–1997).
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Ди р ек ции „ С о циал н о подпомагане“
6 ф., 6 оп., 78 а.е., 0.43 л.м., 1990–2000 г.
Създадени за социално подпомагане на лица и семейства чрез еднократни
месечни и целеви помощи в пари и натура. Имат контролни и методически функции по отношение на Общинските центрове за социални грижи в страната. През
1990–1998 г. са Регионален и общински центрове за социални грижи, през 1998–
2003 г. са преименувани на общински центрове за социални грижи, след което
стават Дирекции „Социално подпомагане“.

Дирекция „Социално подпомагане“ – Ардино
Ф. 1210, 1 оп., 10 а.е., 0.04 л.м., 1991–2000 г.
Дирекция „Социално подпомагане“ – Джебел
Ф. 1228, 1 оп., 15 а.е., 0.04 л.м., 1998–2001 г.
Дирекция „Социално подпомагане“ – с. Кирково
Ф. 1220, 1 оп., 16 а.е., 0.12 л.м., 1991–2000 г.
Дирекция „Социално подпомагане“ – Крумовград
Ф. 1229, 1 оп., 16 а.е., 0.07 л.м., 1992–2000 г.
Дирекция „Социално подпомагане“ – Кърджали
Ф. 1209, 1 оп., 7 а.е., 0.04 л.м., 1990–2000 г.
Дирекция „Социално подпомагане“ – Момчилград
Ф. 1211, 1 оп., 14 а.е., 0.12 л.м., 1991–2000 г.
Правилници, постановления решения на МС и МТСГ (1991–2000).
Правилници за устройството и дейността на Дирекциите (1991), Ф. 1228
(1997).
Указания и писма от МТСГ (1991–1999).
Годишни отчети за подпомаганите лица и дейността (1994–2000).
Докладни записки за преобразуване на клуба на пенсионера и инвалида – Ф. 1210 (1998).
Годишни баланси (1997–1999).
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Дом „Майка и дете“ – Кърджали
Ф. 681, 5 оп., 80 а.е., 0.42 л.м., 1957– 2000 г.
Създаден през 1957 г. като лечебно, профилактично и възпитателно заведение за отглеждане на лишени от родителски грижи деца до тригодишна възраст.
През 2000 г. е преименуван на Дом за медико-социални грижи за деца – Кърджали.

Окръжни, наредби, заповеди, решения и постановления на МНЗ и ОНС
(1957–1981, 1990–2000).
ПМС № 20 от 22 февр. 2000 г. за реорганизация на дома.
Заповеди на ръководството по дейността (1995–2000).
Правилници за вътрешния ред (1957–1977).
Протоколи от проведени съвещания и обследвания (1957–1964, 1999).
Разделителен протокол между Дом „Майка и дете“ и „Тубдиспансер“ –
Кърджали (2000).
Планове за: работата на дома (1957–1977, 1986), колегиумите с медицинските сестри и друг персонал (1965–1977).
Отчетни доклади за дейността (1959–1963, 1966–1977).
Годишни баланси с приложенията (1960–1977, 1991–2000).
Бюджетни сметки (1957–1977, 1980–1982, 1991–1994).
Щатни разписания (1957–1977, 1980–2000).
Статистически отчети (1957–1973, 1980–1982, 1984–2000).
Сведения за месечния прираст на теглото на децата (1958–1964).
Протоколи, санитарна книга и писма за хигиенизирането на дома (1973–
1977).
Ревизионни актове от финансови ревизии (1959–1963).
Статистически отчети, протоколи, бюджети и доклади на профорганизацията (1965–1977, 1979, 1987–1988, 1990, 2000).
Списък на неанотираните фондове
Селска здравна служба – с. Звездел
Ф. 693, 1 оп., 3 а.е., 0.03 л.м., 1959–1964 г.
Околийски лекар – Ивайловград
Ф. 509, 1 оп., 9 а.е., 0.06 л.м., 1945–1950 г. Вж. и Ф. 105К
Околийска здравна служба – Крумовград
Ф. 59, 1 оп., 35 а.е., 0.23 л.м., 1944–1947 г.
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Околийски туберкулозен диспансер – Крумовград
Ф. 654, 1 оп., 7 а.е., 0.05 л.м., 1954–1958 г.
Околийска поликлиника – Крумовград
Ф. 660, 1 оп., 8 а.е., 0.08 л.м., 1954–1958 г.
Околийска здравна служба – Момчилград
Ф. 38, 1 оп., 7 а.е., 0.27 л.м., 1944–1947 г. Вж. и Ф. 61К
Околийски противотуберкулозен диспансер – Момчилград
Ф. 493, 1 оп., 11 а.е., 0.05 л.м., 1952–1958 г.
Регионален център по здравеопазване – Кърджали
Ф. 1206, 1 оп., 25 а.е., 0.16 л.м., 1992–1995 г.
„Диагностично-консултативен център № 1“ ООД – Кърджали
Ф. 1239, 1 оп., 6 а.е., 0.03 л.м., 1999–2001 г.
„Дезинфекционна станция“ – Кърджали
Ф. 1226, 1 оп., 9 а.е., 0.03 л.м., 1992–2005 г.
Дирекция „Областна инспекция по труда“ – Кърджали
Ф. 1227, 1 оп., 12 а.е., 0.06 л.м., 1990–1995 г.
Околийска санепидстанция – Кърджали
Ф. 590, 1 оп., 14 а.е., 0.16 л.м., 1946–1958 г.
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ХІІІ. ФИЗКУЛТУРА, СПОРТ, ТУРИЗЪМ
Окръжен съвет на Българския съюз
за физическа култура и спорт – Кърджали
Ф. 833, 4 оп., 91 а.е., 1.50 л.м., 1959–1987 г.
Учреден с административното деление на страната през 1959 г. на базата
на бившите околийски съвети на БСФС в Кърджали, включвайки физкултурните
дружества от окръга. Основните му задачи са развитието на физическата култура и спорта за постигане на по-високо спортно майсторство, привличането
на квалифицирани кадри, организирането на звена за физкултура и спорт в предприятията, градовете и селата от окръга, масовизирането на спорта. От 1959
до 1987 г. се нарича Окръжен съвет на БСФС – Кърджали, а от 1988 г. – Дру
жество за физическа култура и спорт – Кърджали.

Постановления, разпореждания и решения на МС и на органи при ЦК на
БКП по дейността на съюза (1959–1983, 1985–1987).
Решения от пленуми, заседания и съвещания на ЦС на БСФС за изпълнение на физкултурния план, усъвършенстване на кадрите, изграждане на
специализирани спортни школи (1959–1965, 1970–1972).
Правилници за вътрешния ред (1959–1967).
Протоколи от пленуми, заседания и съвещания на ОС на БСФС за дейността на съюза (1959–1987).
Протоколи: за удостоверяване на разряди (1959–1966, 1971–1972), от
съдийски колегии (1959–1965, 1969–1983).
Годишни: планове и отчети за капиталните вложения (1959–1968, 1970–
1972), баланси и отчети, сведения за ФРЗ (1959–1968, 1978–1986).
Проектосметни документации на сгради на ОС на БСФС (1962).
Инструкции, правилници, наредби и указания по бюджетното планиране,
финансовата дисциплина и счетоводната отчетност (1959–1968, 1970–1971).
Протоколи, доклади, отчети, бюджети и статистически отчети на профорганизацията (1959–1965, 1969–1985).
Др ужес т в а за ф из иче с ка култур а и с порт
4 ф., 7 оп., 63 а.е., 0.62 л.м., 1946–1984 г.
Наследници на създадените преди 1944 г. дружества за физическа култура
и спорт. Основната им задача е да организират и развиват физическата култура и спорта сред населението на общините чрез създаване на различни спортни секции. Промени в наименованието им: Организации за физкултура и спорт
(1944–1957), Околийски комитети на БСФС (1957–1959), Дружества за физичес
ка култура и спорт (1959–).
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Дружество за физическа култура и спорт „Раковски“ – Ивайловград
Ф. 891, 1 оп., 7 а.е., 0.11 л.м., 1946–1976 г.
Съществува от 1923 г.

Дружество за физическа култура и спорт „Крумовград“ – Крумовград
Ф. 1037, 1 оп., 9 а.е., 0.09 л.м., 1979–1984 г.
Съществува от 1925 г.

Дружество за физическа култура и спорт „Арда“ – Кърджали
Ф. 501, 4 оп., 36 а.е., 0.34 л.м., 1957–1983 г.

Съществува от 1924 г.

Дружество за физическа култура и спорт „Родопи“ – Момчилград
Ф. 943, 1 оп., 11 а.е., 0.08 л.м., 1962–1984 г.
Съществува от 1935 г.

Постановления, разпореждания, решения на ЦС на БСФС по дейността
на дружествата – Ф. 891 (1946–1976), Ф. 501 (1957–1960, 1962–1975).
Наредби за провеждане на спортни прояви – Ф. 1037 (1983).
Протоколи и материалите към тях от: годишни отчетни събрания –
Ф. 1037 (1957, 1962–1983), Ф. 943 (1964–1984), заседания на бюрото и пленуми – Ф. 891 (1946–1974), Ф. 1037 (1979–1984), учредителна конференция
(1979), заседания на учебните спортни секции (1959).
Годишни доклади и отчети на дружествата – Ф. 501 (1962–1968), Ф. 891
(1946–1976), Ф. 943 (1964–1984).
Ревизионни актове от финансови ревизии – Ф. 891 (1974–1975).
Бюджети и щатни разписания – Ф. 501 (1960, 1964–1983), Ф. 891 (1965–
1976), Ф. 943 (1962–1984), отчети и сведения по бюджета – Ф. 943 (1962–
1984).
Годишни финансови планове и отчети – Ф. 501 (1963–1983), Ф. 891
(1970–1975), баланси – Ф. 501 (1961–1970, 1977–1983).
Протоколи, планове, доклади на профорганизацията – Ф. 501 (1969–
1983), Ф. 943 (1979–1984).
Окръжен съвет на Българския ловно-рибарски съюз – Кърджали
Ф. 674, 3 оп., 36 а.е., 0.37 л.м., 1959–1985 г.
Създаден през 1959 г. Развива ловното и риболовното стопанство, изкуственото развъждане на дивеч и риба с оглед разширяване на ловните стопанства и
зарибяване на естествените и изкуствени водоеми, регулиране на вредния дивеч;
води борба против бракониерството, развива спортносъстезателната дейност.
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Инструкции, окръжни, заповеди, наредби, разпореждания, решения
от висшестоящи органи за изпълнение на ловностопанските мероприятия
(1959–1983).
Доклади, протоколи и решения от проведени пленуми на БЛРС (1959,
1961–1963, 1965, 1971–1984).
Протоколи от заседания на бюрото (1959–1960, 1962–1985).
Перспективни планове за: дейността на дружеството (1960–1961, 1963–
1966, 1968–1985), работата на ИБ и ОС на БЛРС (1959–1965, 1967, 1969–
1972, 1974–1984), подобряването на състоянието на полезния дивеч в региона (1972).
Годишни: бюджети (1971–1984), отчетни доклади (1959–1968, 1973–
1982), баланси (1967, 1970–1973, 1977–1984), отчети за ловностопанската
дейност (1960–1985).
Информации и оценки за дейността (1969–1972 ).
Щатни разписания (1972–1984 ).
Л о в н о - р ибар с к и др ужеств а
5 ф., 19 оп., 175 а.е., 1.85 л.м., 1944–1985 г.
Наследници на създадените преди 1944 г. Ловно-рибарски дружества. От
1944 до 1958 г. са ръководени от ЦС на БЛРС. За развитие на дейността им е
оказвана помощ от местните народни съвети. През същия период към съветите
са създадени дружини, които отчитат дейността си пред дружествата. Основната дейност на дружествата е да развиват ловно-рибарските стопанства.

Ловно-рибарско дружество – Ардино
Ф. 675, 5 оп., 70 а.е., 0.59 л.м., 1945–1984 г. Вж. и Ф. 253К
Ловно-рибарско дружество – Ивайловград
Ф. 618, 3 оп., 22 а.е., 0.21 л.м., 1952–1985 г.
Ловно-рибарско дружество – Крумовград
Ф. 609, 3 оп., 12 а.е., 0.22 л.м., 1950–1985 г.
Ловно-рибарско дружество – Кърджали
Ф. 610, 4 оп., 29 а.е., 0.39 л.м., 1956–1985 г. Вж. и Ф. 150К
Ловно-рибарско дружество – Момчилград
Ф. 703, 4 оп., 42 а.е., 0.44 л.м., 1944–1984 г. Вж. и Ф. 256К
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Окръжни, инструкции, указания, постановления, заповеди от висшес
тоящи органи по дейността (1945–1985).
Протоколи и материалите към тях от: заседания на бюрата при дружес
твата (1944–1984), отчетно-изборни конференция и събрания (1948–1984).
Годишни: баланси с приложените към тях форми (1956–1980), бюджети
и отчети (1944–1984), статистически отчети (1960–1979), планове и отчетни
доклади (1949–1984).
Щатни разписания (1963–1977).
Окръжен съвет на Българския туристически съюз – Кърджали
Ф. 858, 4 оп., 31 а.е., 0.44 л.м., 1959–1987 г.
Учреден през 1959 г. Основните му задачи са да работи за масовизиране на
туристическото движение, за патриотичното и интернационално възпитание
на населението чрез формите на туризма, като включва туристическите дру
жества от територията на окръга.

Разпореждания, решения, инструкции, заповеди от ЦС на БТС (1959–
1987).
Протоколи от: заседания и съвещания на бюрото и материалите към тях
(1959–1969, 1971–1974), проведени конференции (1959–1969, 1971–1974,
1981–1987).
Годишни: планове (1961–1969, 1972–1974, 1985–1987), бюджети и отчети (1959–1974).
Щатни разписания (1971–1974, 1977–1987).
Т у р ис т иче с к и дружес тв а
4 ф., 7 оп., 80 а.е., 0.77 л.м., 1925–1986 г.
Продължават дейността на създадените преди 1944 г. туристически дружества. Изграждат и ръководят туристически секции по предприятия, учреждения, организации за развитие и популяризиране туристическото движение в
общината; изграждат и поддържат материалната база.

Туристическо дружество „Белите брези“ – Ардино
Ф. 872, 1 оп., 14 а.е., 0.10 л.м., 1925–1975 г.

Създадено през 1925 г. Променя наименованието си: „Орлови скали“ (1944–
1957), „Кара-колас“ (1957–1959), а след 1959 г. – „Белите брези“.
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Туристическо дружество „Димитър Петков“ – Крумовград
Ф. 1040, 1 оп., 3 а.е., 0.08 л.м., 1980–1984 г.

Създадено през 1957 г. До 1979 г. носи името „Родопи“ , а от 1979 г. –
„Д. Петков“.

Туристическо дружество „Мирчо Спасов“ – Кърджали
Ф. 641, 4 оп., 53 а.е., 0.49 л.м., 1957–1984 г.

Създадено през 1926 г.

Туристическо дружество „Христо Ботев“ – Момчилград
Ф. 1087, 1 оп., 10 а.е., 0.10 л.м., 1958–1986 г.

Съществува от 1958 г.

Нормативни документи по учредяване на дружеството – Ф. 872 (1925–
1964).
Наредби и правилници от висшестоящи организации по дейността –
Ф. 1040 (1980–1984).
Протоколи и материалите към тях от: отчетно-изборни конференции –
Ф. 641 (1963–1976, 1979), Ф. 872 (1960–1973), Ф. 1087 (1976–1979, 1982–
1983, 1985), пленуми – Ф. 641 (1978), Ф. 872 (1961–1974), заседания на ИБ
на дружеството – Ф. 641 (1957–1978, 1981), Ф. 872 (1958–1959, 1963–1967,
1969, 1971–1975), Ф. 1087 (1977–1978, 1981, 1986), събрания и заседания на
клубовете – Ф. 641 (1972–1980), на туристическите секции – Ф. 641 (1957–
1962).
Годишни отчети и доклади – Ф. 641 (1958–1971).
Бюджети, баланси, отчети с приложенията към тях – Ф. 872 (1962–1975),
Ф. 1087 (1965, 1975–1986), Ф. 1040 (1981–1983 ), баланси – Ф. 1087 (1976–
1978, 1981–1986).
Щатни разписания – Ф. 872 (1971–1972 ), Ф. 1087 (1981–1986).
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ХІV. ЛИЧНИ ФОНДОВЕ
Анадолиев, Георги Стайков (1922–)
Ф. 909, 2 оп., 33 а.е., 0.20 л.м., 1962–1983 г.
Роден на 2 авг. 1922 г. в Дедеагач, Гърция. Завършва средно образование в
Кърджали, висше агрономическо – във ВСИ „В. Коларов“ – Пловдив през 1949 г.
От 1951 г. работи като: околийски агроном в Кърджали, инструктор в ТКЗС –
Кърджали, началник отдел „Селско стопанство“ при ОНС – Кърджали, директор на ДЗС – Кърджали. От 1963 г. е научен сътрудник в КОС – Кърджали, на
която е директор от 1968 г. През 1976 г. му е присъдена научна степен доктор
на селскостопанските науки, а от 1979 г. е старши научен сътрудник. Участва
в обществено-политическия живот на града. Член на местния клон на Съюза на
научните работници.

