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пътеводител по фондовете на държавен архив – монтана 1649–1944 г.

ПРЕДГОВОР
Държавен архив – Монтана осъществява издирването, събирането,
регистрирането, обработването, съхранението и предоставянето за използване на определените за постоянно запазване документи на областната администрация, на общините на територията на област Монтана,
на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции, организации и значими личности от местно
значение, както и научно-методическото ръководство и контрол върху
съставянето, регистрирането и съхраняването на документите в учрежденията, организациите и предприятията.
Архивът е създаден със Заповед № 286 от 20 февр. 1963 г. на председателя на Окръжния народен съвет – Михайловград и е на административно
подчинение на Окръжен народен съвет. От 1988 г. е в структурата на
Община – Михайловград. През 1992 г. преминава на пряко административно подчинение на ГУА при МС. Във връзка с приложението на Закона за държавната администрация от 2000 г. получава статут на териториална
дирекция, а от 2010 г. е преструктуриран в отдел „Териториален държавен архив“ – Монтана към Регионалната дирекция „Архиви“ – Монтана.
От 1980 г. архивът се настанява в нова специализирана сграда с
2583 м3 архивна площ. През същата година е създадена районна лаборатория за микрофилмиране, реставрация и консервация на архивни документи, обслужваща и архивите във Видин и Враца.
До 31 дек. 2010 г. в отдел „Териториален архив“ – Монтана са комплектувани и се съхраняват общо 2946 архивни фонда с 1912,30 л.м.
Целта на настоящия справочник „Пътеводител по архивните фондове на Държавен архив – Монтана, 1649–1944 г.“ е актуализиране и допълване на издадения през 1970 г. „Пътеводител по фондовете (1878–1944),
І част“. След 1970 г. фондовият масив е обогатен с нови постъпления,
през последните години е извършена паспортизация на архивните фондове, уточнени са наименованията на фондообразувателите, коригирани са
неточностите. Новият справочник предлага на потребителите по-пълна
и актуална информация за архивните фондове от епоха „К“, съхранявани
в архива. В него са включени 592 архивни фонда, които са обработени и
обхващат периода от 1649 г. до 1944 г.
***
За улеснение при работата със справочника архивните фондове са
групирани по отраслов признак в ХVІ раздела със съответни подраздели.
Класификационната схема е съставена на основата на Класификатор на
архивните фондове от 1989 г. При подреждането на фондовете в отделните раздели и подраздели са спазени принципите на йерархичната подчи5
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неност, взаимовръзка и значимост, като фондообразувателите са подредени и по азбучен ред на населените места. Личните фондове са подредени
по азбучен ред на фамилните имена на фондообразувателите. В раздел
ХVІ са включени частичните постъпления за периода до 1944 г.
За улеснение на потребителите и предоставяне на по-пълна информация за отделните фондообразуватели, в настоящия справочник всички
архивни фондове са представени с индивидуални характеристики.
За еднотипните фондообразуватели е дадена обща историческа
справка, като данните за създаване и ликвидиране са посочени непосредствено след справочните данни. В случаите, когато еднотипните фондообразуватели са по-малко на брой, на всеки един от тях е направена
по-подробна, индивидуална историческа справка. Документите на фондовете с повече от един опис са представени в обобщена характеристика.
Населените места в наименованията на фондовете са посочени с името, което носят в периода, от който има документи. Изключение е нап
равено за с. Котеновци (има две селища с това наименование до 1950 г.,
когато едното става съставно на с. Якимово). За разграничаване на двете селища, в наименованието на селото, съставно на с. Якимово, това е
отразено в скоби. В географския указател след старите наименования в
скоби са посочени съвременните и промените в статута на селищата.
Някои фондообразуватели продължават дейността си и след 1944 г. По
тази причина в техните фондове има документи и от по-късни години. В
повечето случаи за документите до и след 1944 г. на един и същи фондообразувател са заведени отделни фондове, което е отразено с препратки.
Към справочника са приложени: класификационна схема, списък на
издания на Държавен архив – Монтана, списък на съкращенията, списък
на чуждите и архаични думи, употребени в характеристиките на фондовете. Характеристиките на І–ХІІІ, ХV раздел са изготвени от Ангелина
Емилова и Таня Стратоникова, а на ХІV раздел – от Жасмина Каменова.
От съставителя
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КлАСИФИКАЦИОННА СХЕМА
І. Управление
І.1. Местно държавно управление
І.1.1. Околийски управления
І.1.2. Градски общински управления
І.1.3. Селски общински управления
І.2. Управление на кооперативни организации
І.3. Съдебни и юридически учреждения
І.4. Отбрана и охрана на държавната безопасност
ІІ. Обществена дейност
ІІ.1. Обществени организации
ІІ.2. Религиозни организации
ІІ.2.1. Архиерейски наместничества
ІІ.2.2. Манастири
ІІ.2.3. Религиозни настоятелства
ІІІ. Промишленост
ІV. Строителство
V. Селско стопанство
VІ. Горско стопанство
VІІ. Транспорт
VІІІ. Съобщения
ІХ. Търговия
ІХ.1. Потребителни кооперации
ІХ.2. Кредитни кооперации
ІХ.3. Търговски дружества
Х. Финанси, кредит и застраховка
ХІ. Образование
ХІ.1. Училищни инспекции и настоятелства
ХІ.2. Общо образование
ХІ.2.1. Гимназии
ХІ.2.2. Прогимназии
ХІ.2.3. Основни училища
ХІ.2.4. Начални училища
ХІ.3. Средно професионално техническо образование
ХІІ. Култура
ХІІІ. Здравеопазване, социално осигуряване, физкултура и туризъм
ХІV. Лични фондове
ХV. Архивни колекции
ХVІ. Частични постъпления
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І. УПРАВЛЕНИЕ
І. 1. МЕ С Т НО Д Ъ Р Ж А ВНО УПР А ВЛЕ НИ Е
ОКРЪЖЕН СЪВЕТ – ЛОМ
Ф. 506К, 1 опис, 17 а.е., 0.08 л.м., 1889–1910 г.
Устроен съгласно Закона за окръжните управители и околийските началници и Закона за окръжните съвети от 1882 г. Ръководи административния и полицейски персонал в околиите и общините, приема бюджети, определя данъчната,
училищната и общинска политика, грижи се за обществените сгради, пътищата,
санитарното и хигиенното подобрение на окръга и др. Прекратява дейността си
след закриване на Ломски окръг през 1901 г.