Автобиография (1980).
Патентно удостоверение от САЩ за научен труд за размножаване на
селектирани лешникови сортове (1976).
Лекции, научни трудове и статии за: създаване и отглеждане на овощни
насаждения и новите методи за присаждане и отглеждане на лешника и ореха в България, вегетативното размножаване на овощните растения, отглеждането на трайни насаждения в Смолянско и Кърджалийско, спецификата в
отглеждане на дюлята и шипката и др. (1968–1980).
Авторски свидетелства за изобретения и доклади в областта на агрономическата наука и овощарството (1962–1983).
Благодарствена телеграма от ръководството на Земеделски индустриален комбинат – Битоля за добрия прием на делегацията им в КОС – Кърджали
(1982).
Писмо от НАПС за определянето му за лектор в телевизионния университет „Агра“ (1980).
Лични портретни снимки на фондообразувателя (1982).
Ангелов, Ангел Атанасов (1933–1985)
Ф. 1084, 1 оп., 45 а.е., 0.23 л.м., 1956–1985 г.
Роден през 1933 г. в Кърджали. Завършва средно образование в родния си
град, висше – във ВИФ „Г. Димитров“ – София. През 1955 г. е учител по физичес
ко възпитание в Хасково, от 1956 до 1959 г. – окръжен училищен инспектор по
физическо възпитание в Хасково, а от 1959 до 1961 г. – в Кърджали. От 1961 г.
работи в ИНПУ „Л. Каравелов“ – Кърджали. По-късно става ръководител на
катедра по физическа култура и спорт. От 1981 г. е старши преподавател в ИУУ
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„Д-р М. Нейчев“ – Стара Загора. От 1983 г. е кандидат на физкултурните науки.
Умира през 1985 г. в Стара Загора.

Автобиография (1984).
Библиографски списък на научните му трудове със справка за тях; грамота за награждаването му (1969–1984).
Статии и научни разработки: „Игрите в началното училище“, „За някои
възможности за интензифициране обучението на скок на дължина в ІV–VІІ
клас“, лекции за физическото възпитание, четени от А. Ангелов в институтите в Кърджали и Стара Загора (1981–1983).
Разкази: „Незавършената борба“, „За община Нановица“ и др., публикувани във в-к „Нов живот“ (1962–1980).
Статии на спортни теми в местни и централни вестници, репортажи и
мнения по спортни въпроси, бележки във връзка с трудовата му дейност
(1964–1984).
Писма от Никола Галов, Вл. Арденски, редакциите на в-к „Народен
спорт“ и „Нов живот“ във връзка с негови публикации (1978).
Ангелов (Янков), Ламбри Николов (1905–?)
Ф. 819, 3 оп., 46 а.е., 0.28 л.м., 1903–1981 г.
Роден на 24 окт. 1905 г. в с. Дарец, Крумовградско. Получава основно образование в Ивайловград, а средно – в Пловдивската търговска гимназия. През 1931 г.
завършва Търговско-стопанския отдел на Свободния университет в София. Работи като: писар в Община – с. Дарец, кмет на общините в селата Фотиново,
Стремци, Нановица, касиер на Кооперация „Перперикон“. От 1948 г. е касиер и
счетоводител в Строително обединение – Хасково. Активен участник в движението за трезвеност.

Автобиографии (1954, 1977), дипломи и удостоверения за завършено
образование (1918–1931).
Устав на ученическото неутрално въздържателно дружество в гимназията в Пловдив (1925).
Поздравителни телеграми, публикации за неговата дейност и други документи от активната му дейност в движението за трезвеност (1969–1976).
Покани от НК за трезвеност за участие в негови прояви (1981).
Писма, доклади, актове за приемане и предаване на документи от служебната му дейност (1939–1978).
Сведения за: Таен революционен комитет в с. Юглюк (Дарец) от 1902 г.
(1980), църквите в с. Рудина и с. Юглюк (1945).
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Родословна схема на рода Косевци от първата половина на ХІХ в. до 50те години на ХХ в. (1916–1979).
Позив на Всебългарския съюз „Отец Паисий“ (1938).
Наредба-закон за земеделските задруги (1938).
Брошури, бюлетини, бележки, пътеписи, спомени (1939–1977).
Кореспонденция, водена от него като кмет на общини Фотиново и Нановица, с околийския управител в Кърджали и заявление до министъра на
вътрешните работи по дейността му (1942–1978).
Снимки на: Никола Ангелов (баща) – първи председател на Мастанлийс
кия окръжен съвет; църквите в Кърджали и с. Дарец; кметове и чешми от
Източните Родопи, с. Дарец (1922–1956).
Албум със снимки на курсисти от ШЗО (1931–1932).
Членска карта на баща му за членство в Илинденската организация с
устав и карта в нея (1903). Документи на близки (1903–1974).
Андреев, Андрей Иванов (1929–)
Ф. 933, 1 оп., 28 а.е., 0.07 л.м., 1922–1970 г.
Роден на 22 ян. 1929 г. в Търново. Завършва средно образование в Русе, вис
ше – във ВФСИ – Свищов през 1956 г. и е назначен в ОЦЗ – Кърджали, където
работи като счетоводител. Секретар на ОК на БТС. От 1960 г. е отговорник за
паметниците към ОНС. Започва разкопки на обектите Перперикон, Кърджали,
вила „Армира“ – Ивайловград. Отличава се с активна събирателска и организационна дейност, с която поставя началото на Историческия музей и Художествената галерия в Кърджали.

Докладни записки със справки за необходимостта от откриване на музей
и художествена галерия в Кърджали, списъци на събрани експонати (1960).
Заповеди за назначаването му на работа в музея в Кърджали (1960–
1969).
Писма, планове, информации от дейността му като учредител и организатор на ОИМ – Кърджали (1960–1969) и на Художествена галерия – Кърджали (1963–1969), като археолог (1964–1968), етнограф (1960–1970) и
основател на секция „Социалистическо строителство“ в ОИМ – Кърджали
(1962–1965).
Документи от творческата му дейност: статии, бюлетини, научни материали, беседи на етнографски и археологически теми (1961–1969).
Снимка и публикация за баща му – печатарски работник, участвал в революционните борби преди 1944 г. (1922, 1951).
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Балкански, Иван Цеков (1931–1983)
Ф. 925, 2 оп., 61 а.е., 0.23 л.м., 1950–1983 г.
Роден на 21 февр. 1931 г. в София. Завършва гимназия в Ботевград, Военното
артилерийско училище „Г. Димитров“ в Шумен и Военно-политическото училище
„Й. В. Сталин“ в Търново. Като политически офицер служи до 1955 г., след което завършва история в СУ „Климент Охридски“. От 1956 до 1959 г. е началник
на отдел „Просвета и култура“ при ГНС – Търново. Уредник в Градския музей
в Белоградчик (1960–1967), в ОИМ – Кърджали (1967–1983). През 1951 и 1953 г.
работи в Околийски съвет на българо-съветската дружба – Ботевград и Бургас.
Краевед, археолог. Издирва и систематизира значими сведения, разкриващи важ
ни аспекти от историческото минало на местното население в Кърджалийски
окръг. Умира през 1983 г. в Кърджали.

Автобиографии (1967, 1975), членски карти, дипломи, свидетелства за
завършено образование, трудова книжка (1953–1983).
Бележки за историята на селища от Кърджалийски окръг, лекции, учебни помагала по история, конспекти от български, византийски и латински
исторически извори (1963–1979).
Рецензия на Т. Герасимов за дипломната му работа „Археологическа
карта на Белоградчишко“ (1963–1979).
Научни разработки, курсови работи, статии: „Находки на монети в Кърджалийски окръг“, „Тракийски светилища в Кърджалийски окръг“, „Средновековен некропол при Татул“, „Крумовград, археологически паметници“;
списък на публикациите му в централния и местния печат (1968–1985).
Писма от Слави Чолаков – научен работник от София, за провеждане
на археологически разкопки и краеведска конференция в Кърджали (1968–
1978); писмо от Балкански до Бахир Сухди от Сирия с благодарствен адрес
за оказаното му гостоприемство в Сирия; кореспонденция с: научни работници от България и Русия, Полския и Чехословашкия културни центрове и с
други учреждения и институти за: работата по археологически обекти, находки, опазване на археологическите паметници, задачите и работата на отдел
„Археология“ при ОИМ – Кърджали, организиране на конкурс и концерт,
посветени на Полша, уреждане на аспирантура в Чехословакия през 1965 г.,
участие в международен конгрес на славянската археология в Братислава
(1967–1982).
Лични снимки на И. Балкански: портретни и с близки и познати в Кърджали; с ученици – бригадири и стажанти – археолози на разкопки в с. Нановица (1976).
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Бачков, Костадин Атанасов (1925–)
Ф. 823, 1 оп., 21 а.е., 0.05 л.м., 1962–1975 г.
Роден на 13 февр. 1925 г. в Асеновград. Започва работа в рудник в „Марбас“.
През 1951 г. работи като копач в „Нови рудници“ – Димитровград, през 1955 г. –
в Рудозем, където става бригадир. През 1958 г. е изпратен в рудник „Устрем“ в
Тополовград, след това – в рудник „Крушев дол“. От 1961 г. до пенсионирането
си работи в рудник „Еньовче“ към VІ-то Рудоуправление – Кърджали.

Грамоти за получени награди (1967–1971).
Информации за дейността му в диплянки, бюлетини и вестници (1962–
1975).
Писмо за изкопаната руда от бригадата на К. Бачков (1977).
Снимки от трудовата му дейност и лични снимки (1962–1975).
Беляков, Пело Пеев (1898–1971)
Ф. 820, 2 оп., 30 а.е., 0.14 л.м., 1922–1970 г.
Роден на 24 май 1898 г. в с. Джурово, Софийско. Завършва начално образование в родното си село, прогимназия – в Ботевград, гимназия и висше агрономическо образование – в София. Директор на Земеделско училище в с. Дълбоки,
Старозагорско, околийски агроном в Мичурин, управител на овощен разсадник в
Кюстендил и Кърджали. Занимава се с научна дейност. Издава книгата „Бадемът“. Умира през 1971 г.

Кратка биографична справка; спомен за родния край (1922).
Лекции от студентските му години, реферати, информации (1941).
Материали по написване хроника на работата по бадемовата култура у
нас (1933–1936).
Авторски бележки за: характерни особености на сортовете ябълки, виреещи у нас (1957), отглеждане на сортове грозде и лимони (1960).
Анкета и ръководство по облагородяване, изрезки от публикувани в печата материали за бадемовото залесяване (1942–1970).
Лекции по градинарство на проф. Греков (1926–1927).
Снимки от: курс по овощарство в Държавния овощен разсадник в Кърджали (1938), насаждения на орехови и бадемови дръвчета в Държавния овощен разсадник (1967).
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Семеен фонд Василеви, Стефана и Вълчо (1919–)
Ф. 1131, 1 оп., 41 а.е., 0.21 л.м., 1899–1998 г.
Василев, Вълчо Георгиев (1919–1997)
Роден през 1919 г. в Марица. От 1943 г. учи в Агрономо-лесовъдния факултет на СУ „Климент Охридски“ и придобива специалност инженер-лесовъд. От
1946 г. е на работа в секция „Укрепване и залесяване на пороите“ – Кърджали, през
1950–1956 г. е старши инженер, а след това – директор на Панагюрското горско
стопанство. През 1956–1959 г. е старши инженер в ОУ на горите – Хасково. От
1966 г. е заместник-началник в ОУ на горите – Кърджали. Умира през 1997 г.

Василева, Стефана Иванова (1919–)
Родена през 1919 г. в Чирпан. През 1938 г. завършва Старозагорската девическа гимназия, а през 1942 г. – СУ „Климент Охридски“ със специалност „Естествена история и химия“. От 1943 г. е учителка в Мъжката гимназия в Чирпан, 1946 г. – в Самоков, 1947 г. – в гимназията в Кърджали, а през 1956 г. – в Селскостопански техникум в Хасково и в Първа гимназия. От 1962 г. е преподавател
по биология в ИНПУ „Л. Каравелов“ – Кърджали.

Биографични материали за: Ст. Василева (1998), В. Василев (1992–
1998).
Инструкции, доклади, рационализации на В. Василев във връзка с лесовъдството в Източните Родопи (1948–1969).
Документи от обществена дейност: статии на В. Василев по опазване и
обогатяване на горския фонд и опазване на дивеча в Кърджалийски и Хас
ковски регион, укрепване на поройни реки – публикации и кореспонденция
(1955–1977), събрани рецепти от Ст. Василева за билколечение (1978), БТС
и опазване на природната среда – отчети, прегледи, колекция от материали на
БТС, събирани от Ст. Василева (1982–1987).
Статии от Ст. Василева за популяризиране на природните богатства и
екологията (1974–1997), издадени книги от Ст. Василева (1977–1994).
Публикации и статии на В. Василев като инженер-лесовъд по опазването
и обогатяването на горския фонд и опазването на дивеча в района на Кърджалийски и Хасковски региони (1965–1972). Разработки на тема: „За някои основни положения при сечите в издънковите гори, определени за превръщане
в семенни“ (1959), „Относно създаването на орехови, бадемови и лешникови
градини за културни сортове“ (1966), „Ще бъде ли доведена до успешен край
работата по цялостното укрепване на р. Бяла река“, „Биологичен метод при
укрепване на поройна река“ (1968), „Описание на изобретението „Биопраг“
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(1977), „Бадемът и създадени бадемови култури в горския фонд на Хасковски окръг“ (б.д.) и др.
Снимки: лични на Стефана Василева и Вълчо Василев (1992–1998), на
чинарите край р. Арда под язовирната стена на яз. Ивайловград (б.д.), от
представянето на книгата „Богатството на един южен край“ в Историческия
музей в Кърджали на авторите на книгата: Стефана Василева и Стела Тодорова (1994).
Георгиев, Благой Сребренов (1921–)
Ф. 929, 1 оп., 28 а.е., 0.18 л.м., 1935–1984 г.
Роден на 22 февр. 1921 г. във Варна. Завършва МА – София. Участва в Отечествената война като взводен командир. Работи в тютюневи складове, от
1952 г. е лекар в Околийска санитарна противоепидемична станция, от 1954 г. –
главен лекар в нея, от 1961 г. – началник отдел „Народно здраве“, а от 1978 г.
до пенсионирането си през 1982 г. – директор на Дирекция „Народно здраве и
социални грижи“ при ОНС – Кърджали.

Свидетелство за зрелост, дипломи за завършено образование и завършен курс за болнични администратори в Москва (1967); осигурителна, трудова, членска и орденски книжки; поздравителни адреси и телеграми от ЦК
на БКП, МНЗ, ОК на БКП (1935–1984).
Удостоверения за награждаване с медали за участие в: Отечествената
война (1945–1948), околийска младежка строителна бригада – Кърджали
(1948), изграждането на здравното дело в окръга (1945–1981).
Курсова работа и статия за борбата с паразитните заболявания (1967,
1978).
Служебна карта, трудова книжка, приветствия, доклади, информации
(1952–1979).
Групови снимки на Бл. Сребренов с: бойци от 21 пехотен полк при освобождаването на Скопие (окт. 1944); партийни ръководители на Кърджали
при първата копка на новата окръжна болница и откриването на диспансера
на Окръжната психоневрологична болница (23 дек. 1975), здравни работници
от Северна Осетия (1980–1982), наградени здравни работници (1978).
Дамянов, Георги Петков (Киряков) (1926–)
Ф. 1053, 2 оп., 172 а.е., 1.17 л.м., 1934–1997 г.
Роден на 4 окт. 1926 г. в с. Петково, Смолянско. Там завършва основно образование, а средно – в Първа мъжка гимназия в Стара Загора. Учител в селата
Старо село, Оряховец, Кръстатица. Кореспондент на в-к „Родопска искра“ –
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Хасково, „Родопска правда“ – София, „Септемврийче“. От 1945 г. е околийски
кореспондент на Радио София. Редовен кореспондент на в-к „Нов живот“ – Кърджали. Учител в с. Правдолюб и Помощно училище – Ардино.

Автобиография, удостоверение, ученически и студентска карти, служебни бележки, заповеди за трудова дейност, членска карта, кореспондентска
карта, членска книжка (1934–1997).
Дописки и статии за обществено-политическия, стопанския и културния
живот в Ардино, разработки на научни теми, очерци и разкази, хумористични и критични творби (1954–1995).
Доклади, планове, мероприятия, решения за развитие на образованието,
естетическото възпитание, библиотечното дело и книгоразпространението в
Ардинската община (1944–1993).
Кореспонденция с редакции, културни институти и краеведи по творчес
ката и служебната му дейност (1953–1997).
Имуществено-стопански документи и дела за недвижими имоти (1975–
1994).
Портретни, групови снимки и снимки с изгледи от Ардино и околностите
(1938–1978).
Документи на майката на фондообразувателя във връзка с издирването
на сина ѝ Петър Дамянов (1972–1993).
Дафовски, Атанас Славов (1919–1997)
Ф. 1172, 1 оп., 34 а.е., 0.17 л.м., 1937–1991 г.
Роден на 8 апр. 1919 г. в с. Петково, Смолянско. Завършва гимназия в с.
Райково и учи в Кърджали. Работи като касиер в ПБ – Кърджали. Мобилизиран по време на Отечествената война. Завършва Медицинския факултет на СУ.
Участъков терапевт, старши ординатор, завеждащ Вътрешно отделение, а от
1961 г. – главен лекар на Окръжна болница – Кърджали. Носител на орден „Народна република България“ – ІІІ степен, „Народен орден на труда“ и др. Умира
през 1997 г.

Биографични очерци и характеристика, разрешително за частна практика, укази на ДС за удостояване със званието „Заслужил лекар“, орденски
книжки за награждаването му с медали и значки (1959–1984).
Трудова книжка, заповеди за преназначаване на работа, военноотчетна
книжка, свидетелство за прослужено време в 10-та дивизионна лечебница,
партийна книжка, доклад по повод 50 г. от създаването на болница в Кърджали и програма за провеждане на научна конференция (1945–1982).
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Поздравителни адреси и приветствия по повод 60, 65 и 70-годишния му
юбилей (1979, 1984, 1989).
Писма до д-р Дафовски с поздравления по различни поводи, поздравителни картички от Т. Живков (1985–1991).
Снимки на д-р Дафовски с колеги, снимки от откриването на новата
сграда на Окръжна болница – Кърджали, снимки и аудиокасета със запис от
тържеството по случай 60-годишния му юбилей (1937–1979).
Дацова, Надежда Иванова (1900–1986)
Ф. 881, 1 оп., 7 а.е., 0.10 л.м., 1915–1974 г.
Родена на 6 дек. 1900 г. в Кукуш. През 1919 г. завършва средно образование и
започва учителска практика в Западна Тракия. През 1920 г. се премества в Кърджали и продължава да учителства. Основател на училищата в селата Гледка
и Глухар, общественичка. От 1948 г. работи като уредник-библиотекар. Умира
през 1986 г.

Кръщелно свидетелство, свидетелство за учителска правоспособност,
удостоверения за завършени курсове (1918–1962).
Свидетелства за награждаване с медали, значки и орденска книжка за
награждаване с орден „Кирил и Методий“ – ІІІ-та степен; юбилейни материали от различни чествания, поздравления от бивши ученици от с. Гледка
(1940–1974).
Снимки: на ученици и учители от учителските ѝ години (1915–1919),
от постановки на театрални групи към читалището в Кърджали (1921–1965).
Албум със снимки на Н. Дацова от учителската ѝ практика (1921–1948).
Дачев, Георги Димитров (1930–1999)
Ф. 1096, 1 оп., 431 а.е., 2.17 л.м., 1923–1999 г.
Роден на 10 февр. 1930 г. в с. Сив кладенец, Ивайловградско. От 1951 г. служи като офицер в Кърджали. От 1955 до 1982 г. е редактор на в-к „Нов живот“.
Работи в ОК на БКП – Кърджали и в ОбК на БКП – Джебел. Директор на Окръжен център за фотография и пропаганда (1984–1985). Дългогодишен кореспондент на местни и централни вестници. Издал е книгите: „От Родопите до Алпите“, „Българи сред пустата“, „Деца край границата“. Умира на 1 февр. 1999 г.

Биографична справка (1999).
Трудова книжка, служебна карта, грамоти, орденски книжки (1950–
1995).
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Протоколи, писма, доклади за: резултатите от движението „Народната
памет разказва“, дейността на дружеството при СБП в Кърджали (1984–
1995).
Статии и исторически проучвания за: живота и дейността на Васил Левски, Делю Войвода, Джузепе Гарибалди, Капитан Петко Войвода, тракийските войводи Димитър Маджаров, Руси Славов, Стоян Терзиев, Стойчо Дачев
(1937–1999); важни събития от историята на нашия народ като: ИлинденскоПреображенското въстание, Руско-турската война, Балканската и Междусъюзническата войни, разорението на тракийските българи през 1913 г., въоръжената съпротива по време на Втората световна война в района на Родопите
(1966–1989).
Книги, посветени на: Отечествената война и участието в нея на жители от Кърджалийски окръг, помощник-командирите в Отечествената война
(1969–1989), българо-унгарската дружба, децата и опазването на границата
(1972–1998).
Фолклорни проучвания – български народни песни, турски поговорки и
пословици (1930–1994).
Сборник от авторски стихотворения на Г. Дачев, посветени на Капитан
Петко Войвода (1992).
Кореспонденция на Г. Дачев с: фронтоваци и техни близки, общински
съвети и културни учреждения и дружества за събиране на информация за:
разорението на тракийските българи през 1913 г., живота и дейността на
участници в Отечествената война, прояви на българо-унгарската дружба и
др. (1963–1996).
Снимки, издирени от него, използвани за илюстрации на книгите и статиите му за Отечествената война, българо-унгарската дружба, тракийското
движение (1923–1977). Лични снимки на Г. Дачев (портретни и групови с
негови близки) (1950–1999).
Делиагов, Иван Димитров (1908–1985)
Ф. 927, 1 оп., 8 а.е., 0.07 л.м., 1944–1981 г.
Роден на 24 юни 1908 г. в Ксанти, Гърция. Работи като тютюнев техникманипулатор в Ксанти до 1944 г. Преселва се в България и започва работа в поделението в Крумовград. От 1949 до 1973 г. е директор на районния клон на ДЗИ в
града. Председател и заместник-председател на ОбК за защита на мира и на клуба „Приятели на паметниците на културата“. Читалищен и музеен деец. Умира
през 1985 г.

Майсторско свидетелство, удостоверение, грамоти, награди, медали
(1944–1975).
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Записки за: събитията от 9 септ. 1944 г., първите заселили се в Крумовград българи, тютюнопроизводството в Крумовградска околия, преминаването на руските войски през Крумовград по време на Руско-турската война
1878 г., училището и ТКЗС в с. Аврен, здравното дело в Крумовградски район (1948–1981).
Кореспонденция на Делиагов като председател на клуб „Приятели на паметниците на културата“ с учреждения и лица (1973).
Групови снимки на Делиагов и други служители от районния клон на
ДЗИ – Крумовград (1960–1976) и от местната музейна сбирка в Крумовград
(1975–1980).
Демирев, Теньо Костадинов (1905–)
Ф. 915, 1 оп., 12 а.е., 0.09 л.м., 1930–1975 г.
Роден на 9 ян. 1905 г. в с. Крън, Старозагорско. Прогимназия завършва в с.
Енина, а средно педагогическо училище – в Казанлък. От 1928 г. е учител в селата
Черноочене и Стремци, след 1944 г. е училищен инспектор в Момчилград и Кърджали. От 1952 до 1961 г. е служител в Министерството на просветата.

Делегатска карта от І Окръжна конференция на БКП – Хасково (1950).
Ръкопис на проектоучебника Читанка за ІV клас на турски език (1974).
Буквар и читанка за ІІ клас на турски език (1968).
Статия за просветната политика на ОФ (1945).
Доклади, информации, сведения за: състоянието на турските училища и
възможностите за подобряването на обучението в тях, патриотичното възпитание на учениците им (1940–1975).
Групови снимки на: участници в учителска конференция в Кърджали
(1940), учители и училищни инспектори след проведена педагогическа конференция в Кърджали (1930), ученици от начално турско училище в с. Черноочене. Снимки на новопостроени турски училища в селата Царевец, Охлювец, Калинка, Калоянци (1944–1956).
Димитров, Димитър Янчев (1930–)
Ф. 1199, 1 оп., 24 а.е., 0.09 л.м., 1912–1992 г.
Роден на 28 авг. 1930 г. в с. Дарец. Средно образование завършва в Кърджали, през 1953 г. – Институт за фелдшери в Стара Загора. Работи като районен
статистик-проверител в общините Нановица и Дарец. След 1953 г. е завеждащ
здравните служби в селата Дарец, Костино и Миладиново, фелдшер във военно
поделение в Бургас. През 1962 г. е завеждащ отдел в ОСПС – Кърджали. От 1964
до 1992 г. е заместник-председател на БЧК – Кърджали и участва активно в съз-
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даването и оборудването на материално-техническата му база. Награждаван е
многократно със златни, сребърни, юбилейни медали и значки за здравно-просветна и организационна дейност и за намаляване на детската смъртност в региона.

Автобиография (1992).
Свидетелство за кръщение, удостоверения и дипломи за завършено образование (1930–1976).
Военна книжка и заповеди за започване на работа (1967–1980).
Поздравителни телеграми и писма (1980–1986).
Орденски книжки и удостоверения за награди (1967–1987).
Грамота за награждаване за добра работа (1985).
Списъци за награждаване на активисти от БЧК – Кърджали (1967–1990).
Лични снимки (1965–1988).
Групови снимки от различни прояви на организацията на БЧК – Кърджали (1967–1988).
Свидетелства за получени звания и книжки за медали на съпругата му
Веселина Димитрова – активистка в работата на БЧК (1969–1973).
Облигация на Българско дружество „БЧК“ (1912).
Загоров, Орлин Тихомиров (Шукри Реджебов Тахиров) (1936–)
Ф. 1097, 2 оп., 93 а.е., 0.61 л.м., 1948–1994 г.
Роден на 17 юли 1936 г. в с. Дюлица. Основно образование завършва през
1954 г. в с. Фотиново, а средно – в СПУ „Н. Й. Вапцаров“ – Момчилград. През
1966 г. завършва Философския факултет на СУ „Климент Охридски“. През
1967 г. работи в редакцията на в-к „Йени Ъшък“ като литературен сътрудник.
През същата година след конкурс е назначен за преподавател по философия в
ИНПУ „Л. Каравелов“ – Кърджали. От 1971 до 1982 г. е заместник-председател
на ОНС – Кърджали, от 1982 до 1989 г. е на работа в ДС на НРБ. През 1974 г. защитава кандидатска дисертация на тема: „Приобщаване на българските турци
към българския народ в борбата за социализъм и комунизъм“ и получава научна
степен „к.ф.н.“. През 1985 г. става доктор на философските науки с дисертация
на тема „Единството на българския народ“. От 1984/1985 г. е хоноруван преподавател в Техническия университет – София, а от 1 ян. 1990 г. – редовен преподавател. През 1988 г. става професор. Народен представител в ІХ ОНС. Член
на БИД от 1976 г. Автор на много монографични изследвания, брошури, статии,
студии.

Автобиография (1992).
Актове за раждане и сключване на брак, удостоверения за завършено
средно и висше образование, отбита военна служба, присъждане на научна
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степен „доктор на философските науки“ и звание професор, грамоти (1954–
1989).
Документи за назначаването му на различни постове – председател на
Съвета по развитие на духовните ценности (1982), преподавател във ВМЕИ
„В. И. Ленин“ – София и др. (1964–1993).
Оценка за дейността му от Димитър Гогов – председател на ОНС – Кърджали (1982).
Кандидатска дисертация „Единството на българския народ“ (1983), дип
ломна работа „Критика на социалистическите възгледи на Зия Гьокали или
теоретически основи на пантюркизма“ (1966), статия „Българската национална идея“ (1994), автобиографично-творческо описание „С паметта на времето“ (1982–1988), „Единението“ – изследване на социалното и духовното
единение на българските турци (1981).
Литературни опити: откровения, мнения, мисли и афоризми – „Мъдростта на нашите дни“ (1971–1982), „Животът такъв, какъвто го виждам“ (1982,
1983); поема „Висота“ (1967–1970), стихосбирка „Среднощен влак“ (1983).
Вносни бележки за направени дарения във фонд „1300 години България“ (1981).
Писма от Алиян Гаджалов до Орлин Загоров с отзив за публикуването
на книгата му „Истината“ (1988), поздравителни телеграми до него по случай
50-годишнината му и награждаването му с орден „НРБ“ – І степен (1986).
Снимки на Шукри Тахиров – портретни (1962–1988) и групови като ученик, войник, студент, сключване на гражданския му брак, преподавателска
работа в ИНПУ – Кърджали, от конгрес на учителите в Кърджали (1977),
посещение на писатели от София и на североосетински писатели (сред които
Василий Цаголов) в Кърджали, на българска делегация от Кърджали в Петигорск (1948–1988). Групови снимки с: Найде Ферхадова, Станка Димитрова,
Светлин Русев (1977), ръководството на Специализирания научен съвет по
философия (1985), с представители на КК (1985), изборите за депутати на ІХ
ОНС (1986), обсъждането на книгата му „Истината“ в Разград (1988) и др.
Златев, Стефан Сивков (1915–1978)
Ф. 932, 1 оп., 31 а.е., 0.10 л.м., 1928–1978 г.
Роден на 20 апр. 1915 г. в с. Левочево, Смолянско. Завършва прогимназия през
1928 г. Започва работа в тютюнев склад, а през 1934 г. става дърводелец. От
1939 г. е активен член на Работническия младежки съюз и участва в революционната борба, партизанин в отряд „Кольо Шишманов“. От 1943 г. е член на БКП.
След 1944 г. работи в Околийското управление на МВР – Ардино, от 1959 г. – в
ОУ на МВР – Кърджали. Умира на 15 май 1978 г.
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Автобиографии (1946, 1970).
Удостоверения за завършен прогимназиален курс и вечерен партиен
университет, карти и орденски книжки за награждаване с медали и значки от
Президиума на Върховния съвет на СССР, ЦК на БПФК и др. (1935–1977),
книжки за членство в СБПФК, ЦКС, ОФ, Гражданска отбрана (1946–1955),
грамоти (1928–1970).
Спомени от Стефан Златев за: живота и дейността на Братан Шукеров,
сведения за бойния път на отряд „Кольо Шишманов“ от бригада „Васил Коларов“, бивши партизани и ятаци (1952–1977).
Писма, съобщения, покани за написване на спомени и даване на сведения (1959–1982).
Групови снимки с: членове на семейството му, служители, близки и поз
нати (1963–1972).
Ингилизов, Тодор Иванов (1925–2006)
Ф. 1189, 1 оп., 179 а.е., 1.10 л.м., 1912–2004 г.
Роден на 8 апр. 1925 г. в с. Момчиловци, Смолянско. Основно образование
завършва в родното си село, а висше – Българска филология, в СУ през 1955 г.
Работи като учител в Момчилград и ПТГ „Христо Ботев“ – Кърджали, а покъсно е директор на Вечерното средно училище в Кърджали, директор на ОДА –
Кърджали от 1971 до 1982 г. През 1983 г. е редактор във в-к „Подем“ – Джебел.
Умира на 24 ян. 2006 г. в Кърджали.

Автобиография и допълнения към нея (1973, 2001).
Поздравителни адреси (1985–1993).
Заповеди и отчети за участието му в VІІ Международен конгрес на архивите в Москва (1983).
Писма до: дружество „Георги Кирков“ за участие в дейността на дружеството, докладни записки с предложения за културни мероприятия (1978–
1999); различни лица и организации по събиране на спомени и снимки (1967–
2004).
Грамоти, покани, документи за направени от него дарения на Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София и на ОИМ – Кърджали
(1982–1995).
Статии във вестници и библиографии на публикациите му (1967–2004).
Снимки: лични – портретни и групови (1941–1980), от участието му в
Международния конгрес на архивите в Москва (1983), от различни прояви
в архивната система (1975–1978), миналото на Кърджалийски и Смолянски
окръзи, събирани от Т. Ингилизов (1912–2000).
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Йонов, Красимир Миленов (Касим Мехмедов Юнузов) (1941–)
Ф. 1085, 1 оп., 43 а.е., 0.30 л.м., 1959–1997 г.
Роден през 1941 г. в с. Гняздово. Основно образование завършва в с. Калоянци. През 1959 г. завършва Турско педагогическо училище – Кърджали. През 1961 г.
е учител в с. Иванци. От 1963 г. следва в СУ „Климент Охридски“ – Философски
факултет. От 1967 г. работи като учител по логика в училище „Хр. Ботев“ –
Кърджали, от 1970 г. – в Дома за политическа просвета. Преподавател е по философия и политология в ИНПУ „Л. Каравелов“ – Кърджали. През 1981 г. му е
присъдена научна степен „кфн“.

Автобиография (1997).
Бригадирски карти (1959–1961) и удостоверение, че е бил на действителна военна служба (1959–1961).
Дисертация „Формиране на социалистическия бит на българските турци“ за придобиване на научна степен „кфн“ (1980). Рецензии от доц. кфн
Асен Асенов Карталов за кандидатската му дисертация (1981, 1986).
Записки за ислямизма и пантюркизма (1982–1983).
Краеведски материали за социалистическия бит на българските турци
(1986).
Статии за партийната просвета и борбата против идеологическите диверсии, философските знания и атеистичното възпитание, индивидуалната
атеистична работа с вярващите, битовия консерватизъм и интелигенцията и
др. (1974–1986).
Лекции по философия, изнасяни в ИНПУ „Л. Каравелов“ (1974–1986).
Писма и поздравителни картички до Юнузов от негови приятели от о-в
Кипър и от колеги, с които е посещавал курс за квалификация на преподаватели в Киев, Украйна (1978–1988).
Калайджиев, Димитър Коев (1930–)
Ф. 1179, 1 оп., 18 а.е., 0.12 л.м., 1933–2003 г.
Роден на 28 апр. 1930 г. в с. Паничери, Пловдивско. През 1948 г. завършва
Втора мъжка гимназия в Пловдив, през 1952 г. – Медицински техникум в Стара
Загора и висше образование – през 1961 г. във ВМИ – Пловдив. Работи в отдел
„Народно здраве и социални грижи“ при ОНС – Кърджали, а впоследствие – в
неврологичното отделение на Окръжна болница – Кърджали. От 1974 до 1988 г.
е главен лекар по лечебната част в болницата. Написва дисертация на тема:
„Ранни неврологични, електроенцефалографски и реоенцефалографски изменение
у лица под хронично оловно въздействие“. Завежда неврологично отделение от
1989 г. до пенсионирането на 1 юли 1991 г., след което е участъков лекар в с.
Пчеларово.
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Автобиография и биографични данни (1989–2003).
Диплома за завършено висше образование (1961).
Научна дисертация, автореферат и рецензия (1985–1986).
Удостоверение за присъдена научна степен „к.м.н.“ (1986).
Грамота за дългогодишна лекарска практика (2001).
Научни публикации и доклади от областта на неврологията (1971–1997).
Очерк за историята на Окръжна болница – Кърджали и събрани спомени, публикации и писма, използвани при подготовката му (1933–2003).
Статии от Д. Калайджиев за популяризиране проблемите на здравеопазването в местния печат (1987–2002).
Калчев, Петко Николов (1914–1977)
Ф. 1117, 1 оп., 158 а.е., 0.67 л.м., 1914–1977 г.
Роден на 30 март 1914 г. в с. Устово, Смолянско, където получава основно
образование. Гимназия завършва в с. Райково през 1934 г., а през 1935 г. – Плов
дивската мъжка гимназия. През 1936 г. постъпва на работа като писар в Община
Момчилград, след това – на същата длъжност в ПБ – Кърджали. През 1947 г. е
назначен за директор на банката, през 1952 г. става управител на новооткритата ДСК, след това – управител на БИБ – Кърджали, където работи до 1958 г. До
пенсионирането си през 1974 г. е председател на ГОНС – Кърджали. Развива и
широка обществено-политическа дейност. Умира на 15 март 1977 г. в Кърджали.