Изложения и доклади за състоянието на Ломското окръжие (1889–1893,
1895–1898).
Отчет за работата на Ломската окръжна постоянна комисия (1895).
Изложения за състоянието на Врачанското окръжие (1900–1903, 1907–
1910).
І . 1 . 1 . О К ОЛИ ЙС К И УПР А ВЛЕ НИ Я
Организирани съгласно Закона за окръжните управители и околийските началници от 1882 г. като местни органи на държавната власт. Оглавявани от
околийски началници до 1934 г., а след това – от околийски управители, назначавани с указ по предложение на министъра на вътрешните работи. Подчинени на
окръжния управител и Окръжния съвет, а след 1934 г. – на областния директор.
Осъществяват ръководство и контрол над общините в околията в административно, обществено-политическо и културно-стопанско отношение. До 1937 г.
ръководят и службите по Обществена безопасност и борбата с престъпността
и противодържавните прояви, както и полицейските участъци в общините. Зак
рити през 1947 г.

ОКОЛИЙСКО УПРАВЛЕНИЕ – БЕРКОВИЦА
Ф. 34К, 4 описа, 346 а.е., 5.57 л.м., 1880–1946 г.
Писма: от МВРНЗ за регистриране на чужденци (1925–1930), създаване
на дружества (1933–1936), борба със спекулата, противовъздушна и химичес
ка подготовка на населението (1936–1940); Комитета за честване 250 години
от Чипровското въстание 1688 г. (1938); Областната дирекция – Враца за
назначаване на чиновници в Беломорската област (1941); за политическата
9
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дейност на лица, подлежащи на мобилизация, за живеещите и изселени евреи
и прелитанията на неприятелски самолети (1942–1944).
Устави и позиви на Всебългарски съюз „Отец Паисий“ (1934–1935).
Доклади за политическото състояние на околията (1934–1935).
Кореспонденция: с окръжния управител – Враца и селските общински
управления в околията по административни и финансови въпроси, за поя
ва на болести по хората и добитъка (1900–1901); с полицейските участъци
за издирване на лица и спиране разпространението на позиви и вестници
(1927–1943); с МВРНЗ, Областно управление – Враца и общински управле
ния за електрифициране на селищата, занаятчийските синдикати, безработи
цата и др. (1935); за изборите за общински съветници и училищни настоятели
(1934); по издръжка семействата на мобилизираните мъже и зимното подпо
магане на населението в околията (1940–1944); за приемането на общинските
бюджети, подновяването на паспорти и извършени престъпления от частен
характер (1931–1933); с общинските власти за станали произшествия, издиг
нати политически лозунги (1937–1939), унищожаването на гори, участие в
Септемврийското въстание 1923 г. (1932–1940); с данни за броя на населени
ето от Берковска околия (1943); за осъдени по ЗЗД (1924–1940); за дейност
та, възнаграждението и уволнението на полицейските стражари (1906).
Списъци на: убити жители от околията в Балканската и Първата све
товна война (1934); българи, политически емигранти и дезертирали лица от
чужди армии в околията (1934); каракачаните в Берковска община (1936);
членове на управителни и контролни съвети и настоятелства на обществени
организации, устави и протоколи от учредителните им събрания (1936–1942);
лица от околията, пострадали от природни бедствия и на бедните, нуждае
щи се от зърнени храни (1934–1944); комунисти, опасни лица и членове на
Работническата партия в Берковска околия (1927–1932); членове на лоял
ни дружества (1933); руски и чужди поданици, живеещи в околията (1927);
починали лица от околията (1933–1938); управителните тела на всички ко
операции и сдружения от Вършечки район (1940); убитите през войните от
1885 г., 1912 г., 1913 г. и 1918 г. (Б.д.).
Сведения за: чуждите поданици и събрани помощи за български и гер
мански войници (1931, 1934); наводнението през 1942 г., миналото, поли
тическото и стопанското състояние на околията и дейността на нелегалните
(1942–1944); резултатите от избори за общински съветници (1933–1939); по
литическата принадлежност на членовете на ръководствата на сдружения и
кооперации в околията (1933–1944); от кметове за състава на управителните
тела на банки, застрахователни дружества и кооперации (1933).
План на Областна дирекция – Враца за обществено подпомагане на на
селението в областта (1939).
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Писма и телеграми на околийски управители от страната за издирване на
хора, извършили престъпления (1910–1911, 1933).
Резолюция от проведена в Берковица Българо-югославска конференция
за международно сътрудничество (1934).
Окръжни за: образуването на професионални работнически сдружения,
списъци на работници, занаятчии и индустриалци по общини (1935); опре
деляне цените на стоките за широко потребление (1940–1941); Соболевата
акция (1941); предотвратяване на политически акции (1941–1942); премина
ване на германски войски в района (1941–1944); евреите (1943–1944); парти
занските акции (1944). Окръжни, телеграми и др. за проведени политически
акции (1925–1944).
Годишни финансови отчети (1934–1939, 1943).
Ведомости за заплати (1887–1903, 1928, 1929, 1931).
Завещание на д-р Иван Панов в полза на Берковското училище (1880).
Донесения, доклади, телеграми за: политическото и стопанското състоя
ние на Берковска околия (1933–1944); комунистическата дейност на лица от
околията (1936–1944). Списък на делата, съдържащи конфиденциални пре
писки (1914–1915).
Учредителни преписки, устави и протоколи на дружества и организации
от околията (1926–1946).
Изборни списъци и резултати от проведени избори за общински съвет
ници през 1936 г. в с. Горно Озирово и за проведени допълнителни избори
през 1937 г. в Берковица (1936–1937). Резултати от изборите в Берковска
околия (1938).
Протоколи, доклади, писма и декларации за заселване в Беломорската
област (1942). Удостоверения за отпуснати и раздадени суми за обществено
подпомагане (1943).
ОКОЛИЙСКО УПРАВЛЕНИЕ – ЛОМ
Ф. 5К, 2 описа, 132 а.е., 2.30 л.м., 1894–1944 г.
Заповеди на околийския управител (1918, 1935–1943). Наказателни за
поведи (1934–1941).
Книги за издадени лични карти (1939–1941) и задгранични паспорти
(1942–1944).
Поръчителства (1894–1895).
Протоколи от заседания, правилник за дейността, списъци и др. на офи
церски клуб „Княгиня Мария Луиза“ (1925–1936).
Поверителни писма за: изселване на турски семейства (1934–1936); по
литическата принадлежност на: членове на управителни и контролни съвети
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на сдружения, общински съветници, притежатели на индустриални предприя
тия (1934–1942).
Сведения, списъци, доклади и други от кметовете от околията за полити
ческото, стопанското и икономическото положение в общините (1934–1944).
Учредителна преписка на съюзно колоездачно дружество „Полет“ –
с Дългоделци (1939–1940).
Ведомости за заплати (1917, 1930).
ОКОЛИЙСКО УПРАВЛЕНИЕ – гр. ФЕРДИНАНД
Ф. 78К, 2 описа, 231 а.е., 3.25 л.м., 1919–1944 г.
Заповеди на околийския управител (1933–1944).
Книга за домашни прислужници (1934–1944).
Регистър за издадени лични карти (1936–1937, 1941–1944).
Наказателни постановления за внесени гаранции от съдените участници
в Септемврийското въстание 1923 г. (1923). Наказателни дела на лица, съде
ни за комунистическа дейност (1932–1933, 1935–1936).
Списъци на: лица, взели участие в Септемврийското въстание 1923 г.
(1923); раздадена пшеница на крайно бедното население в околията (1939);
членове на БЗНС в околията (1919–1924).
Кореспонденция за: честване 250 г. от Чипровското въстание (1938);
провеждане на избори за Народно събрание, общински съвети и Стопанска
камара (1938–1940); заселване в Беломорската област (1941); наблюдаване и
преследване на политически партии и организации (1936–1944); изпращане
на работници в Германия (1940–1941); събиране помощ за пострадалото на
селение от наводнението на р. Росица (1939).
Месечни доклади на кметовете от околията за политическото положе
ние в общините (1937–1944); окръжни за издирване на лица (1938–1944);
учредителни протоколи за образуване на организация „Обществена сила“ в
селата от околията (1944).
Сведения за: географското положение, историческите и икономическите
особености на общините (1940); изхранване на непроизводителното населе
ние (1940).
План по охрана на граничната зона (1940).
Окръжни за промишлеността, труда, търговията и снабдяването (1940–
1942).
Досиета на: лица, преследвани за комунистическа дейност (1936–1944);
кметове и секретар-бирници (1935–1944); масови организации, кооперации,
читалища, сдружения, притежатели на моторни превозни средства, колелета,
кръчми, хотели и др. (1933–1944).
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Тримесечни доклади на общинските кметове за извършената работа в
общините от околията (1941–1943).
І. 1. 2. ГР А Д С К И О Б Щ ИНСКИ УПР АВЛЕ НИ Я
Създадени от Временното руско управление съгласно Привременните правила за общинското градско и селско управление. Сформирани като изборни органи
с общински съвети, които се свикват периодично. Оглавяват се от кметове и помощник-кметове, които до 1934 г. се избират из средата на общинските съветници, а след тази година се назначават от МВРНЗ, по предложение на областния
директор. Функциите на общинските съвети и градските общински управления се
определят от Закона за градските общини от 1886 г. и Наредба-закон за градските общини от 1934 г. Те ръководят административно-финансовото, културнопросветното и стопанското развитие на градските общини. Преустановяват
дейността си през 1948 г.

ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – берковица
Ф. 79К, 1 опис, 83 а.е., 0.88 л.м., 1883–1948 г.
Вж. и Ф. 33
След Освобождението на Берковица на 17 дек. 1877 г. в града се установява
руска военна власт. От Временното руско управление за комендант на града е
назначен поручик Николай Василиевич Савойски. Негова задача е да нормализира
живота в града, да се справя с най-належащите нужди на гражданите и да организира градското общинско самоуправление.

Протоколи от заседания на: Общинския съвет (1919–1920, 1922–1948);
Общинската комисия за ТПС (1922–1923); Училищното настоятелство
(1923–1924).
Заповеди на кмета (1883–1886, 1893–1895, 1919–1945).
Бюджети (1932, 1934, 1937, 1939–1942) и допълнителни бюджети (1939–
1943) за приходите и разходите на общината.
Годишни главни отчети за приходите и разходите (1909, 1937–1944).
Тръжни преписки за отдаване под наем на общинско имущество (1933–
1934).
ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – ЛОМ
Ф. 76К, 1 опис, 265 а.е., 4.97 л.м., 1870–1944 г.
Вж. и Ф. 30
След Освобождението на Лом от войските на ген. Александър Ив. Арнолди
на 28 ноем. 1877 г. в града се установява руска военна власт. През март 1878 г.,
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под ръководството на окръжния началник Павел Дм. Нечаев, в Лом са проведени
първите свободни избори за градски общински съвет. За председател на съвета е
избран Ангелаки Йованчов, а за членове – Никола Попов и Николчо Върбанов. От
1878 до 1879 г. Общинският съвет е единственият ръководен орган на градската
община и се състои от председател, почетни и действителни членове и секретар.