Автобиографии (1954, 1970).
Свидетелства за: кръщение, зрелост, счетоводна правоспособност, завършен курс за квалификация, грамоти (1914–1977).
Заповеди за: уволнение, награждаване, осигурителна книжка, документи
за трудов стаж и за антифашистка дейност, военноотчетна книжка, орденски
книжки, членска книжка, делегатски карти, покани, статии и отчетни доклади,
актове за предаване и приемане на документи и авоари (1928–1976).
Решение на Пленум на БКП за наказване на П. Калчев със строго мъмрене и забрана да заема отговорни държавни постове (1950) и други документи от политическата му дейност в БКП (1949–1975).
Писмо от Г. Димитров като председател на МС до кмета на Кърджали,
статии, информации, доклади от П. Калчев, материали за историята на Кърджали (1947–1975).
Писма от: Адела Греиц от Клодска Бистрица, Полша с благодарност
за приятелския прием, Димитър Карагяуров до П. Калчев с поздравление
за постигнатите от него високи резултати във всички отрасли на живота в
града, от арх. Кутева, арх. Николов и арх. Кочеджиев за строителството на
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блокове и обществени сгради в Кърджали, от Никола Бояджиев от София за
водоснабдяването на Кърджали (1965–1974).
Албуми на П. Калчев с групови снимки от участие в различни обществени събития в Кърджали и честване на годишнини (1969) и от първата копка
на паметника на Г. Димитров (1974 ); групови снимки от участието му в курс
за усъвършенстване на ръководни кадри и от международна конференция в
София (1970).
Кръщелно свидетелство на сина му (1946).
Кацаров, Малин Стоилов (1934–)
Ф. 1140, 3 оп., 32 а.е., 0.20 л.м., 1965–2006 г.
Роден на 18 март 1934 г. в с. Овчарци, Дупнишко. През 1952 г. завършва мъжка гимназия в Дупница, през 1955 г. – „Геология“ в Минен техникум – Перник,
след което постъпва на работа в Министерство на електрификацията, Дирекция „Хидроенергопроект“ и участва в геоложките проучвания на ез. „Панчарево“, яз. „Ардино“, яз. „Кърджали“, яз. „Бориславци“ и др. В Кърджали идва през
1960–1961 г. и работи в ОНС – Кърджали, ДМП „Родопи“. Притежава голяма
колекция от минерали, събирани над 40 г. Има редица изобретения и рационализации. Автор е на хумористични книги, разкази, епиграми, афоризми. Кандидатмайстор на спорта по шахмат.

Автобиографична справка.
Удостоверения за рационализаторски предложения и карта за награждаването му със значка „Отличник на Министерството на металургията и минералните ресурси“ (1965–1983).
Интервюта с него и статии, публикувани в местния печат (1967–2003).
Покани за участие в културни прояви в Кърджали и София (1994–1999).
Статии – научно-популяризаторски за минералите в Източните Родопи и
публицистични (1983–1995). Хумористични разкази, стихове, епиграми, миниатюри, афоризми, анекдоти, фейлетони (1974–2006).
Книги: „Обич? О, бич!“, „Напред, земята е кръгла!“ (шопски хумор) с
разкази, афоризми, епиграми (1978–1999), „Луди млади години“ (2005).
Сценарии за: творчески вечери, посветени на М. Кацаров, предаване по
програма „Хр. Ботев“ на Националното радио, посветени на хумористи от
Кърджали и размисли върху творчеството и личността на сатирика М. Кацаров, писани от други автори (1992).
Лични снимки на М. Кацаров и групови от дейността му (1985–1989).
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Кашеров, Жеко Димитров (1905–?)
Ф. 822, 1 оп., 27 а.е., 0.15 л.м., 1910–1975 г.
Роден на 1 окт. 1905 г. в Свиленград. Основно образование завършва в Свиленград, след което е дърводелски работник. Секретар на Околийския комитет
на БРП – Свиленград през 1931 г. Преди 1944 г. многократно е осъждан и интерниран за активна партийна работа. Завършва Висшата партийна школа в Пловдив. През 1948–1949 г. е секретар на ОФ – Свиленград, през 1955 г. – секретар на
ОкК на БКП – Ардино, от 1955 г. е личен състав на ОЦЗ – Кърджали.

Биографична справка (1974–1975).
Доклади, лекции и речи по: международното и вътрешно положение,
честване на национални и партийни празници, смъртта на Сталин и Вл.
Поптомов, организацията и стила на работа в БКП и др. (1953–1956).
Лична снимка (1975).
Кехайов, Костадин Димитров (1915–)
Ф. 928, 1 оп., 23 а.е., 0.10 л.м., 1926–1982 г.
Роден на 15 март 1915 г. в Поморие. Завършва висше агрономическо образование в Пловдив. От 1947 г. оглавява Комисията за политическа просвета и култура на ОкК на ОФ – Кърджали, от 1948 г. е секретар на ГК на ОФ – Кърджали,
от 1950 до 1953 г. е щатен кореспондент на в-к „Работническо дело“, от 1954 до
1957 г. е началник отдел „Просвета и култура“ при ОкНС – Кърджали, от 1957 г.
е завеждащ отдел „Селско стопанство“ на в-к „Нов живот“, а от 1968 г. е
в ОКС – Кърджали. От 1970 до 1975 г. работи в Управление „Земеделие“ при
ОНС – Кърджали. Съосновател и редактор на в-к „Родопска искра“ – Джебел.

Удостоверения за присъдени му юбилейни значки и отличия от НК за защита на мира (1973), Националния съвет на ОФ (1969), МНО (1935), военна
книжка, свидетелство за венчаване (1943), членски карти от ОФ и БТС.
Справка за журналистическата дейност на К. Кехайов [1981].
Статии и материали, редактирани от К. Кехайов, за селското стопанство
и научно-производствена конференция по проблемите на селското стопанство в Кърджалийски окръг (1957–1985).
Репортажи, очерци, кореспонденции, разкази за прояви и събития от
различни области на обществения живот в окръга (1949–1982).
Групови снимки на К. Кехайов с други редактори на в-к „Нов живот“
(1957–1958).
Лична карта на майката на К. Кехайов (1926).
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Ковачев, Борис Николов (1906–?)
Ф. 821, 1 оп., 15 а.е., 0.18 л.м., 1966–1973 г.
Роден на 28 март 1906 г. в Дупница. Завършва средно образование в Дупница и отдел „Историко-филологически“ на Учителския институт в Пловдив. От
1927 г. е редовен учител в Сапарева баня. Член на Учителското въздържателно
дружество. През 1931 г. е интерниран в с. Стъргел, а през 1932 г. – в с. Горубляне.
През 1966 г. започва учителстване в селата Дрангово и Аврен.

Автобиография (1973).
Дневници, бележки, спомени от проучване миналото на селата Аврен и
Дрангово (1966–1973).
Дописки и статии за миналото на селата Дрангово и Аврен (1967–1971).
Писма с Бонка Тихова, Л. Богданова, Стоил Поп Найденов, Донка Димитрова, Мехмед Ефенди и др. по събиране и обменяне на краеведски данни
(1967–1972).
Кожухаров, Петър Захариев (1917–)
Ф. 1098, 1 оп., 22 а.е., 0.15 л.м., 1940–1993 г.
Роден през 1917 г. в Хасково, където завършва средно образование през
1936 г. От 1937 г. постъпва във Военното училище в София. Завършва през 1940 г.
със звание поручик-лейтенант. През 1940–1941 г. е летец в „Образцов орляк“ –
Стара Загора, през 1942 г. е преместен в бомбардировъчен полк – Пловдив, до
1944 г. служи на летище Телеш, Плевенско. През 1945–1946 г. е командир на рота
в София, през 1947 г. – в Божурище, след което е уволнен от въздушните сили.
През 1948 г. става флотиер в Минно АД „Пирин“. От 1965 г. до пенсионирането
си работи в ДМП „Горубсо“ VІ-то рудоуправление – Кърджали като началник
отдел „ТРЗ“.

Кръщелно свидетелство, дипломи за завършено образование, военноотчетна книжка и членска карта за членуване в ОФ (1949–1964).
Документи от творческата дейност – сборници, справочници, лични спомени, история на ДМП „Горубсо“ VІ-то рудоуправление – Кърджали (1952–
1993).
Осигурителни книжки, свидетелства за прослужено време като командир на крило, взводен командир и командир на рота и документи от служебната дейност (1940–1948), орденски книжки и характеристики на работата му
в VІ-то рудоуправление, поздравителни адреси и заповед за награждаване за
трудови успехи (1956–1984).
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Кореспонденция с началник „ТРЗ“ към Генерална дирекция на „Горубсо“ и с директора на VІ-то рудоуправление – Кърджали (1980–1991).
Снимки: лични (1984) и от посрещането на Г. Димитров на летище Божурище при завръщането му от Варна през 1947 г. (1947).
Костадинов, Кольо Жишев (1919–)
Ф. 877, 1 оп., 17 а.е., 0.06 л.м., 1947–1968 г.
Роден на 19 апр. 1919 г. в с. Кочаш, Свиленградско. През 1947–1948 г. участва в бригадирското движение на обектите „Хаинбоаз“, „Димитровград“ и на
строежа на Азотно-торовия завод в Стара Загора. През 1949 г. учи стругарство. Награждаван с ордени.

Удостоверение за носител на „Собствен качествен щемпел“, похвален
лист за присвоено звание „Стахановец“ (1952) почетни дипломи за „Най-добър в професията“ (1954).
Биографични бележки и пожелания за рождения ден на Сталин (1950–
1951).
Брошура за внедряване и повишаване на производителността на труда
(1957).
Изказвания пред сп. „Родина“ (1953).
Снимки: лична и на бригадата за колективен стахановски труд (1952).
Албум „20 години служба в завод „Комсомолец“ (1973).
Красин, Христо Красимиров (1953–)
Ф. 1060, 1 оп., 22 а.е., 0.20 л.м., 1972–1987 г.
Роден през 1953 г. в Ардино. Читалищен работник. Нередовен учител и работник в минен басейн (1974–1979). Читалищен секретар в Народно читалище
„Г. Димитров“ – Ардино (1984–1987). Член на ОбС за култура – Ардино (1979–
1982). Любител поет и нещатен сътрудник на в-к „Ардински глас“ и в-к „Нов
живот“ – Кърджали.

Автобиография (1987).
Преписка по повод извършена ревизия на финансови документи на Народно читалище „Г. Димитров“ – Ардино, образуване на наказателно производство срещу Хр. Красин и постановление за прекратяването му (1982).
Документи от творческата дейност в областта на поезията и публицистиката, стихосбирки, повести, разкази и очерци (1979–1980).
Кореспонденция с литературни издателства, български писатели и журналисти (1972–1982).
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Кръстев, Петко (Петко Кръстев Марков) (1934–)
Ф. 1198, 1 оп., 14 а.е., 0.14 л.м., 1969–2005 г.
Роден на 9 окт. 1934 г. в с. Галатин, Врачанско. Основно образование завършва в родното си село, а средно – във Враца. През 1956 г. завършва Полувисшия
учителски институт за прогимназиални учители в Плевен, по-късно се дипломира
в СУ „Климент Охридски“ със специалност „Педагогика и психология“. Директор на СОУ „Й. Йовков“ – Кърджали. През 1970 г. след конкурс започва работа
в ИПУ в Кърджали. От 1973 до 1977 г. работи едновременно и в отдел „Образование“ на ОК на БКП – Кърджали. Два мандата е заместник-директор на
ИПУ по учебната и научноизследователската работа и ръководител на катедра
„Педагогика и психология“ до пенсионирането си през 1989 г. Автор е на три
учебника: по педагогика, по организация и управление на образованието, по педевтология (наука за професионалния учител) и на над 40 статии в научни списания
и 300 статии в различни вестници („Аз Буки“, „Учителско дело“, „Нов живот“
и др.). За професионалната си и научна дейност е награждаван със: званието
„Отличник“ на МОН, златна значка на Дружеството на лекторите „Г. Кирков“ – Кърджали, юбилейните медали „25 години народна власт“ и „30 години
народна власт“, орден „Кирил и Методий“ – ІІ степен, орден „Кирил и Методий“ – І степен. От 1 ян. 2002 г. е научен ръководител на Консултативния съвет
по образованието на Община Кърджали.

Биографична справка (2005).
Копия от диплома за висше образование и удостоверение за присъдено
научно звание „доцент“ (1989).
Удостоверения и книжки за награди (1969–1982).
Хабилитационен труд „Педагогическо ръководство по професионална и
предпрофесионална адаптация към учителския труд“ (1988).
Доклади, статии, публикации в областта на педагогиката, подготвени от
П. Кръстев като преподавател в ИПУ – Кърджали, като член на ОС за духовно развитие и като научен ръководител на Консултативния съвет по образование при Община Кърджали (1986–2004).
Наков, Алеко Ангелов (1912–)
Ф. 893, 1 оп., 12 а.е., 0.06 л.м., 1946–1981 г.
Роден на 4 ян. 1912 г. в Ивайловград. Остава рано сирак и чиракува на много
места. Като работник по тютюна през 1931 г. участва в стачките и организира група на РМС в града. През 1935 г. завършва Кандидат подофицерска школа.
През 1937 г. е в ръководството на казионния работнически профсъюз. От 1941 до
1943 г. е мобилизиран в 47-ми Пехотен Ардински полк, признат за активен борец.
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През 1955–1959 г. е секретар на ГК на БКП – Ивайловград. Кореспондент на в-к
„Работническо дело“ и „Стършел“.

Автобиография, служебни бележки и биографични данни от ОбК на
БКП – Ивайловград (1946–1963).
Дописки и съобщения за обществени прояви в Ивайловградска околия
до в-к „Работническо дело“ и Радио София (1954–1963).
Биографични бележки, характеристика, спомени и доклади за Никола
Гарев – основател на група на РМС в Ивайловград (1954–1963).
Статии и писма от кореспондентската му дейност, вестници, многотиражки (1947–1981).
Карикатури и табла по случай изборите (1946).
Снимки: лична, групова на търговците, индустриалците и околийския
началник на Ивайловград, от голямото наводнение на р. Арда, при което загива инж. Каменов (1963).
Нейков, Радослав Георгиев (1927–)
Ф. 1200, 3 оп., 212 а.е., 0.98 л.м., 1945–2010 г.
Роден на 5 март 1927 г. в Лом. Учи в Търговска гимназия в Свищов, завършва
средното си образование в Монтана. През 1945 г. започва следване в Държавното висше училище за финансови и административни науки, но през 1948 г. е
изключен по политически причини. Започва работа в Кърджали през 1952 г. в
„Совболстрой“, след това – в ОЦЗ. Завършва строителен техникум. Работи в
„Сила“ – Пловдив, Тютюнева промишленост – Кърджали. През 1980 г. заминава
на работа в Оренбург, след което се мести в Туркмения. Завръща се в България и
се пенсионира. Участва активно в обществено-политическия живот след 1989 г.
Автор е на книги, на икони и други художествени изделия от кована мед.

Заявления и молби от Р. Нейков до Данъчно управление – Кърджали,
началника на Регионалното полицейско управление – Враца, ректора на ВИИ
(УНСС) относно гражданската и политическата му реабилитация (1993–
1995).
Протоколи за дарение на икони (1992–2003).
Статии и информации за Р. Нейков, публикувани в пресата (1992–2003).
Варианти на издадени книги: „Прощавай, но не забравяй“ (1999), „Диаг
ноза в поезия и проза“ (2002), рецензии за първата книга (2000). Работни варианти на неиздадени книги: „На кладата“ – І част: „Юлия“ и ІІ част: „Любо“.
Статии на Р. Нейков на историческа тематика (1992, 1996) и по актуални
обществено-политически теми (1990–2003).
Изказвания и негови речи на митинги, събрания, конференции.
362

пътеводител по фондовете на държавен архив – кърджали 1944–2011 г.

Снимки: портретна (1991), групови със Симеон ІІ от изложбата му на
икони, от представянето на книгата му „Прощавай, но не забравяй“ (1999).
Николчовска, Мария Петрова (1942–)
Ф. 1129, 1 оп., 24 а.е., 0.11 л.м., 1961–1997 г.
Родена на 2 септ. 1942 г. в с. Тенево, Ямболско. От 1960 г. следва история
в СУ „Климент Охридски“. През 1964–1966 г. е нередовна учителка в с. Оряхово,
Хасковско. През 1966–1970 г. е учителка в с. Фотиново. От 1970 г. е уредник в отдел „Етнография“ на Историческия музей – Кърджали, където работи до пенсионирането си през 1997 г. Автор е на много научни публикации за традиционната
култура на населението от Източните Родопи.

Кратка автобиография (1997).
Документи от служебната и обществената ѝ дейност (1965–1989).
Грамота от Общонароден юбилеен комитет „1300 г. България“ за принос в дейността му (1981).
Лична покана от Управление „Изкуство и култура“, отдел „Народна
просвета“ при ОНС – Кърджали за участие в окръжна среща по случай 24
май 1976 г.
Статии и публикации за разнообразието на носиите и други етнографски
проучвания на културата на местното население в Източните Родопи (1975–
1995).
Брошури, издания, статии (1987–1997).
Изобразителни, печатни и фотоматериали (1961–1984).
Пенев, Борислав Христов (1927–2004)
Ф. 1075, 3 оп., 91 а.е., 1.10 л.м., 1955–1992 г.
Роден на 5 май 1927 г. в с. Пчелници, Пернишко. Средно образование завършва в Радомир през 1946 г., а през 1949 г. – ВНВУ „Г. Бенковски“ в Долна Митрополия. Работи като офицер в с. Граф Игнатиево, Пловдивско, с. Безмер, Ямболско, с. Равнец, Бургаско. През 1956 г. е приет за студент във ВМИ – София,
специалност „Стоматология“. Работи в ХЕИ – Кърджали като завеждащ отдел „Здравна просвета“ (1968–1992). Автор е на популяризаторски материали за
здравната просвета на населението. Умира през 2004 г.

Автобиографични материали (1977–1980).
Заповед, трудови споразумения за назначаване (1989–1990).
Протоколи на ОС за здравна просвета – Кърджали (1986–1987).
Изказване на Б. Пенев пред Неформалния съюз на творците в Кърджали
за здравното възпитание на населението (1989).
363

Архивни справочници

Справки и отчети за работата на отдел „Здравна просвета“ към ХЕИ –
Кърджали (1991–1992).
„Мои размисли“ – дневник (1992); книга в 3 тома с мемоарен характер
(1991); сценарии (1975–1984).
Статии в местния и централния печат (1955–1987, 1990). Материали от
радиопредавания (1973–1985); листовки и диплянки (1988–1989).
Кореспонденция с държавни и общински институции и частни лица по
служебни и лични въпроси (1974–1986).
Албум „СПИН“ – документи, профилактика, публикации“ на ХЕИ –
Кърджали (1987–1990).
Снимки от юбилейно честване на ХЕИ – Кърджали (1975).
Петков, Йордан Митев (1920–)
Ф. 934, 4 оп., 187 а.е., 1.40 л.м., 1932–2010 г.
Роден на 21 септ. 1920 г. в с. Старо село, Врачанско, където завършва начално образование и Врачанската мъжка гимназия. През 1938 г. публикува за първи
път в сп. „Българска реч“ и става негов редовен сътрудник. През 1948 г. е наз
начен за командир на поделението в Кърджали. Завършва Военно-техническата академия и е назначен за дивизионен инженер. През 1953 г. започва работа в
„Совболстрой“ – Кърджали, през 1955 г. е заместник-началник на строежа на
ОЦЗ – Кърджали. Специализира черна и цветна металургия. До пенсионирането
си през 1974 г. работи в рудниците „Еньовче“ и „Звездел“. Сътрудничи на много
централни и местни вестници и списания Издава стихосбирките „Заводски дел
ници“ и „Чистата съвест на хляба“, както и книга за историята на ОЦЗ „Имаме, а нямахме“. Награждаван със значка „Отличие за читалищна дейност“ и грамота, по случай 50- годишнината му – с орден „Кирил и Методий“ – ІІІ степен.
През 1998–2005 г. издава книгите „Писма до Кърджали“, „Всичко ми говори“,
„Началото, преживяното и още нещо…“ и подготвя за издаване стихосбирката
„Неизпята душа“.

Дипломи за завършено образование, удостоверения и служебни бележки, военна и трудова книжки (1940–1986).
Интервю с Й. Петков по случай 90-годишния му юбилей (2010).
Стихотворения и стихосбирки, публикации в периодичния печат, проза,
статии, доклади (1934–1987, 1998–2005).
Издадени стихосбирки: „Покой за тебе няма“ (2006), „Лебедова песен“
(2008), „Писма до Кърджали“.
Документи за Й. Петков и негови приятели антифашисти (1950–1984).
Книги, статии и речи на лица, упражнили влияние върху Й. Петков
(1938–1973).
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Кореспонденция с Александър Геров, Валери Петров, Дамян Дамянов и
други поети и писатели във връзка с литературната му дейност и за личния
живот (1939–1987).
Колекция от спомени, събрани от Й. Петков, за историята на обществения живот в Източните Родопи (1970–1989).
Снимки – лични и групови с поети, писатели, общественици (1932–1984).
Петров, Христо Златев (1910–)
Ф. 910, 2 оп., 161 а.е., 0.72 л.м., 1910–1984 г.
Роден на 4 юли 1910 г. в Нова Загора. Завършва средно образование в Нова
Загора, през 1936 г. – Юридическия факултет на СУ. Назначен за кмет на с. Еленово, от 1940 г. – за заместник-прокурор на Кърджалийския съд, през 1945 г. става околийски съдия в Кърджали. През 1946–1971 г. е член-съдия на Областния съд
в Кърджали, където се пенсионира. Развива активна обществена дейност.

Акт за раждане и кръщелно свидетелство (1910), удостоверения за завършено начално, основно и средно образование и ученически бележници,
студентска книжка (1929–1936), свидетелство за венчаване (1933), подробно
животоописание (1971–1982).
Заповеди и удостоверения за трудовата му дейност (1942–1966).
Доклади за дейността на Окръжния съд – Кърджали (1947–1971).
Акт за трудова злополука (1957) и други материали по трудовата злополука (1964).
Лекции за политически кръжоци (1948–1952).
Вестници и списания, редактирани от Хр. Златев, стихосбирки, пиеси,
приказки и материали по гражданското съдопроизводство, дневник с лични
бележки (1915–1949).
Изследвания, доклади и лекции, отразяващи съдебната дейност на Хр.
Златев (1948–1984); статии по обществено-политически въпроси (1947–
1971); фейлетони и дописки (1980–1982).
„Животоописание“ – спомени, част І и ІІ (1973).
Снимки на съдии и прокурори от Хасковски областен съд (1937).
Попгеоргиев, Кирил Стоянов (1907–)
Ф. 1058, 1 оп., 124 а.е., 0.80 л.м., 1907–1986 г.
Роден на 9 юни 1907 г. в с. Мустрак, Хасковско. През 1914 г. пристига в Кърджали, където завършва основно образование, а средно – в Полиграфическата
гимназия в София. Работи като печатарски работник в Държавна печатница и
следва в Свободния университет – Административно-финансов отдел. Активен
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участник в профсъюзния живот на печатарските работници. Работи в Инспекция по труда – Кърджали (1933). Става тютюнев работник и майстор тютюнотехник. Учредител на БСД в Кърджали (1940). Председател на читалището и
секретар на Околийския читалищен съвет. През 1949–1974 г. е хоноруван кореспондент на в-к „Отечествен фронт“ за Кърджалийски окръг. Член на СБЖ от
1957 г.

Автобиография (1980).
Биографични документи – свидетелства за: свето кръщение, зрелост, завършено висше образование, делегатска карта (1907–1984).
Имуществено-стопански документи – медицински документи за пенсиониране по болест, облигации (1947–1985).
Сборници с документи за: историята на кооперативното движение и
дейността на БЗНС в Кърджалийски окръг. Статии и бележки по тази тема.
Сборник статии за освобождението на Източните Родопи през Балканската
война. Статии за: действителността в Смолянския край след Освобождението, стачките на тютюноработниците, името на град Кърджали, обществения
живот в Кърджалийския край, общината, гимназията, болницата, археологическия музей, ОЦЗ и други забележителности в Кърджали, за природни
забележителности и крепости край града. Спомени и статии за: участници в
освободителните действия, проф. Ас. Златаров и исторически личности от
Кърджалийски окръг. Документи около подготвения за печат сборник от документи за работническото и профсъюзното движение в Кърджалийски окръг (1951–1986). Дописки и статии, отразяващи цялостния обществено-политически, стопански и културен живот (1947–1984).
Поп Маринов, Георги (Георги Поп Маринов Андонов) (1905–1976)
Ф. 863, 1 оп., 11 а.е., 0.06 л.м., 1916–1959 г.
Роден на 15 март 1905 г. в с. Горно Броди, Серска околия, Гърция. Завършва
Хасковската гимназия. През 1924–1927 г. е учител в с. Жълти бряг. Заминава за
Париж, където завършва Медицински факултет на Сорбоната. През 1934 г. се
завръща в България и работи като участъков лекар в с. Жълти бряг. Участва в
Отечествената война. От 1945 г. е управител, лекар и началник на хирургическото отделение на Кърджалийската болница. Умира на 21 ноем. 1976 г.

Кръщелно свидетелство (1916). Диплома за завършено висше образование в Париж (1934).
Позволителни за лекарска практика, заповеди за назначаване на работа
и за награждаване с отличия, удостоверения за трудов стаж и трудова книжка
на д-р Поп Маринов (1934–1959). Молба и разрешение за освобождаване
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от военна служба, открит лист за преминаване в България и документи от
служебната му дейност като военен лекар по време на Отечествената война в
Щипска военна област (1945).
Научнопопулярни статии в местни вестници, кратки планове и сюжети
за впечатления из лекарската практика (1946–1959).
Руфатова, Вилдан Байрямова (Веляна Борянова) (1956–)
Ф. 1122, 1 оп., 22 а.е., 0.08 л.м., 1954–1993 г.
Родена на 18 ноем. 1956 г. в Кърджали, където завършва средно образование и ИПУ „Л. Каравелов“. Работи като учителка в с. Енчец, в редакцията на
в-к „Металург“, след което започва работа в ОС за култура – Кърджали. През
1989–1991 г. завършва Висшия литературен институт „Максим Горки“ в Моск
ва. След това работи като журналистка във в-к „Арда“, „Репортер днес“. Кореспондент на в-к „Новинар“. Журналистка и поетеса.

Стихотворения, писани от нея; рецензии за произведения на други автори (1978–1990). Стихотворения, посветени на В. Байрямова, критики и рецензии на нейни публикации и издания (1979–1990).
Разказ и недовършен сценарий по него; реферати по философски проб
леми, написани на руски език (1990).
Поздравителни писма и телеграми от държавни ръководители, поети,
писатели, колеги, читатели (1985–1990).
Епикриза от лечение в болница (1982).
Решение на Пловдивския районен съд за разтрогване на брака ѝ (1984).
Снимки на В. Байрямова от репортерската ѝ дейност и от обучението ѝ
в Москва; снимки, отразяващи художествената самодейност в района (1954–
1993).
Сабрутев, Тодор Николов (1904–1976)
Ф. 878, 1 оп., 11 а.е., 0.05 л.м., 1924–1976 г.
Роден на 23 март 1904 г. в с. Петково, Смолянско. Завършва основно образование и става чирак при различни шивачи. Работи до 1946 г. в с. Бял Извор като
шивач. Умира през 1976 г.

Свидетелство за кръщение (1945).
Майсторски свидетелства (1924–1929).
Биографични бележки (1948).
Писма и честитки от Г. Трайков (1950–1957).
Снимки от трудовата му дейност (1927–1976).
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Садулов, Алдемир Сидеров (Ахмед Садулов Ахмедов) (1933–)
Ф. 1062, 1 оп., 18 а.е., 0.20 л.м., 1969–1985 г.
Роден на 28 окт. 1933 г. в с. Млечино. Основно образование завършва в с.
Шипилковци, Търновска област, гимназия – в Елена. Дипломира се през 1960 г. в
Ленинград със специалност История. Учител в Руската езикова гимназия в Пловдив (1960–1965). От 1966 г. е асистент по нова и най-нова история във ВТУ „Св.
св. Кирил и Методий“. През 1972 г. защитава кандидатска дисертация. От 1974
до 1978 г. е докторант в Париж, занимава се с френско-турските отношения.
Получава степен „доктор на науките“. През 1980 г. получава степен „доктор на
историческите науки“. През 1983 г. става доцент, преподавател в СУ „Климент
Охридски“.

Биографични материали – читателски, членски карти, пропуски и др.
(1973–1983). Характеристика, изготвена от ректора на ВТУ „Св. св. Кирил и
Методий“, за А. Садулов (1972).
Докладни записки, рецензии за научната му дейност, картички, бележки, студии, кандидатска дисертация, автореферат на дисертацията на тема:
„Етатизмът и политическите борби в Турция (1929–1950 г.)“, студии на тема
„Междусъюзническите противоречия по турските проблеми след Севърския
договор (1919–1920 г.)“, докторска дисертация на тема „Френско-турските
взаимоотношения 1918–1922 г.“, списък на научните публикации на Ахмедов и авторски бележки (1969–1983).
Лекции, отзиви за научната работа на негови колеги (1972).
Статии на А. Садулов в периодичния печат (1980–1985).
Поздравителни адреси и картички до А. Ахмедов (1980, 1986).
Лични снимки на А. Сидеров (1985).
Скринска, Недялка Паскалева ( 1915–)
Ф. 890, 1 оп., 25 а.е., 0.07 л.м., 1915–1977 г.
Родена на 28 февр. 1915 г. в Хасково. Завършва шестмесечен курс за самарянки. През 1939–1940 г. работи като самарянка в Хасковската болница. От
1945 до 1947 г. учи в Акушерския институт в Пловдив. Работи като акушерка в с.
Бобошево. От 1960 г. работи в Хирургично отделение на болницата в Кърджали,
до 1970 г. – в Родилно отделение.

Документи за самоличност (1915).
Членски книжки за членуване в ОРПС и БТС (1950–1976).
Трудова книжка (1947–1977); свидетелство за завършен курс за самарянки при БЧК – Хасково (1939); удостоверение за завършен Институт за
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акушерки в Пловдив (1945–1947); свидетелства за удостояване на Н. Скринс
ка от ЦС на БПС със званието „Ударник на комунистическия труд“ (1968)
и с „Паспорт на победата“ (златна значка) за постигнати високи успехи в
юбилейното съревнование в чест на 25-годишнината на социалистическата
революция в България (1969).
Благодарствени писма за внедряване на нови почини за прилагане на
безболезнено раждане (1960–1965).
Отзиви за отличната ѝ работа във в-к „Здравен фронт“ (1969).
Лични снимки (1945–1970).
Юбилеен албум „Социалистическото здравеопазване в Кърджали“ по
случай 25-годишнината от социалистическата революция в България (1969).
Смилянов, Балин Яворов (Бехайдин Яшаров Делиеминов) (1930–1997)
Ф. 1116, 1 оп., 21 а.е., 0.14 л.м., 1953–1995 г.
Роден на 25 дек. 1930 г. в с. Смилян, Смолянско. Средно образование завършва в Смолян, полувисше – в Пловдив, където през 1956 г. завършва Учителски институт „Тодор Самодумов“ и работи в с. Арда, Смолянско (1956–1958). Учител
в гимназия „Хр. Ботев“ и прогимназия „Родопи“ в Кърджали, след което започва
работа в редакцията на в-к „Нов живот“. Кореспондент на в-к „Вечерни новини“. Член на БКП и на СБЖ. Пенсионира се през 1990 г. Автор е на много разкази,
очерци, статии. Умира през 1997 г. в Кърджали.

Удостоверения за изпълнение на длъжност „писар-деловодител“ към поделение, заповед за назначаването му като директор на училище в с. Арда,
Смолянско, студентска книжка, трудова книжка, членски книжки, свидетелства за награждаването му със значки и медали, поздравителни адреси, писмо
от МВР с информация за изселване на семейството му по политически причини (1953–1993).
Разкази, автобиографична повест „Белязани дни и нощи“, сборници с
разкази, очерци, статии (1974–1995).
Преписки с: вестници, списания и издателства по издателската и редакторската му работа (1957–1994); културни деятели от окръга и страната с рецензии и отзиви за творческата му дейност, поздравителни картички
(1957–1995).
Лична снимка (1955).
Рисуван портрет от Николай Тюркеджиев (1995).

369

Архивни справочници

Табаков, Вълчо Николов (1913–)
Ф. 926, 1 оп., 42 а.е., 0.19 л.м., 1944–1983 г.
Роден на 1 ян. 1913 г. в Дедеагач, Гърция. Бежанец, участник в младежки
движения, член на БКП. През 1947–1949 г. е член на Бюрото и секретар на ОК
на ОФ, 1949–1956 г. – председател на ИК на ГОНС – Кърджали, 1956–1959 г. –
заместник-директор на ОЦЗ, 1959–1961 г. – председател на ТКЗС – Кърджали,
1965–1979 г. – директор на ВиК – Кърджали. През 1979 г. се пенсионира.

Удостоверение за членство в Бюрото на БКП (1949).
Грамота на Националния съвет на ОФ за дългогодишна активна дейност
(1967).
Лични бележници (1954–1958).
Поздравителни адреси и картички по случай пенсионирането му (1979).
Статии, публикувани във вестниците „Подем“ и „Нов живот“ (1980–
1983).
Доклади и предложения за благоустрояването и хигиенизирането на града (1944–1958).
Групови снимки с партийни и административни ръководители на града
и окръга (1944).
Талев, Георги Николов (1937–2006)
Ф. 1090, 7 оп., 645 а.е., 3.60 л.м., 1952–2008 г.
Вж. и ДА – Смолян, Ф. 1203
Роден на 3 апр. 1937 г. в с. Цалапица, Пловдивско. Основно образование завършва в родното си село. От 1951 до 1960 г. учи в VІ Средно смесено училище
„Г. Димитров“ – Пловдив, като прекъсва една година и учи в Минен техникум –
с. Райково, Смолянско (1954–1955). От 1958 до 1963 г. учи в СУ „Климент Охридски“, специалност Руска филология. Работи като учител в гимназията в с.
Искра, Пловдивско, в Селскостопански техникум по тютюна – с. Джебел. През
1968–1973 г. е кореспондент на Българското радио за Кърджалийски окръг, след
което е на работа в РТЦ – Пловдив, 1979–1985 г. – в ОС за култура – Кърджали.
От 1985 до 1997 г. е кореспондент на БНР. Сътрудничи на местния периодичен
печат. След пенсионирането си работи в Първа частна телевизия „Родопи“ –
Кърджали. Г. Талев прави десетия поетичен превод на романа на А. С. Пушкин
„Евгений Онегин“, издава стихосбирката „Стрелочник на дежурни влакове“,
превежда две поеми на руския поет Евгений Баратински, пише „Преди да гушна
босилека“ (лирика), публикува две издания на художествено-документалната
хроника „Родопски Шишмановци“, поемата „Пътуващият кореспондент“, интимната лирика „Такава, каквато си“, енциклопедичния справочник на литературните творци, свързани с Източните Родопи „Да ги знаем кои са“, пише

370

пътеводител по фондовете на държавен архив – кърджали 1944–2011 г.

романа си от документи и спомени „Нещо, без което не можем“ и художествено-документалните повести „Боеспособността ми е 200 %“ и „Аз ще живея дълго“, посветени на Ас. Драганов. Изявява се с активна обществено-политическа
дейност, като дарява свои книги и книги от личната си библиотека на училища и
читалища в областта. Умира на 16 ян. 2006 г.