Протоколи от заседания на: Общинския съвет (1878–1944); Общинската
тричленна комисия (1923–1929); Постоянното присъствие (1934–1938);
Засилената общинска управа (1943–1944); Дирекцията на електрическото
осветление и двигателната сила (1929–1935); комисиите по земеделие и ско
товъдство (1933–1939); Училищното настоятелство (1901–1908).
Заповеди на: кмета (1883–1944); Общинската тричленна комисия (1931);
комисаря по продоволствието (1934–1940).
Книга за наредбите (1923–1925).
Тримесечни и месечни доклади и донесения за дейността на Общинското
управление (1934–1942).
Молби за установяване на наследство, описи и дневници на имоти на
починали, записи (сенеди) и контракт (1870–1878), преписки за наследствени
дела (1879–1930).
Кореспонденция с: централни и местни ведомства за посрещане на княз
Александър I Батенберг, честване на юбилейни годишнини и празници, во
енно-политическата обстановка и дейността на политическите партии (1879–
1944); румънски и български военни части и Околийската реквизиционна
комисия за битовото устройване на войниците, реквизиране на храни, воен
ните от запаса и гражданската мобилизация (1878–1944); МВРНЗ и др. за:
събиране помощи, подпомагане на войници, бедни граждани и пострадали от
въздушните бомбардировки (1943–1944); дейността на пожарната команда
(1943–1944); изграждане на скривалища и опазване населението от въздушни
нападения (1944); МНС, МТПТ и др. за регистриране на индустриални пред
приятия и образуване на сдружения (1935–1941); Главна дирекция на статис
тиката и др. за обработваемата земя, преброяване на посевите и домашни
те животни, средното производство, комасацията на земята и опазването на
горите (1878–1944); окръжния началник за откриване на пощенска станция
(1878); МОСПБ и др. за благоустрояване (1878–1944); МТПТ, Главното ко
мисарство по продоволствието и др. за снабдяване на населението със сто
ки и определяне цените им (1878–1944); окръжния началник за събиране на
данъци, глоби на лица, изплащане на разходи, ведомости за заплати (1878),
за доставяне мебели от Виена за Гражданското управление в София (1878);
МВРНЗ и БЗКБ за застраховане на земеделски култури (1943–1944); МНП
и др. за откриване на гимназия, снабдяване на училищата, дейността на дет
ските заведения и др. (1878–1944); МВД, МВРНЗ и др. за място за окръжна
14

пътеводител по фондовете на държавен архив – монтана 1649–1944 г.

болница, лечение на бедни, хигиенно и санитарно състояние на града и дей
ността на здравната служба (1881–1944).
Заявления и декларации от частни лица за притежаване на имоти (1943).
Бюджет за приходите и разходите на общината за 1933–1934 финансова
година (1933).
Кадастрален план на общината (1935).
Правилник за ползване на вода (1943).
ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – ГР. ФЕРДИНАНД
Ф. 3К, 3 описа, 354 а.е., 3.81 л.м., 1892–1946 г.
Вж. и Ф. 2
С Княжески указ № 626 от 2 дек. 1891 г. с. Голяма Кутловица (Монтана) е
обявено за град и приема името Фердинанд.

Протоколи от заседания на: Общинския съвет (1897–1899, 1902–1903,
1905–1906, 1909, 1911–1912, 1914–1933, 1936, 1942–1946); Общинската
тричленна комисия (1923–1924, 1929, 1934–1935); Засилената общинска уп
рава (1937–1941); Временната общинска управа (1942–1946); Общинската
комисия за ТПС (1922–1925).
Заповеди на кмета (1892, 1898–1919, 1921–1944).
Кореспонденция с: МВРНЗ, Окръжно управление – Враца и Околийско
управление – гр. Фердинанд (Монтана) за провеждане на избори за ОНС, ок
ръжни съвети, училищни и църковни настоятелства (1919–1924, 1926–1927,
1929–1943); Народния археологически музей – София за предадени археоло
гически предмети (1915, 1937); комитети за честване на национални и мест
ни празници (1923–1940); МЗДИ, Околийското агрономство и др. за овощ
ните градини, доставяне на семена, млекопреработване и др. (1937–1938,
1941–1946); Окръжно управление – Враца, Околийска и Главна дирекция
на статистиката за откриване на панаир (1923–1938), обзавеждане на пазар
за добитък (1931–1942), определяне цените на стоките (1940–1943); Главна
дирекция на народното здраве (1938–1942); за изселвания и гражданска мо
билизация (1941–1942); за реквизиране на храни, фуражи, засети площи и
др. (1906–1914, 1917–1918, 1921–1923, 1939–1945); за електрификацията
на града (1919–1945); за водоснабдяването (1938–1943); по личния състав
(1893–1894), за уволняване и назначаване на общински тричленни комисии
(1923–1924).
Устави, планове, отчети и др. за дейността на дружествата от града и
околията (1922–1940).
Регистри за раждания, женитби и умирания (1893–1896).
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Окръжни и писма от Главната дирекция и Околийската комисия за нас
таняване на бежанците, молби, списъци и др. (1922–1935).
Заповеди от МВРНЗ и списъци на евакуирани граждани (1943–1944).
Списъци на: стопани на лозя и за наряд на земеделски култури (1924–
1942); жители, притежатели на земи и гори за облагане с данъци (1923–1943).
Правилници за: търговията в общината (1923–1942); давани помощи на
бедни (1912, 1922, 1924).
Сведения за обществено подпомагане (1935–1944).
Бюджети и допълнителни бюджети за приходите и разходите на: общи
ната (1904–1906, 1910–1911, 1913, 1917, 1919–1922, 1924–1927, 1933–1935,
1938–1944); училищните настоятелства в града (1913, 1916–1917, 1920,
1924–1926, 1931–1935); кметствата с. Войници (1912–1913, 1916, 1924–
1927, 1929, 1931) и с. Кошарник (1913, 1916, 1924–1928, 1930–1934).
Главни отчети за приходите и разходите на: Общинското управление
(1910, 1913, 1921–1922, 1927–1931, 1934–1935, 1938–1939, 1942); училищ
ните настоятелства в града (1912–1913, 1924–1925, 1931–1934); кметства
та на с. Войници (1919, 1929–1933) и с. Кошарник (1912–1913, 1927–1928,
1930–1931, 1933–1934).
Партидни приходни (1922–1923, 1927–1930, 1932–1933, 1937–1938) и
разходни книги (1922–1924, 1931–1933, 1937–1938).
Проекти за: улична (1905) и дворищни регулации (1907), водоснабдява
не (1921–1944) и канализация (1923) на гр. Фердинанд (Монтана).
Архитектурни проекти на частни жилищни сгради в гр. Фердинанд
(Монтана) (1921–1944) и с. Мала Кутловица (1927–1943).
Регулационен план, координатови изчисления, архитектурни проекти на
сгради, кадастрална снимка, трасировъчен карнет на дворищната регулация и
карнет за осови дължини на с. Живовци (1906–1944). Регулационен план на
с. Калиманица (1928).
ПРИ ХР А М І .1 . 3 . Сел с к и о бщ ински управ ления
Изградени като автономни изборни органи с Общински съвет и Постоянно
присъствие от кмет и помощник-кметове. В края на 1879 г. са проведени първите избори за селски общински съветници. Броят на съветниците варира от
4 до 12 души, в зависимост от числеността на населението. Общинските съвети провеждат през годината по три редовни сесии, на които се поставят за
разглеждане и се решават най-важните въпроси, касаещи общината, от икономически, финансов, благоустройствен, здравен, просветен и друг характер.
Службите в общините са уредени съгласно Закона за селските общини от 1886 г.
Административната реорганизация след деветнадесетомайския преврат през
1934 г. засяга и селските общини. Близките села се обединяват в по-големи об-
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щини. Самоуправлението им е премахнато. Общинските съвети се превръщат в
съвещателни органи. Селските общински управления преустановяват дейността
през 1948 г.

СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. БАНЯ
Ф. 442К, 2 описа, 9 а.е., 0.15 л.м., 1924–1935 г.
Вж. и Ф. 1545
Протоколи от заседания на Общинския съвет (1927–1931, 1934).
Бюджети за приходите и разходите на: общината (1924, 1928, 1930–1935);
училището (1925–1935); Скотовъдната комисия (1927–1933). Преписки, про
токол, доклад и др. по утвърждаване бюджета на общината (1933–1934).
Главни отчети за приходите и разходите (1929–1935).
Приходно-разходни книги (1927–1928).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. БЕЛИ МЕЛ
Ф. 52К, 1 опис, 90 а.е., 1.90 л.м., 1899–1947 г.
Вж. и Ф. 670
През 1893 г. към Белимелската община се присъединяват селата Челюстница и Митровци. През 1900 г. с. Челюстница се отделя от Белимелската община,
а през 1925 г. – и с. Митровци. През 1934 г. към община Бели мел се присъединяват
селата Митровци, Челюстница, Горна Лука и Превала.

Книги за записване постановленията на Общинския съвет (1899–1901,
1904–1906).
Протоколи от заседания на: Общинския съвет (1906–1908, 1928–1929,
1932–1936, 1941–1944); Общинската скотовъдна комисия (1925–1929).
Заповеди на кмета (1900–1902, 1908–1911, 1922–1929, 1937–1938,
1942–1943).
Бюджети за приходите и разходите на: общината (1910, 1912, 1922–
1936, 1938–1944); Училищната община – с. Митровци (1915, 1919, 1921);
училищата в селата Бели мел, Горна Лука, Превала и Челюстница (1934);
Фонд за подобрение на скотовъдството (1927, 1930–1933).
Главни отчети за приходите и разходите на: Фонд подобрение на ско
товъдството (1927–1933); Училищното настоятелство – с. Митровци (1914–
1915, 1920); Общинското управление (1920–1934, 1936, 1938–1943).
Книга за: вписване на занаятчийските работилници в района на община
та (1934–1947); молби и тъжби по граждански и углавни дела (1935–1936);
гражданските, наказателните и частните дела (1934–1943).
Земеделско-стопански план на общината (1940).
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СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. БЕЛОТИНЦИ
Ф. 568К, 1 опис, 182 а.е., 1.15 л.м., 1904–1944 г.
Протоколи от заседания на: Общинския съвет (1909–1912, 1921–1943);
Общинското комисарство по снабдяването и продоволствията (1943–1944);
Общинската епизоотична комисия (1938–1939).
Заповеди на кмета (1929–1944); заповеди, окръжни, телефонограми, ко
респонденция и др. по дейността на съвета (1941–1944).
Описна книга на гражданските, наказателните и частните дела на
Общинския съд (1935–1939). Граждански, частни, наказателни, помирителни
и изпълнителни дела (1935–1944).
Молби, сведения и удостоверения за издръжка на военни семейства
(1940–1944).
Регистър за заверки, свидетелстване и протести (1935–1941).
Преписки по: реквизицията (1904–1906, 1915–1918, 1941, 1942–1944);
подпомагане на войнишки семейства през Първата световна война (1915–
1918); раздадени храни от общинския хамбар (1918–1920); постройка на па
метници на загиналите в селата Черно поле (1939), Одоровци (1939–1943),
Гюргич (1939–1943) и Белотинци (1938–1944).
Списъци на: реквизирани предмети (1912–1913, 1918); евакуирани лица
от София, настанени в селата на общината (1944).
Учредителна преписка на Комитета за въздигане паметник на загинали
те през войните (1938–1939). Заповед, писма и окръжни на МВ и МВРНЗ за
построяване паметник на загиналите във войните (1932–1939).
Въпросници на жители от София, евакуирани в селото и в с. Гюргич
(1944).
Тръжни преписки по отдаване общински приходи на наемател (1927–
1929).
Декларации по вътрешния държавен заем (1943).
Сведения за стопанствата и засетите декари с царевица, слънчоглед и
фасул (1943–1944).
Бюджети (1925–1944) и допълнителни бюджети (1932, 1936–1944) за
приходите и разходите на общината.
Главни отчети за приходите и разходите на общината (1925–1944).
Партидни приходни (1942–1943) и разходни книги (1940–1944).
Ревизионни актове (1927–1929, 1935–1940).

18

пътеводител по фондовете на държавен архив – монтана 1649–1944 г.

СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. БИСТРИЛИЦА
Ф. 243К, 1 опис, 1 а.е., 0.02 л.м., 1920–1934 г.
Вж. и Ф. 96
Бюджети за приходите и разходите на общината (1920–1934).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. БОЙЧИНОВЦИ
Ф. 73К, 1 опис, 75 а.е., 0.60 л.м., 1893–1947 г.
Вж. и Ф. 556
Протоколи от заседания на: Общинския съвет, Засилената общинска
управа, Общинската комисия за използване на земите, Общинското коми
сарство по снабдяването и продоволствията, Скотовъдната комисия (1920–
1947).
Заповеди на кметовете в селата Бойчиновци (1920–1947) и Ерден (1924–
1934).
Кореспонденция за издигане паметник на загиналите през войните, за
установяване и укрепване властта на ОФ, по дейността, по въпроси на обра
зованието (1937–1947).
Окръжни, заповеди, протоколи, писма по организиране дейността на
местното сдружение на БЗНС (1937–1944).
Книги: за отпускане на помощи по военни причини (1920–1944), инвен
тарна (1936).
Регистри за раждания, женитби и умирания (1893–1895).
Благоустройствен план (1937). Списъци на обществени земи (1944–
1945).
Карти на засятата със земеделски култури земя (1944–1945). Актове за
средното производство и среден добив от декар (1944–1945).
Сведения за едър и дребен добитък, земеделски инвентар (1945).
Бюджети и главни отчети за приходите и разходите на общината (1940–
1946).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. БОРОВЦИ
Ф. 540К, 1 опис, 6 а.е., 0.10 л.м., 1893–1930 г.
Вж. и Ф. 130
Протоколи от заседания на Общинския съвет (1929–1930).
Регистри за раждания, женитби и умирания (1893–1897).
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СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. БРУСАРЦИ
Ф. 262К, 2 описа, 108 а.е., 0.59 л.м., 1911–1943 г.
Вж. и Ф. 581
Създадено през апр. 1911 г. От 1911 до 1935 г. в състава на общината влизат
селата Крива бара, Княжева махала, Луковица (Смирненски), Гайтанци (Смирненски) и Буковец.

Протоколи от заседания на Общинския съвет (1911–1941).
Заповеди на кмета (1911–1943).
Бюджети за приходите и разходите на: общината (1926–1943); училищ
ните настоятелства (1918–1935).
Главни отчети за приходите и разходите на: Общинското управле
ние (1927–1943); училищните настоятелства в селата Брусарци, Луковица
(Смирненски) и Гайтанци (Смирненски), Дъбова махала (1918–1935).
Дневници на избирателните бюра, ведомости за редовността на кандида
тите за общински съветници, протокол на Видинския областен съд за утвър
ждаване на произведените избори за общински съветници (1937).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. БУКОВЕЦ
Ф. 422К, 1 опис, 29 а.е., 0.06 л.м., 1923–1934 г.
Вж. и Ф. 471
Заповеди на кмета (1923–1926).
Бюджети за приходите и разходите на: общината (1928–1934);
Скотовъдната комисия (1927–1933); Училищното настоятелство (1927–
1933).
Главни отчети за приходите и разходите на: Общинското управление
(1928–1934); Скотовъдната комисия (1927–1933); Училищното настоятел
ство (1927–1933).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. БЪЗОВЕЦ
Ф. 428К, 1 опис, 51 а.е., 0.14 л.м., 1919–1935 г.
Вж. и Ф. 590
Като самостоятелна община се обособява през 1909 г. и е такава до 1934 г.,
след което към нея се присъединява с. Горна Гнойница (Септемврийци).

Протоколи от заседания на Общинския съвет (1919–1925, 1927–1930,
1932–1934).
Заповеди на кмета (1913–1922, 1929–1934).
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Бюджети за приходите и разходите на: общината (1926–1934); Ско
товъдната комисия (1925–1933); Училищното настоятелство (1927–1935).
Главни отчети за приходите и разходите на: Общинското управление
(1926–1934); Скотовъдната комисия (1926–1933); Училищното настоятел
ство (1926–1935).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ВАСИЛОВЦИ
Ф. 15К, 1 опис, 52 а.е., 0.53 л.м., 1893–1946 г.
Вж. и Ф. 504
Протоколи от заседания на: Общинския съвет (1893–1941); училищните
настоятелства в селата Василовци, Сталийска махала и Дондуково (1899–
1905); Общинската комисия по ТЗС – с. Василовци (1935–1946).
Заповеди на кмета (1899–1941).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ВИНИЩЕ
Ф. 263К, 1 опис, 14 а.е., 0.11 л.м., 1894–1935 г.
Вж. и Ф. 126
До 1909 г. е в състава на община с. Камена Рикса. От 1910 г. е самостоятелна община, като в състава ѝ влизат селата Камена Рикса и Челюстница, които
през 1921 г. се отделят в самостоятелни общини. След 1934 г., при уедряване на
селските общини, община Винище е включена в състава на община с. Горна Вереница и губи своята самостоятелност.

Протоколи от заседания на Общинския съвет (1914–1926).
Заповеди на кмета (1910–1933).
Регистри за раждания, женитби и умирания (1894–1895).
Бюджети за приходите и разходите на общината (1930–1935).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ВИРОВЕ
Ф. 420К, 2 описа, 14 а.е., 0.06 л.м., 1925–1934 г.
Вж. и Ф. 1452
Заповеди на кмета (1928–1930, 1933).
Бюджети за приходите и разходите на: общината (1930–1932); училище
то (1931–1932, 1934).
Главни отчети за приходите и разходите на: Общинското управление
(1930–1932); Училищното настоятелство (1931–1932, 1934).
Партидно-разходни книги (1925–1926).
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СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ВЛАШКО СЕЛО
Ф. 238К, 1 опис, 24 а.е., 0.11 л.м., 1921–1934 г.
Съществува от 1879 г. През 1935 г. с. Влашко село е преименувано на с. Мартиново. Общината губи своята самостоятелност след 1934 г., когато се влива в
състава на община Чипровци.

Протоколи от заседания на Общинския съвет (1922–1931).
Заповеди на кмета (1921–1934).
Бюджети за приходите и разходите на: общината (1926–1934);
Училищното настоятелство (1931–1934).
Главни отчети за приходите и разходите на: Общинското управление
(1926–1934); Училищното настоятелство (1931–1934).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ВЪЛКОВА СЛАТИНА
Ф. 35К, 1 опис, 20 а.е., 0.18 л.м., 1910–1943 г.
Вж. и Ф. 382
Съществува от 1879 г. През 1934 г. към общината се присъединяват селата
Безденица и Славотин, като с. Славотин се отделя през 1937 г.