Автобиографии (1986–1990, 1998).
Биографични документи – удостоверение за раждане, свидетелства за
завършено образование, грамоти, афиши, покани, молби, обяви, родословно
дърво на рода Талеви (1956–2005). Статии в памет на Георги Талев (2006–
2008).
Документи от творческа дейност – стихотворения, книги, публикации в
периодичния печат, интервюта, проведени от Талев и публикувани в местния
печат, кореспонденции до БНР, пътеписи, очерци, есета, фейлетони, материали, издирени и събирани от него на исторически и други теми, проза, поезия, преводи от руски език, рецензии за неговото творчество от други автори
(1956–2005).
Документи от служебна и обществена дейност – заповеди за назначаване
на работа, трудови договори, журналистическа карта, декларации, отворено
писмо, статии за кореспондентската дейност на Г. Талев, докладни записки,
молби, писма, предложения, кореспондентски материали (1961–2003).
Лична кореспонденция с роднини, приятели, поети, писатели, журналис
ти от България и Русия, Северна Осетия (1959–2004).
Снимки от негови пътувания в България и в СССР и снимки на наследници на Пушкин (1953–2003).
Документи на други лица – материали на дъщеря му Лидия Талева, БЧК,
на роднини, на шахматисти, книгите на Слави Македонски „Двама в джунглата“ (роман) и „Спънат кон“ (повест), „Стихотворения от Вл. Висоцки“,
подарена му от неговия приятел Владимир Молчанов (1975–2005).
Текелиев, Балин Николов (1917–1987)
Ф. 1063, 1 оп., 79 а.е., 0.55 л.м., 1921–1987 г.
Роден през 1917 г. Завършва гимназия в Ямбол. През 1939–1944 г. учи корабостроително инженерство в университета в Загреб. Лектор по физика в Пещера.
От 1948 г. е нередовен учител по математика в училището по облекло в Кърджали, след това – в гимназия „Хр. Ботев“ в Кърджали. От 1949 г. следва математика и физика в СУ „Климент Охридски“. Общественик. Умира през 1987 г.

Автобиография, удостоверения (1945–1986).
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Материали от дейността му като заместник-директор по учебно-възпитателната част (1945–1987).
Документи от дейността на Клуба по научно-техническо творчество към
Техникума по икономика „Ал. Константинов“ – Кърджали и от дейността на
Финансов техникум – Орджоникидзе, Североосетинска ССР (1968–1986).
Документи на Българското физико-математическо дружество и Българското математическо дружество в Кърджали (1962–1978).
Лични разработки, свързани с образованието и възпитанието на учениците, разработки на математически теми (1953–1966).
Творчески разработки и материали, свързани с квалификацията на учителите (1958–1976).
Кореспонденция: лична (1958–1987), служебна и обществена (1962–
1979).
Плакат с образите на Кирил и Методий (1981).
Снимки: лични, групови (1921–1984).
Текелиева, Теофана Ангелова (1930–)
Ф. 1064, 3 оп., 112 а.е., 0.84 л.м., 1921–2002 г.
Родена на 12 юни 1930 г. в Пещера. Учителка в Смесена гимназия – Пещера
(1952), в Средно смесено училище – Кърджали (1952–1960), преподавателка по
детска литература в ИНПУ „Л. Каравелов“ (1960–1964). Главен художествен
ръководител и директор на ДТ „Димитър Димов“ – Кърджали (1964–1985). Нещатен сътрудник в идеологически отдел на ОбК на БКП – Кърджали (1985–1987).
Член на БКП и партиен секретар, член на пленума на ОК на БСД, на пленума на
българските жени, член на УС и Ревизионната комисия на САБ и близо 10 мандата окръжен съветник в Община Джебел.

Автобиографии (1974, 1988).
Удостоверение за висше образование, членски книжки, заповеди за наз
начаване на работа, грамоти (1947–1985).
Интервюта, разговори и изявления на Т. Текелиева за дейността на ДТ
„Д. Димов“, за срещи с избирателите, придружени със снимки, поместени
във вестниците „Нов живот“ и „Народна култура“ (1960–1984).
Доклади, информации, изказвания от събрания, сесии на Бюрото на ОК
на БКП, при откриването на театрални сезони, интервюта пред Радио София,
Радио Пловдив, Радио Стара Загора и Радио Кърджали за дейността на театъра (1968–1985).
Материали от конференции на ОК на БСД (1977–1985).
Публикации във вестници за развитието на театъра в Кърджали (1962–
2002).
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Кореспонденция с известни български артисти, режисьори и др. (1972–
1986, 1997–2002).
Докладни записки, спомени на Т. Текелиева от творческите ѝ командировки в чужбина (1982–1984).
Диплянки във връзка с честването на 100 г. от създаването на ДТ –
Пловдив (1926–1989).
Колекции от: покани и програми на театъра (1970–2001), афиши (2000–
2001).
Юбилейни брошури, покани за културни прояви (2000–2002).
Писма и телеграми до културни дейци (1986–1996).
Снимки: лични (1956–1984), на дружеството на есперантистите в Кър
джали (1921), от театрални постановки и снимки на културни дейци от Кър
джали (1966–2002).
Тихова, Бонка Русчева (1910–)
Ф. 1026, 1 оп., 27 а.е., 0.14 л.м., 1955–1985 г.
Родена на 20 юни 1910 г. в Дряново. Основно образование завършва в Дряново, а гимназия – в Търново. През 1925–1933 г. следва география в СУ. Работи в
Дряново като учител по география до пенсионирането си през 1962 г. След това
работи като учителка в с. Чакаларово. Събира спомени, предания за миналото на
този край, както и останки от материалната и духовната култура на населението. Носител на грамота за активно участие в провеждането на Първия национален преглед на етнографските ценности, посветен на 1300-годишния юбилей
на българската държава.

Автобиография (1985).
Заповед за назначаването ѝ за учителка в Средно смесено училище –
Дряново (1955).
Статии на други автори за изработената уникална географска карта в
дар на училището в Дряново (1982) и за събирателската и краеведческата
дейност на Б. Тихова в Кирковско през 1962 г.
Бележки за историята на Кирковския край, събрани от възрастни хора
от Кирковско (1963–1964).
Писма от: журналистката Мара Михайлова от Кърджали и Севдалин Татаров от с. Чакаларово – бивш неин ученик, с изразено уважение към делото
на дългогодишната учителка (б.д.); Петър Коджаманов – служител в съвета в
с. Чакаларово, в отговор на направени запитвания за уточняване на подробности по местните обичаи.
Грамота от НС на ОФ, Комитета за култура и БАН, връчена на Б. Тихова за активно участие в първия национален преглед на етнографските цен373
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ности, посветен на 1300-годишнината от създаването на Българската държава (1981).
Тодоров, Ангел Георгиев (1922–)
Ф. 894, 1 оп., 21 а.е., 0.10 л.м., 1922–1979 г.
Роден на 6 юли 1922 г. в Кърджали. Завършва смесена гимназия в родния
си град. След 1944 г. става диригент на хора на Околийския комитет на РМС и
БКП. От 1947 г. е учител по музика, поставя първата си оперетна постановка
„Майска нощ“. От 1948 г. следва в Музикалната академия в София и се завръща
като диригент на Военния ансамбъл в града. От 1952 г. е диригент на ансамбъла
при Дома на културата в Кърджали.

Свидетелства за: кръщение (1922), зрелост (1942).
Дипломи и грамоти за присъдени награди (1964–1979).
Статии и други материали за постановки на Самодейния театър в Кърджали (1954–1979).
Албуми от прояви на самодейците към Дома на културата в Кърджали
(1964–1972).
Доклад за 10-годишната дейност на Самодейния музикален театър в
Кърджали (1964).
Лични снимки (1955–1960).
Хаджиев, Коста Петров (1924–)
Ф. 1036, 1 оп., 22 а.е., 0.10 л.м., 1932–1986 г.
Роден на 28 ян. 1924 г. в с. Хухла. Основно образование завършва в родното
си село, прогимназия – в Ивайловград, а гимназия – в Свиленград. Завършва Висшия химико-технологичен институт в София. Учителства в родното си село и
работи в Околийското управление на МВР – Ивайловград. От 1947 г. работи в
ОУ на МВР – Стара Загора. От 1953 г. е председател на Околийския комитет
и на ГК на ДОСО. От 1957 г. работи в „Пренос-превоз“ – Стара Загора. През
1957–1962 г. завършва двегодишен вечерен университет по политология. През
1964–1972 г. работи в ДАП – Стара Загора като председател на профкомитета.

Автобиография и биографични сведения от други лица (1969, 1975);
удостоверения и студентска книжка (1932–1955); бележки, спомени и препис
ка с Московското радио за установяване на родословния корен във връзка с
излъчено по радиото предаване (1932–1986).
Статии и дописки до в-к „Знаме“ – Стара Загора и в-к „Нов живот“ –
Кърджали (1979–1986).
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Лекция за ролята на идейно-възпитателната работа за формирането на
активна жизнена позиция на личността (1981).
Доклад за дейността на низова организация на ОФ в кв. „Георги Димит
ров“ – Стара Загора (1984).
Преписка за приемането му за член на Българското историческо дружество (1985).
Хаджинаков, Петър Георгиев (1955–)
Ф. 1197, 1 оп., 20 а.е., 0.12 л.м., 1980–2005 г.
Роден на 25 юли 1955 г. в с. Куклен, Пловдивско. През 1980 г. завършва Българска филология в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Работи
като преподавател по литература в Исперих и инспектор по литература към
селищна система Момчилград. Директор на Основно училище – с. Минзухар. От
1 септ. 1986 г. е на работа в Пловдивски университет, филиал – Кърджали. Пос
ледователно е преподавател, старши и главен асистент. Завършва едногодишна
следдипломна квалификация по методологически и литературоведски проблеми
на обучението през 1989–1990 г., от 16 февр. 1990 г. е зачислен за задочен аспирант към Катедра „Българска литература“ на СУ „Св. Климент Охридски“.
Дисертационният му труд е на тема: „Емилиян Станев и развитието на българската литература за деца и юноши“.

Професионална биографична справка на П. Хаджинаков.
Стихове, литературна критика и естетика, лирика в проза и есеистика,
статии от него и за неговата творческа дейност (1986–2004).
Дипломна работа на тема: „Аспекти на философското начало в българската поезия“ (1980).
Литературно-критически анализи на П. Хаджинаков (1998).
Списък на научните трудове и публикации на П. Хаджинаков [2005].
Снимки на П. Хаджинаков с приятели, колеги, интелектуалци в България, Гърция и Швеция (1994–2005).
Христов, Алекси Георгиев (1923–)
Ф. 876, 1 оп., 17 а.е., 0.07 л.м., 1947–1980 г.
Роден на 19 окт. 1923 г. в с. Жълтуша. Завършва начално образование в родното си село. От 1941 г. работи в мините на рудниците „Бориева“ и „Петровица“. Награждаван с ордени на труда.

Лични спомени с биографични бележки (1980).
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Орденски грамоти от канцеларията на Президиума на VІ ВНС за дадени
сребърен и бронзов ордени на труда (1947–1948).
Почетни дипломи от Съветско-българско минно-рудно дружество „Горубсо“ за удостояването му със званията „Ударник“ и „Най-добър в професията“ (1950–1955).
Карта на отличника – удостоверение за награждаването му с почетната
значка „Отличник“ на Министерството на промишлеността (1951); орденска
книжка за награждаването му от Презиума на НС с орден „Георги Димитров“
и удостоверение за връчен му юбилеен медал „25 години народна власт“
(1951–1969).
Свидетелство от Презиума на НС за присвоено звание „Герой на социалистическия труд“ (1954).
Грамоти за високи трудови постижения (1953–1954).
Поздравителни адреси и благодарствени писма до Алекси Христов по
случай неговото пенсиониране (1973).
Албум от ГНС – Мадан по случай 50-годишнината му и 25 г. трудов
миньорски стаж (1973).
Групови снимки на: миньори от бригадата на А. Христов в шахта на
мина „Петровица“, делегати на конгрес на миньорите в София (1962).
Чуренев, Филип Николов (1941–)
Ф. 1051, 1 оп., 18 а.е., 0.16 л.м., 1970–1988 г.
Роден на 18 ноем. 1941 г. в Златоград, където завършва основно образование.
През 1960 г. завършва Средно педагогическо училище в Хасково, през 1966 г. – Философско-исторически факултет на СУ „Климент Охридски“. Учител по общес
твознание в Златоград (1966–1967). През 1975 г. му е присъдена научна степен
„к.ф.н.“. Работи в ОК на БКП – Смолян (1976–1977). През 1977–1978 г. е главен
асистент в Университет „Фр. Шилер“ в Йена, Германия. От 1978 г. е преподавател в ИНПУ – Кърджали. През 1987 г. става доцент.