Протоколи от заседания на: Общинския съвет (1910–1943);
Епизоотичната комисия (1927–1943); Комисията по настаняване на бежан
ците (1928–1933).
Заповеди на кмета (1931–1933, 1937, 1939–1942).
Главен отчет за приходите и разходите за 1936 г. (1937).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ВЪЛЧЕДРЪМ
Ф. 122К, 3 описа, 66 а.е., 0.67 л.м., 1914–1944 г.
Вж. и Ф. 101
Съществува от 1879 г.

Протоколи от заседания на Общинския съвет (1914–1944).
Заповеди на кмета (1919–1944).
Бюджети за приходите и разходите на общината (1924, 1926–1928,
1930–1931, 1933, 1934, 1936–1938); допълнителен бюджет с протокол за
строеж на общинската сграда (1927–1928).
Сведения за: организациите в селото, списъци на ръководствата им
(1937); предизборната борба през 1940 г. (1940); мобилизирани комунисти и
доклади на кмета за политическото положение в селото (1942).
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Списъци на: лицата в Управителния и Проверителния съвет на Дру
жеството на многодетните в селото; собствениците на радиоапарати; без
работните и план за подпомагане пострадалите от въздушни нападения в с.
Черни връх; доклади на кмета и др. (1943).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ВЪРШЕЦ
Ф. 261К, 3 описа, 89 а.е., 0.62 л.м., 1903–1948 г.
Вж. и Ф. 128
Съществува от 1879 г. В състава на общината влизат селата Заножене,
Спанчевци, Долна Бела Речка и Горна Бела Речка. През 1893–1895 г. и 1920–1934 г.
е самостоятелна община, а от 1896 до 1919 г. и от 1935 до 1944 г. е съставна
община.

Протоколи от заседания на: Общинския съвет; Училищното настоятел
ство; Скотовъдната комисия (1923–1948); дружество „Червен кръст“ и сани
тарните ревизии на общината (1934–1944).
Заповеди на кмета (1910–1944).
Книга за промени в личния състав на административното управление
(1904–1929).
Преписки по: планиране и регулиране на селищата от общината (1925–
1934); въпроси на гражданската мобилизация (1940–1946); хода и борбата
със заразни болести по домашните животни (1935); учредяване на скотовъд
на млекарска кооперация „Извор“ (1939–1941).
Бюджети за приходите и разходите на общината (1931–1944).
Главни отчети за приходите и разходите (1932–1944).
Благоустройствен план (1911).
Проектосметна документация за строеж на читалището (1935–1938).
Архитектурни и конструктивни проекти на обществени и частни сгради
(1903–1944).
Протоколи, планове, скици и постановление за установяване границите
на горите в района на Вършечкото лесничейство (1905–1943).
Годишни отчети на ветеринарната лечебница (1929, 1934).
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СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ГАБРОВНИЦА
Ф. 14К, 1 опис, 91 а.е., 0.87 л.м., 1914–1946 г.
Вж. и Ф. 576
Съществува от 1 апр. 1914 г.

Протоколи от заседания на: Общинския съвет (1914–1938); Засилената об
щинска управа (1937–1943); Комисията по ТПС (1922–1923); Общинската ско
товъдна комисия (1924–1943); Общинската епизоотична комисия (1929–1946).
Заповеди на кмета (1914–1943).
Книги за: членовете на Общинския съвет (1928–1933); лицата, подлежа
щи на пътна тегоба (1929–1935).
Регистър за заверките, засвидетелстванията и протестите (1935–1941).
Кореспонденция: за избора на общински съветници и членове на Тър
говско-индустриалната камара (1939); с Околийското управление – гр.
Фердинанд (Монтана), Областно управление – Враца, Главната реквизи
ционна комисия – София и др. за мобилизацията, реквизициите, статистичес
ки сведения (1939–1943).
Бюджети за приходите и разходите на общината (1925–1926, 1931–1933,
1935, 1941).
Главни отчети за приходите и разходите (1925–1927, 1931–1934, 1941).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ГАГАНИЦА
Ф. 244К, 2 описа, 34 а.е., 0.41 л.м., 1893–1956 г.
Вж. и Ф. 95
Съществува от 1879 г. В състава на общината влизат и селата Бистрилица
и Калиманица, които през 1893 г. се отделят. До 1934 г. общината е самостоятелна, след което към нея се присъединяват селата Бистрилица, Калиманица и
Лесковец.

Протоколи от заседания на: Общинския съвет (1929–1946); Скотовъдната
комисия (1932–1945); Засилената общинска управа (1938–1948).
Заповеди на кмета (1932–1944).
Инвентарни книги на Общинското управление (1933–1954) и на
Скотовъдната комисия (1927–1929).
Книги за: земите и фондовете на Общинското управление (1928–1937);
овощарите и пчеларите (1928–1956).
Бюджети за приходите и разходите на общината (1930–1944).
Главни отчети за приходите и разходите (1920–1944).
Регистри за раждания, женитби и умирания (1893–1896).
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СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ГОВЕЖДА
Ф. 418К, 2 описа, 93 а.е., 0.30 л.м., 1893–1946 г.
Вж. и Ф. 574
Съществува от 1879 г. В състава на общината влизат и селата Дълги дел
и Дива Слатина, които през 1922 г. се отделят. До 1934 г. общината е самостоятелна, след което към нея се присъединяват селата Дълги дел, Дива Слатина,
Еловица, Главановци и Копиловци.

Протоколи от заседания на Общинския съвет (1932–1933).
Заповеди на кмета (1944–1946).
Бюджети за приходите и разходите на: общината (1920–1923, 1927–
1944); Скотовъдната комисия (1928–1929); училищните настоятелства в се
лата Говежда, Дива Слатина, Еловица, Главановци (1920–1933).
Главни отчети за приходите и разходите на: Общинското управление
(1920–1923, 1927–1934, 1936, 1939, 1941–1942, 1944); Скотовъдната коми
сия (1928–1930, 1932–1933); училищните настоятелства в селата Говежда,
Главановци, Еловица, Дълги дел (1920–1933).
Регистри за раждания, женитби и умирания (1893–1898).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ГОЛИНЦИ
Ф. 488К, 1 опис, 10 а.е., 0.09 л.м., 1926–1947 г.
Вж. и Ф. 729
Протоколи от заседания на Общинския съвет (1927–1928, 1943–1947).
Бюджети за приходите и разходите на общината (1932–1933, 1941–
1943).
Главни отчети по приходите и разходите (1926–1927, 1941–1943).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ГОРНА ВЕРЕНИЦА
Ф. 33К, 1 опис, 64 а.е., 0.57 л.м., 1910–1947 г.
Вж. и Ф. 549
От 1911 г. е община, в състава на която до 1925 г. влиза и с. Чемиш. През
1934 г. към нея се присъединяват селата Долна Вереница, Винище, Камена Рикса
и Чемиш.