Автобиография (1988).
Свидетелство за присъждане на научно звание „доцент“ (1988).
Дисертация за научна степен „кфн“, статии за отпечатване в научни
сборници и рецензии по тях, статии и разработки от лекторска дейност, колекция от материали от атеистичен характер, касаещи родопското население,
материали за ислямските религиозни празници (1970–1986).
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Списък на неанотираните фондове
Гемеджиев, Костадин Георгиев
Ф. 1230, 1 оп., 29 а.е., 0,29 л.м., 1925–1990 г.
Гонков, Петър Боянов
Ф. 1242, 1 оп., 20 а.е., 0,09 л.м., 1978–2008 г.
Мухтаров, Тодор Николов
Ф. 1204, 1 оп., 43 а.е., 0,12 л.м., 1900–2006 г.
Нейков, Радослав Георгиев
Ф. 1200, 2 оп., 188 а.е., 0,92 л.м., 1987–2007 г.
Савов, Сава Николов
Ф. 1265, 1 оп., 16 а.е., 0,04 л.м., 1966–1984 г.
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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА
а.е.
архивна единица
авг.
август
АД	Акционерно дружество
апр.
април
арх.
архитект
АП	Агенция по приватизация
АПК	Аграрно-промишлен комплекс
АТ	Автомобилен транспорт
АФ	Акционерна фирма
БАН	
Българска академия на науките
БАТО	
Българска асоциация по туризъм и отдих
ББК
Банка „Български кредит“
БЗКБ
Българска земеделска и кооперативна банка
БЗНС
Български земеделски народен съюз
БИБ
Българска инвестиционна банка
БКП	
Българска комунистическа партия
БКС
Благоустройство и комунално стопанство
БЛРС
Български ловно-рибарски съюз
БНБ
Българска народна банка
БНР	
Българско национално радио
БПБ
Българска пощенска банка
БПС
Български професионални съюзи
БПФК
Борци против фашизма и капитализма
БПЦ	
Българска православна църква
бр.
брой
БРП	
Българска работническа партия
БСД	
Българо-съветско дружество
БСФС
Български съюз за физкултура и спорт
БТС
Български туристически съюз
БЧК
Български червен кръст
в.
век
в-к
вестник
ВЕЦ	Водноелектрическа централа
вж.
виж
ВиК	Водоснабдяване и канализация
ВИИ	Висш икономически институт
ВИФ	Висш институт за физкултура
ВК	Всестранна кооперация
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ВМЕИ	Висш машинно-електротехнически институт
ВМИ	Висш медицински институт
ВНВУ	Висше народно военно училище
ВНС	Велико народно събрание
ВСИ	Висш селскостопански институт
ВСК	Взаимоспомагателна каса
ВТУ	Великотърновски университет
ВУЗ	Висше учебно заведение
ВФСИ	Висш финансово-стопански институт
ВЧС	Върховен читалищен съвет
г.
година
ГК	Градски комитет
ГНС	Градски народен съвет
ГО	Гражданска отбрана
ГОНС	Градски общински народен съвет
ГПК	Градска потребителна кооперация
ГПП	Градско производствено предприятие
ДА	Държавен архив
ДАО	Държавно аптечно обединение
ДАП	Държавно автомобилно предприятие
ДВ	Държавен вестник
ДДФК	Дирекция „Държавен финансов контрол“
дек.
декември
ДЗИ	Държавен застрахователен институт
ДЗС	Държавно земеделско стопанство
ДИП	Държавно индустриално предприятие
ДКМС	Димитровски комунистически младежки съюз
ДМЗ	Държавен машиностроителен завод
ДМП	Държавно минно предприятие
ДНК	Държавен и народен контрол
ДОД	Данък общ доход
ДОО	Държавна обществена организация
ДОСО	Доброволна организация за съдействие на отбраната
доц.
доцент
ДОЦЗ	Държавен оловно-цинков завод
ДП	Държавно предприятие
ДПО	Димитровска пионерска организация
ДПП	Държавно промишлено предприятие
ДПФ	Държавен поземлен фонд
д-р
доктор
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др.
други
ДС	Държавен съвет
ДСК	Държавна спестовна каса
ДСО	Държавно стопанско обединение
ДСП	Държавно стопанско предприятие
ДСУ	Държавно строително управление
ДТ	Държавен театър
ДТП	Държавно търговско предприятие
ДФ	Държавна фирма
ЕАД	Еднолично акционерно дружество
ез.
езеро
ел.
електрически
ЕООД	Еднолично дружество с ограничена отговорност
ЕТД	Еднолично търговско дружество
ЕСПУ	Единно средно политехническо училище
ЗКД	Завод за крепителни детайли
ЗСПЗЗ	Закон за собствеността и ползването на земеделските земи
ИБ
Изпълнително бюро
ИК
Изпълнителен комитет
инж.
инженер
ИНПУ
Институт за начални и прогимназиални учители
ИПУ
Институт за подготовка на учители
ИУУ
Институт за усъвършенстване на учители
КАБ
Комитет за архитектура и благоустройство
кв.
квартал
КГ	
Комитет по горите
КДНК
Комитет за държавен и народен контрол
КЕ	
Комитет по енергетика
КЗС
Колективно земеделско стопанство
КИК
Комитет за изкуство и култура
КК
Комитет за култура
кмн
кандидат на медицинските науки
КНСБ
Конфедерация на независимите синдикати в България
КОРК
Контролна окръжна ревизионна комисия
КОС
Комплексна опитна станция
КОТ	
Комитет за отдих и туризъм
КС
Контролен съвет
КСД	
Комитет за стопански дейности
КСК
Комитет за стопанска координация
КТСГ	
Комитет по труда и социалните грижи
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КТСД	
Комитет по труда и социалната дейност
КТ	
Конфедерация на труда
КТП	
Комисия по търговията и продоволствието
кфн
кандидат на философските науки
ЛКК	Лекарска контролна комисия
л.м.
линеен метър
МА	
Медицинска академия
мах.
махала
МВР	
Министерство на вътрешните работи
МВТ	
Министерство на вътрешната търговия
МВТУ
Министерство на вътрешната търговия и услугите
МГГП	
Министерство на горите и горската промишленост
МЕ	
Министерство на енергетиката
МЗ	
Машиностроителен завод
МЗГ	
Министерство на земеделието и горите
МЗДИ
Министерство на земеделието и държавните имоти
МЗХП	
Министерство на земеделието и хранителната промишленост
МИП	
Министерство на икономиката и планирането
МИТ	
Министерство на индустрията и търговията
МИТУ
Министерство на индустрията, търговията и услугите
МК
Министерство на културата
МКНП	
Министерство на културата, науката и просветата
МКСБ	Министерство на комуналното стопанство и благоустройс
твото
ММ
Министерство на машиностроенето
МНВО	
Министерство на науката и висшето образование
МНЗ	
Министерство на народното здраве
МНЗСГ	
Министерство на народното здраве и социалните грижи
МНО	
Министерство на народната отбрана
МНП	
Министерство на народната просвета
МОК
Миннообогатителен комбинат
МОН	
Министерство на образованието и науката
МОНТ	
Министерство на образованието, науката и технологиите
МП	
Министерство на правосъдието
МПК
Миннопреработвателен комбинат
МРРБ
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
МС
Министерски съвет
МСАБ	Министерство на строителството, архитектурата и благоус
тройството
МССМ
Министерство на строителството и строителните материали
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МТ	
Министерство на транспорта
МТП	
Министерство на тежката промишленост
МТС
Машинно-тракторна станция
МТСГ	
Министерство на труда и социалните грижи
МТТ	
Министерство на търговията и туризма
МТУ
Министерство на търговията и услугите
МФ
Министерство на финансите
НАО	Народна астрономическа обсерватория
НАОП	Народна астрономическа обсерватория и планетариум
НАПС	Национален аграрно-промишлен съюз
НЕК	Национална електрическа компания
НК	Национален комитет
ноем.
ноември
НПК	Научно-производствен комбинат
НПП	Научно-производствено предприятие
НППА	Научно-производствено предприятие по автоматизация
НРБ	Народна република България
НС	Народно събрание
НТД	Научно-техническо дружество
НТС	Научно-технически съюз
ОА	Областна администрация
ОАПС	Окръжен аграрно-промишлен съюз
ОББ	Обединена българска банка
ОбК	Общински комитет
ОбС	Общински съвет
ОбНС	Общински народен съвет
ОбНССС	Общински народен съвет на селищна система
ОбФ	Общинска фирма
о-в
остров
ОДА	Окръжен държавен архив
ОИК	Общинска избирателна комисия
ОИМ	Окръжен исторически музей
ОК	Окръжен комитет
ОкНС	Околийски народен съвет
ОКРК	Окръжна контролно-ревизионна комисия
ОКС	Окръжен кооперативен съюз
ОКТ	Окръжен комитет за трезвеност
окт.
октомври
ОМС	Окръжен медицински съвет
ОНС	Окръжен народен съвет
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ООД	Дружество с ограничена отговорност
ОП	Окръжно предприятие
оп.
опис
ОР	Окръжно ръководство
ОРПС	Общ работнически професионален съюз
ОС	Окръжен съвет
ОСДР	Окръжен съвет за духовно развитие
ОСИК	Окръжен съвет за изкуство и култура
ОСК	Окръжен съвет за култура
ОСО	Организация за съдействие на отбраната
ОСП	Окръжно стопанско предприятие
ОСПС	Окръжен съвет на професионалните съюзи
ОТП	Окръжно търговско предприятие
ОТПК	Обща трудово-производителна кооперация
ОУ	Окръжно управление
ОФ	Отечествен фронт
ОЦЗ	Оловно-цинков завод
ОЦК	Оловно-цинков комбинат
ПБ	Популярна/и банка/и
ПК	Потребителна кооперация
ПМС	Постановление на Министерския съвет
ПП	Промишлено предприятие
ППДР	Предприятие за пласмент и директна реализация
проф.
професор
ПСД	Проектосметна документация
ПТГ	Професионална техническа гимназия
ПТП	Промишлено търговско предприятие
ПТТ	Поща, телеграф, телефон
ПТУ	Професионално техническо училище
ПУЦ	Професионално-учебен център
р.
река
РБ	Република България
РИК	Районна избирателна комисия
РК	Районен комитет
РКПГРРЛ	Регионална комисия за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
РКПС	Районен комитет на професионален съюз
РКС	Районен кооперативен съюз
РМД	Работническо-мениджърско дружество
РМЗ	Ремонтно-механичен завод
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РМС	Решение на Министерския съвет
РПК	Районна потребителна кооперация
РПССТА	Ремонт и поддръжка на селскостопанска техника и автотранспорт
РТЦ	Радио-телевизионен център
РУ	Районно управление
САБ
Съюз на артистите в България
САЩ
Съединени американски щати
СБА	
Съюз на българските автомобилисти
СБЖ	
Съюз на българските журналисти
СБП	
Съюз на българските писатели
СБПФ
Съюз на борците против фашизма
СБПФК
Съюз на борците против фашизма и капитализма
СД	
Стопанска дирекция
септ.
септември
СИК
Секционна избирателна комисия
СК
Стопански комбинат
СМК
Строително-монтажен комбинат
СМР	
Строително-монтажни работи
СНС
Селски народен съвет
СО	
Стопанско обединение
СОАССР	Северно-Осетинска автономна съветска социалистическа република
СОНС
Селски общински народен съвет
СП	
Стопанско предприятие
сп.
списание
СПП	
Строително промишлено предприятие
СППШ
Специализирано предприятие за производство на ширпотреба
СПТУ
Средно професионално-техническо училище
СПУ
Средно политехническо училище
СС
Стопански съвет
ССО	
Строително стопанско обединение
СССР	
Съюз на съветските социалистически републики
ст.н.с.
старши научен сътрудник
СУ
Софийски университет
СУАБ
Специализирани услуги на автомобилистите в България
ТБ	Търговска банка
ТИС	Технико-икономически съвет
ТК	Туристически комплекс
ТКЗС	Трудово-кооперативно земеделско стопанство
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ТМТ	Техникум по механотехника
ТНТМ	Техническо и научно творчество на младежта
ТП	Търговско предприятие
ТПК	Трудово-производителна кооперация
ТПС	Трудово-поземлена собственост
ТР	Технологичен район
ТРЗ	Труд и работна заплата
ТУ	Териториално управление
УМК
Учебно-методичен комплекс
УНСС
Университет за национално и световно стопанство
УС
Управителен съвет
ф.
фонд
февр.
февруари
ФРЗ	
Фонд „Работна заплата“
ХВ	Хидровъзел
ХЕИ
Хигиенно-епидемиологична инспекция
ЦК	Централен комитет
ЦКРК	Централна контролно-ревизионна комисия
ЦКС	Централен кооперативен съюз
ЦР	Централно ръководство
ЦС	Централен съвет
ЦСИ	Централен статистически институт
ЦСПС	Централен съвет на професионалните съюзи
ЦСУ	Централно статистическо управление
ЦУ	Централно управление
ЧП	
частично постъпление
ШЗО	
Школа за запасни офицери
яз.
язовир
ян.
януари

385

Архивни справочници

Съдържание
ПРЕДГОВОР.......................................................................................................5
І. МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ.......................................................9
І.1. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ.....................................................................9
Окръжен народен съвет – Кърджали.................................................................9
Околийски народни съвети...............................................................................10
Градски общински народни съвети..................................................................11
Селски общински народни съвети....................................................................13
Кметства.............................................................................................................20
Околийски управления......................................................................................23
Колекция „Изборни документи от Кърджалийски регион“............................24
І.2. КОНТРОЛНИ ОРГАНИ.............................................................................25
Окръжен комитет за държавен и народен контрол – Кърджали....................25
Общински комитет за държавен и народен контрол – Кърджали..................26
Околийско пълномощничество на Министерството на доставките –
Ивайловград...............................................................................................26
Списък на неанотираните фондове..................................................................27
ІІ. СЪД И ПРОКУРАТУРА.............................................................................28
Окръжен съд – Кърджали.................................................................................28
Народни съдилища............................................................................................28
Окръжна прокуратура – Кърджали..................................................................29
Районни прокуратури........................................................................................30
Кърджалийски затвор........................................................................................31
Списък на неанотираните фондове..................................................................31
ІІІ. ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, ОБЩЕСТВЕНИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ И
РЕЛИГИОЗНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ...........................32
ІІІ.1. ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ..................................32
Околийско бюро на Народен съюз „Звено“ – Крумовград............................32
Първична организация на Народен съюз „Звено“ – Джебел.........................32
Окръжно ръководство на Българския земеделски народен съюз –
Кърджали....................................................................................................32
Окръжна контролно-ревизионна комисия при Окръжното ръководство
на Българския земеделски народен съюз – Кърджали............................33
Клуб на висококачественика-тютюнопроизводител при
Окръжното ръководство на Българския земеделски народен
съюз – Кърджали.......................................................................................34
386

пътеводител по фондовете на държавен архив – кърджали 1944–2011 г.

Околийски земеделски дружби.........................................................................34
Общински земеделски дружби..........................................................................35
Окръжен комитет на Отечествения фронт – Кърджали..................................38
Околийски комитети на Отечествения фронт..................................................38
Градски комитети на Отечествения фронт......................................................39
Общински комитети на Отечествения фронт..................................................40
Околийски комитети на Съюза на бойците против фашизма.........................42
Окръжен съвет на Организация за съдействие на отбраната –
Кърджали....................................................................................................43
Околийски комитети на Доброволната организация за съдействие
на отбраната...............................................................................................43
Градски комитети на Доброволната организация за съдействие
на отбраната...............................................................................................44
Регионална комисия за политическа и гражданска реабилитация
на репресирани лица (РКПГРРЛ) – Кърджали........................................45
ІІІ.2. ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ.........................................................46
Окръжен комитет за българо-съветска дружба – Кърджали..........................46
Околийски комитети за българо-съветска дружба..........................................46
Окръжен комитет за защита на мира – Кърджали...........................................47
Окръжен комитет за трезвеност – Кърджали..................................................48
Окръжен комитет на Българския червен кръст – Кърджали..........................48
Околийски комитети на Българския червен кръст..........................................49
ІІІ.3. ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ.................................................50
Окръжен съвет на профсъюзите – Кърджали..................................................50
Окръжни комитети на отрасловите профсъюзи..............................................51
Околийски съвети на профсъюзите.................................................................54
Общ работнически професионален съюз – с. Джебел....................................55
Районни комитети на профсъюза на работниците по
просветата и печата...................................................................................56
ІІІ.4. РЕЛИГИОЗНИ ИНСТИТУЦИИ.............................................................57
Православни християнски храмове..................................................................57
Списък на неанотираните фондове..................................................................57
ІV . ПРОМИШЛЕНОСТ...................................................................................59
ІV.1. ЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОДОБИВ И
ЕЛЕКТРОПРОМИШЛЕНОСТ.................................................................59
„Електроснабдяване“ – район Кърджали.........................................................59
Дирекция инвеститорски контрол „Хидровъзел“ – Кърджали.......................60
„Електроизграждане“ ООД – Кърджали..........................................................61
387

Архивни справочници

ІV.2. РУДОДОБИВ И ЦВЕТНА МЕТАЛУРГИЯ..........................................62
Държавен оловно-цинков завод – Кърджали...................................................62
Държавно минно предприятие „Горубсо“ – VІ Рудоуправление –
Кърджали....................................................................................................64
ІV.3. ДОБИВ НА НЕРУДНИ ИЗКОПАЕМИ И ПРОИЗВОДСТВО
НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ..........................................................66
Държавно минно предприятие „Родопи“ – Кърджали....................................66
ДИП за строителна керамика и ефективни материали „Перлит“ –
Кърджали....................................................................................................67
Предприятие „Инертни материали“ – Кърджали............................................68
Предприятие за добив и обработване на скално-облицовъчни материали –
Кърджали....................................................................................................68
Керамична фабрика „Девети септември“ – с. Чорбаджийско........................69
ІV.4. МАШИНОСТРОИТЕЛНА И МЕТАЛООБРАБОТВАЩА
ПРОМИШЛЕНОСТ...................................................................................70
Ремонтно-механичен завод „Комсомолец“ – Кърджали.................................70
Машиностроителен завод „Пневматика“ – Кърджали....................................71
Авторемонтен завод „Капитан Петко Войвода“ – Кърджали........................72
Завод за водопречиствателна техника „Бистрец“ – Кърджали......................73
„Арда-инструмент“ ЕООД – Кърджали...........................................................74
Машиностроителен завод „Аврора“ – Ардино...............................................75
Предприятие „Нестандартно оборудване, металообработване и
странична дейност“ – с. Драганово..........................................................76
Машиностроителен завод за машини за хранително-вкусовата
промишленост „Върбица“ – Момчилград................................................76
Завод за крепителни детайли – Ивайловград...................................................77
Машиностроителен завод „Граничар“ – Момчилград....................................78
ДСП за инструментална екипировка „Димитър Благоев“ – Кърджали.........78
Завод за апаратура за ниско напрежение – Ивайловград...............................81
Държавно промишлено предприятие „Граничар“ – Ивайловград.................81
ІV.5. ДЪРВОДОБИВ И ДЪРВООБРАБОТВАЩА
ПРОМИШЛЕНОСТ...................................................................................82
Мебелен завод „Бреза“ – Кърджали................................................................82
ІV.6. ТЕКСТИЛНА И ШИВАШКА ПРОМИШЛЕНОСТ..............................83
„Коприна“ АД – клон Ивайловград..................................................................83
Завод „Орфей“ – Кърджали..............................................................................83
Промишлено предприятие „Родопска слава“ – с. Бенковски.........................84
„Янко Христов и Ко – Ахрида“ ООД – Кърджали.........................................84
„Артекс“ АД – Ардино......................................................................................85
388

пътеводител по фондовете на държавен архив – кърджали 1944–2011 г.

ІV.7. КОЖАРСКА, КОЖАРООБРАБОТВАЩА И ОБУВНА
ПРОМИШЛЕНОСТ..................................................................................... 86
Обувна фабрика „Хан Крум“ – Крумовград..................................................... 86
„Амира“ ЕООД – с. Бенковски........................................................................... 87
ІV.8. ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ............................................ 88
Окръжна печатница „Родопи“ – Кърджали....................................................... 88
ІV.9. ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА И ТЮТЮНЕВА
ПРОМИШЛЕНОСТ..................................................................................... 89
Млечна промишленост – Кърджали................................................................... 89
Фабрика за бутилиране на пиво – Кърджали..................................................... 90
Градско производствено предприятие „Хлебна промишленост“ –
Кърджали...................................................................................................... 91
Държавно предприятие „Тютюнева промишленост“ – Кърджали................... 91
Месокомбинат „Родопа“ – Кърджали................................................................ 92
Фабрика за безалкохолни напитки и минерални води – Кърджали.................. 93
ІV.10. МЕСТНА ПРОМИШЛЕНОСТ И УСЛУГИ.......................................... 94
СП „Детелина“ – Кърджали................................................................................ 94
Предприятие „Социално-битово обслужване“ – Кърджали............................. 94
СП „Телевизионни и радиосервизи“ – Кърджали............................................. 95
Стопанска дирекция „Местна промишленост и комунално-битови
услуги“ – Кърджали..................................................................................... 95
Общинско стопанско предприятие „Местна промишленост“ – Кърджали..... 96
Държавно промишлено предприятие „Червена звезда“ – Ардино.................. 96
Околийски и градски промкомбинати................................................................ 97
Окръжен съюз на ТПК – Кърджали................................................................... 98
ТПК „Златолист“ – Джебел................................................................................ 99
ОТПК „Труд“ – Ивайловград............................................................................. 99
ТПК „Единство“ – Кърджали........................................................................... 100
ТПК „Обединение“ – Крумовград.................................................................... 101
ТПК „Инвалид“ – Кърджали............................................................................. 101
ОТПК „Изкуство“ – Момчилград.................................................................... 102
Коларо-дърводелска ТПК „Прогрес“ – Крумовград...................................... 103
Хлебарска ТПК „Арда“ – Кърджали................................................................ 104
Готварска ТПК „Здраве“ – Кърджали.............................................................. 104
Бръснаро-фризьорска кооперация „Хигиена“ – Кърджали............................ 105
Шивашки трудово-производителни кооперации............................................. 105
Обущарски трудово-производителни кооперации.......................................... 106
Околийски занаятчийски сдружения................................................................ 107
Общи занаятчийски сдружения........................................................................ 109
Обща занаятчийска кооперация „Труд“ – Ивайловград................................. 110
389

Архивни справочници

V. СЕЛСКО, ГОРСКО И ВОДНО СТОПАНСТВО.....................................111
V.1. СЕЛСКО СТОПАНСТВО......................................................................111
Областна служба по земеделието – Кърджали..............................................111
Околийски агрономства..................................................................................111
Опитна станция по тютюна – с. Джебел........................................................113
Държавен овощен разсадник – Кърджали.....................................................114
Инженерно внедрителско дружество „Агрородопи“ – Кърджали...............114
Трудово-кооперативни земеделски стопанства.............................................115
Държавни земеделски стопанства..................................................................125
Окръжен аграрно-промишлен съюз – Кърджали..........................................126
АПК „Родопи“ – с. Аврен...............................................................................127
АПК „Единство“ – Ардино.............................................................................127
АПК „Ленин“ – с. Бенковски..........................................................................128
АПК „Джебел Басма“ – Джебел.....................................................................129
АПК – Ивайловград.........................................................................................129
АПК „Арда“ – Крумовград.............................................................................130
АПК „Път към комунизма“ – Кърджали.......................................................130
АПК – с. Млечино...........................................................................................131
АПК „Дружба“ – Момчилград.......................................................................132
АПК „Перперикон“ – с. Перперек.................................................................132
АПК „Златен лист“ – с. Подкова....................................................................133
АПК „Десети конгрес“ – с. Черноочене........................................................133
Специализирано предприятие „Автотранспорт, строителство и
странична дейност“ – Ардино.................................................................134
Смесена бригада „Тенчо Хубенов“ – с. Енчец..............................................134
Специализирана бригада „Трайни насаждения“ към АПК –
Ивайловград.............................................................................................135
СП „Оранжерии“ към Агрофирма „Момчил“ – Момчилград......................136
Специализирано предприятие „Ремонт и поддържане на
селскостопанска техника и автотранспорт“ – Момчилград..................136
Кооперация за производство на свинско месо и зеленчуци –
Кърджали..................................................................................................137
Производствено предприятие към АПК – с. Млечино.................................137
Специализирано предприятие за преработка на тютюн към
АПК „Дружба“ – Момчилград................................................................138
Групов фонд „Специализирани бригади по тютюна – с. Птичар и
с. Груево“.................................................................................................139
СП „Кооперативна промишленост“ при ОКС – Кърджали..........................139
Селскостопанска бригада – с. Подкова..........................................................139
Животновъдно предприятие към АПК – Ардино..........................................140
390

пътеводител по фондовете на държавен архив – кърджали 1944–2011 г.

„Джебел басма – Сервиз 4 Ю“ – Джебел......................................................140
Окръжна ветеринарна лечебница – Кърджали..............................................141
Околийски и районни ветеринарни служби...................................................142
Предприятие „Рибовъдство“ – Кърджали.....................................................143
Машинно-тракторни станции.........................................................................144
„Бразда“ ЕООД – с. Кирково.........................................................................145
„Агротехник“ ЕООД – с. Пчеларово.............................................................146
„Мехтехсервиз“ ООД – с. Звиница................................................................146
„Агротехстрой – 97“ АД – Кърджали Клон МТС – Ардино........................147
V.2. ГОРСКО СТОПАНСТВО.......................................................................148
Окръжно управление на горите – Кърджали.................................................148
Държавни горски стопанства..........................................................................149
„Районна ремонтна работилница“ ЕООД – Кърджали.................................151
„Брезите“ АД – Кърджали..............................................................................152
Горско стопанство „Женда“ – Кърджали.......................................................152
V.3. ВОДНО СТОПАНСТВО........................................................................153
Строително-експлоатационно предприятие „Водно стопанство“ –
Кърджали..................................................................................................153
Строително управление „Водстрой“ – Кърджали.........................................154
Списък на неанотираните фондове................................................................155
VІ. СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО
СТОПАНСТВО.......................................................................................157
VІ.1. СТРОИТЕЛСТВО..................................................................................157
Районна проектантска организация Хасково – клон Кърджали...................157
Централно строително-монтажно управление „Совболстрой“ –
Кърджали..................................................................................................158
Окръжна строителна организация – Кърджали.............................................158
Междукооперативно строително предприятие – Кърджали.........................160
Строителен участък – Кърджали....................................................................160
Домостроителен комбинат – Кърджали.........................................................161
Общостроително предприятие – Кърджали...................................................162
Строително промишлено предприятие – Момчилград..................................162
„Технопрогрес – М“ ООД – Момчилград......................................................163
Промишлен клон „Строителни изделия“ – Кърджали..................................164
Строителна дирекция „Водоснабдяване и канализация“ – Кърджали.........164
Строително-бояджийска кооперация „Мир“ – Кърджали............................166
ТПК „Строител“ – Кърджали.........................................................................166
Окръжно пътно управление – Кърджали.......................................................167
Околийски пътни управления.........................................................................168
391

Архивни справочници

ДСП „Язовир Кърджали“ – Кърджали..........................................................169
Държавно строително предприятие язовир „Студен Кладенец“ –
Кърджали..................................................................................................171
Язовирен район „Ивайловград“ – Ивайловград............................................171
VІ.2. БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО..............172
СП „Комунални услуги“ – Ардино................................................................172
СП „Благоустройство и комунално стопанство“ – Ардино.........................173
СП „Благоустройство и комунално стопанство“ – Кърджали.....................174
СП „Благоустройство и комунално стопанство“ – Джебел.........................175
СП „Благоустройство и комунално стопанство“ – Ивайловград.................176
Сдружение „Благоустройство и комунално стопанство“– Кърджали.........176
Промишлено комунално предприятие – Крумовград...................................177
ДСП „Комунални услуги“ – Кърджали..........................................................178
СП „Комунални услуги“ – Момчилград........................................................179
„Озеленяване, чистота и благоустройство“ ЕООД – Кърджали..................180
Списък на неанотираните фондове................................................................181
VІІ. ТРАНСПОРТ, СЪОБЩЕНИЯ И СТАТИСТИКА................................182
VІІ.1. АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ.........................................................182
ДАП – клон Ивайловград................................................................................182
ДАП – І клон Кърджали..................................................................................183
ДАП – ІІ клон Кърджали.................................................................................184
Държавно предприятие „Транспред“ – Кърджали........................................185
Автокомбинат – Кърджали.............................................................................185
Общински съвет на СБА – Кърджали............................................................186
Предприятие „Механизация и автотранспорт“ – Кърджали........................187
„Пътстройинженеринг“ ЕАД – Кърджали.....................................................188
VІІ.2. СЪОБЩЕНИЯ И СТАТИСТИКА.......................................................188
Окръжно управление на съобщенията – Кърджали......................................188
Териториално поделение „Български пощи“ – Кърджали............................190
Окръжен отдел „Статистика“ – Кърджали....................................................190
Околийски инспекторати по статистика........................................................191
Списък на неанотираните фондове................................................................192
VІІІ. ТЪРГОВИЯ.............................................................................................193
VІІІ.1. ТЪРГОВСКИ И ТУРИСТИЧЕСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ....................193
Окръжни търговски предприятия...................................................................193
ОТП „Топливо“ – Кърджали..........................................................................194
ДП „Мототехника и автосервиз“ – Кърджали...............................................195
Промишлено търговско предприятие „Минералсувенир“ – Кърджали.......196
392

пътеводител по фондовете на държавен архив – кърджали 1944–2011 г.

Окръжно предприятие „Вторични суровини“ – Кърджали..........................197
Околийски комисарства..................................................................................198
Окръжно предприятие „Книгоразпространение“ – Кърджали.....................199
Окръжно изкупвателно предприятие „Булгарплод“ – Кърджали................200
СП „Промишленост и ширпотреба“ – Момчилград......................................201
СП „Ученически столове“ – Кърджали.........................................................202
ДСП „Търговия на едро“ – Окръжно предприятие – Кърджали..................204
Обединено предприятие „Амбалаж“ – Кърджали.........................................205
Предприятие „Снабдяване и комплектация“– Кърджали.............................205
СП „Общински пазари“ – Кърджали..............................................................207
Предприятие за изкупуване, пласмент и фирмена търговия –
Кърджали..................................................................................................207
СП „Материално-техническо снабдяване и изкупуване“ към
АПК „Дружба“ – Момчилград................................................................209
Държавно аптечно обединение „Аптечно предприятие“ – Кърджали.........210
Туристически комплекс „Балкантурист“ – поделение „Арпезос“ –
Кърджали..................................................................................................211
VІІІ.2. КООПЕРАТИВНИ СЪЮЗИ И КООПЕРАЦИИ..............................212
Окръжен кооперативен съюз – Кърджали.....................................................212
Окръжен кооперативен съюз – клон Ивайловград........................................213
Всестранна кооперация „Младост – 95“ – Момчилград...............................214
Потребителни кооперации..............................................................................214
Списък на неанотираните фондове................................................................224
ІХ. ФИНАНСИ, КРЕДИТ, ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И
СПЕСТОВНО ДЕЛО...............................................................................228
Клонове на Българска народна банка............................................................228
Клонове на Българска инвестиционна банка.................................................231
Клонове на Българска земеделска и кооперативна банка............................232
„Обединена българска банка“ АД – клон Кърджали....................................233
„Българска пощенска банка“ АД – клон Кърджали......................................235
„Стопанска банка“ АД – клон Момчилград...................................................235
Банка „Хеброс“ АД – клон Кърджали...........................................................236
Клонове на Държавна спестовна каса............................................................237
Популярни банки.............................................................................................248
Клонове на Държавен застрахователен институт.........................................249
Дирекция „Държавен финансов контрол“ – Кърджали................................525
Околийски данъчни управления.....................................................................252
Стопанска дирекция „Изграждане на селищни системи“ – Кърджали........253
Списък на неанотираните фондове................................................................255
393

Архивни справочници

Х. ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА.....................................................................256
Х.1. ОБРАЗОВАНИЕ.....................................................................................256
Регионален инспекторат по образованието – Кърджали..............................256
Учителски институт – Кърджали....................................................................256
Обединено медицинско училище за сестри и акушерки – Кърджали..........257
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София,
Колеж по минно дело – Кърджали..........................................................258
Средни общообразователни училища............................................................258
Техникум по цветна металургия „Георги Сава Раковски“ –
Кърджали..................................................................................................260
Техникум по механотехника „Васил Левски“ – Кърджали..........................261
Строителен техникум „Христо Смирненски“ – Кърджали...........................262
Икономически техникум „Алеко Константинов“ – Кърджали.....................262
Селскостопански техникум „К. А. Тимирязев“ – Кърджали........................263
Селскостопански техникум по тютюна – с. Джебел.....................................263
СПТУ по автотранспорт „Христо Смирненски“ – Крумовград...................264
Промишлено училище за трудови резерви № 90 – Кърджали.....................265
Сградостроително училище „Колю Фичето“ – Кърджали............................265
Промишлено училище по облекло и обществено хранене –
Кърджали..................................................................................................265
Практически селскостопански училища........................................................266
Турско педагогическо училище – Кърджали.................................................267
Междуучилищен център за трудово политехническо обучение –
Кърджали..................................................................................................267
Професионално-учебен център – Кърджали.................................................268
Оздравително СПТУ по облекло и търговия „Христо Смирненски“ –
Ардино......................................................................................................268
СПТУ по машиностроене „С. М. Киров“ – Момчилград.............................269
СПТУ по обществено хранене „Проф. д-р Асен Златаров“ –
Кърджали..................................................................................................269
СПУ по машиностроене „Петър Мирчев“ – Кърджали................................270
СПТУ по минна и рудна промишленост „Пеньо Пенев“ – Кърджали.........271
Техникум по електротехника и електроника „Капитан Петко Войвода“ –
Кърджали..................................................................................................271
Основни училища............................................................................................271
Окръжна станция на младите агробиолози – Кърджали...............................292
Обединен детски комплекс – Кърджали.........................................................293
Общински детски комплекс – Крумовград....................................................293
Окръжна станция на младите техници – Кърджали......................................294
Детски градини................................................................................................294
394

пътеводител по фондовете на държавен архив – кърджали 1944–2011 г.

Х.2. НАУКА....................................................................................................296
Окръжен съвет на научно-техническите съюзи – Кърджали.......................296
Народна астрономическа обсерватория – Кърджали....................................296
Научно-производствено предприятие по автоматизация – Кърджали........297
Списък на неанотираните фондове................................................................298
ХІ. КУЛТУРА И ИЗКУСТВО.......................................................................305
Окръжен съвет за култура при ОНС– Кърджали..........................................305
Дом на културата – Кърджали........................................................................305
Драматичен театър – Кърджали.....................................................................306
Окръжен исторически музей – Кърджали.....................................................307
Окръжен клон „Кинефикация“ – Кърджали..................................................307
Държавно предприятие „Българска фотография“ – Кърджали....................308
Окръжна библиотека „Никола Йонков Вапцаров“ – Кърджали..................309
СП „Културен отдих и украса“ – Кърджали..................................................310
Градско дружество на филателистите – Кърджали.......................................310
Окръжна дирекция „Музика“ – Кърджали....................................................310
Държавен куклен театър – Кърджали............................................................311
Държавна обществена организация фонд „Тринадесет века България“ –
Кърджали..................................................................................................312
Окръжен читалищен съвет – Кърджали.........................................................313
Народни читалища...........................................................................................313
Групов фонд „Читалища от селищна система – Кърджали“........................315
Културно-просветни и благотворителни дружества „Тракия“....................316
Общински съвет на дружество „Георги Кирков“ – Кърджали.....................317
Клуб на дейците на културата – Кърджали...................................................318
Списък на неанотираните фондове................................................................318
ХІІ. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ....................................323
ХІІ.1. ЛЕЧЕБНИ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ.............................................323
Окръжна болница – Кърджали.......................................................................323
Окръжен противотуберкулозен диспансер – Кърджали...............................323
Окръжна психоневрологична болница – Кърджали......................................324
Окръжна стоматологична поликлиника – Кърджали....................................325
Окръжна зъботехническа лаборатория – Кърджали.....................................326
Медико-техническа лаборатория № 1 ЕООД – Кърджали...........................326
Районни болници.............................................................................................327
Районна служба „Борба с хемарогичната треска“ – Кърджали...................328
Окръжна санепидстанция – Кърджали...........................................................329
Селска здравна служба – с. Бял извор...........................................................330
395

Архивни справочници

ХІІ.2. СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ.................................................................330
Районно управление „Социално осигуряване“ – Кърджали.........................330
Дирекции „Бюро по труда“.............................................................................331
Дирекции „Социално подпомагане“...............................................................333
Дом „Майка и дете“ – Кърджали....................................................................334
Списък на неанотираните фондове................................................................334
ХІІІ. ФИЗКУЛТУРА, СПОРТ, ТУРИЗЪМ...................................................336
Окръжен съвет на Българския съюз за физическа култура и спорт –
Кърджали..................................................................................................336
Дружества за физическа култура и спорт......................................................336
Окръжен съвет на Българския ловно-рибарски съюз – Кърджали..............337
Ловно-рибарски дружества.............................................................................338
Окръжен съвет на Българския туристически съюз – Кърджали..................339
Туристически дружества.................................................................................339
ХІV. ЛИЧНИ ФОНДОВЕ...............................................................................341
Анадолиев, Георги Стайков............................................................................341
Ангелов, Ангел Атанасов................................................................................341
Ангелов (Янков), Ламбри Николов................................................................342
Андреев, Андрей Иванов................................................................................343
Балкански, Иван Цеков...................................................................................344
Бачков, Костадин Атанасов............................................................................345
Беляков, Пело Пеев.........................................................................................345
Семеен фонд Василеви, Стефана и Вълчо.....................................................346
Георгиев, Благой Сребренов..........................................................................347
Дамянов, Георги Петков (Киряков)...............................................................347
Дафовски, Атанас Славов...............................................................................348
Дацова, Надежда Иванова...............................................................................349
Дачев, Георги Димитров.................................................................................349
Делиагов, Иван Димитров...............................................................................350
Демирев, Теньо Костадинов...........................................................................351
Димитров, Димитър Янчев..............................................................................351
Загоров, Орлин Тихомиров (Шукри Реджебов Тахиров).............................352
Златев, Стефан Сивков....................................................................................353
Ингилизов, Тодор Иванов...............................................................................354
Йонов, Красимир Миленов (Касим Мехмедов Юнузов)..............................355
Калайджиев, Димитър Коев............................................................................355
Калчев, Петко Николов...................................................................................356
Кацаров, Малин Стоилов................................................................................357
396

пътеводител по фондовете на държавен архив – кърджали 1944–2011 г.

Кашеров, Жеко Димитров...............................................................................358
Кехайов, Костадин Димитров.........................................................................358
Ковачев, Борис Николов.................................................................................359
Кожухаров, Петър Захариев...........................................................................359
Костадинов, Кольо Жишев.............................................................................360
Красин, Христо Красимиров..........................................................................360
Кръстев, Петко (Петко Кръстев Марков)......................................................361
Наков, Алеко Ангелов.....................................................................................361
Нейков, Радослав Георгиев.............................................................................362
Николчовска, Мария Петрова.........................................................................363
Пенев, Борислав Христов...............................................................................363
Петков, Йордан Митев....................................................................................364
Петров, Христо Златев....................................................................................365
Попгеоргиев, Кирил Стоянов.........................................................................365
Поп Маринов, Георги (Георги Поп Маринов Андонов)...............................366
Руфатова, Вилдан Байрямова (Веляна Борянова).........................................367
Сабрутев, Тодор Николов...............................................................................367
Садулов, Алдемир Сидеров (Ахмед Садулов Ахмедов)...............................368
Скринска, Недялка Паскалева........................................................................368
Смилянов, Балин Яворов (Бехайдин Яшаров Делиеминов).........................369
Табаков, Вълчо Николов.................................................................................370
Талев, Георги Николов....................................................................................370
Текелиев, Балин Николов...............................................................................371
Текелиева, Теофана Ангелова........................................................................372
Тихова, Бонка Русчева....................................................................................373
Тодоров, Ангел Георгиев................................................................................374
Хаджиев, Коста Петров...................................................................................374
Хаджинаков, Петър Георгиев.........................................................................375
Христов, Алекси Георгиев..............................................................................375
Чуренев, Филип Николов................................................................................376
Списък на неанотираните фондове................................................................377
СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА.................................................................378

397