Протоколи от заседания на Общинския съвет (1910–1945).
Заповеди на кмета (1910–1924, 1926–1947).
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Бюджети за приходите и разходите на: общината (1927–1944); училищ
ната община (1927–1934); фонда за подобрение на скотовъдството в община
та (1927–1929, 1931–1932).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ГОРНА ГНОЙНИЦА
Ф. 50К, 2 описа, 96 а.е., 0.60 л.м., 1914–1944 г.
Вж. и Ф. 589
От 1879 до 1893 г. е съставно село към община с. Вълчедръм. От 1893 до
1934 г. с. Горна Гнойница (Септемврийци) е самостоятелна община. През 1934 г.
в състава на общината се присъединява с. Бъзовец.

Протоколи от заседания на Общинския съвет (1916–1919, 1925–1927,
1930, 1931, 1937, 1939–1943).
Заповеди на кмета (1921–1927, 1930–1932, 1934–1937, 1940–1943).
Бюджети за приходите и разходите на: общината (1923–1924, 1926–
1944); Училищното настоятелство (1924–1934); фонда за подобрение на ско
товъдството (1926–1933).
Главни отчети за приходите и разходите на: Общинското управление
(1926–1928, 1930–1939, 1941, 1944); Училищното настоятелство (1914–1916,
1924–1935); фонда за подобрение на скотовъдството (1926–1933).
Ревизионни актове (1932–1942).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ГОРНА КОВАЧИЦА
Ф. 453К, 1 опис, 7 а.е., 0.06 л.м., 1921–1933 г.
Съществува до 1934 г., след което се присъединява към община с. Лопушна
(Георги Дамяново).

Протоколи от заседания на Общинския съвет (1921–1924, 1926–1928,
1930, 1932–1933).
Заповеди на кмета (1930, 1932–1933).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ГОРНО ОЗИРОВО
Ф. 443К, 1 опис, 31 а.е., 0.27 л.м., 1911–1944 г.
Вж. и Ф. 606
Съществува от 1879 г. В състава на общината влизат селата Долно Озирово, Стояново, Черкаски, Пърличево и Лютаджик, които впоследствие се отделят от нея и от 1922 до 1934 г. тя е самостоятелна. След 1934 г. влиза в състава
на община с. Долно Озирово, а от 1 юни 1944 г. отново е самостоятелна.
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Протоколи от заседания на: Общинския съвет (1922–1924, 1927–1934); Ското
въдната комисия (1929–1934).
Заповеди на кмета (1921–1926, 1928–1929, 1931–1934).
Книга за земите, фондовете и капиталите (1924–1932).
Бюджети за приходите и разходите на: общината (1911, 1924, 1930–1934,
1944); Училищното настоятелство (1911, 1919, 1922, 1925, 1927, 1931, 1933); Ско
товъдната комисия (1929–1933).
Главни отчети за приходите и разходите на: Общинското управление (1925,
1929, 1931, 1934, 1944); Училищното настоятелство (1913, 1923, 1926, 1927–1931,
1934); Скотовъдната комисия (1929–1933).

СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ГОРНО ЦЕРОВЕНЕ
Ф. 230К, 2 описа, 58 а.е., 0.49 л.м., 1895–1944 г.
Вж. и Ф. 572
Съществува от 1879 г. През 1896 г. към общината се присъединяват селата Видлица и Живовци. През 1934–1939 г. с. Горно Церовене влиза в състава на
община Живовци, след което седалището на общината отново е преместено в с.
Горно Церовене.

Протоколи от заседания на Общинския съвет (1895–1944).
Заповеди на кмета (1906–1940).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ГРОМШИН
Ф. 389К, 1 опис, 5 а.е., 0.04 л.м., 1926–1931 г.
Вж. и Ф. 394
Протоколи от заседания на Общинския съвет (1926–1927, 1930–1931).
Преписка по продажба на търг на дворни парцели (1929–1930).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ГУШАНЦИ
Ф. 60К, 1 опис, 17 а.е., 0.12 л.м., 1916–1938 г.
Вж. и Ф. 374
Указания, молби, протоколи, раздавателни списъци за отпуснати и раз
дадени помощи на войнишки семейства (1916–1919).
Таблици, протоколи за засети площи и средни добиви (1918, 1931).
Обяви на Околийското агрономство – Берковица за провеждане на кур
сове по лозарство, пчеларство, овощарство, бубарство, списъци на участни
ци в курсовете и на желаещите да засеят пролетни култури (1919).
27

Архивни справочници

Заповеди на Окръжно управление – Враца за преглед на мъжки разплод
ници (1920).
Списъци на: участници в Първата световна война (1916–1918); данъ
коплатците (1920–1925); жители, получили обезщетение за нанесени от
градушка вреди (1938); притежателите на: домашни животни (1920); овце и
кози (1925); коне, магарета, кошери (1931); лозя, овощни градини и казани
(1923–1924).
Съобщения-обявления от Видин, Берковица, Враца за проведени пана
ири, курсове, открити училища (1919–1924).
Заповеди, обявления, окръжни на Акцизно управление – Враца (1923–
1924).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ДОБРИ ДОЛ
Ф. 317К, 2 описа, 30 а.е., 0.24 л.м., 1934–1945 г.
Вж. и Ф. 368
Съществува от 1934 г.

Протоколи от заседания на Общинския съвет (1934–1939).
Заповеди на кмета (1938–1945).
Ревизионни актове (1934–1940).
Бюджети за приходите и разходите на общината (1934–1943).
Главни отчети за приходите и разходите (1934–1936, 1939–1943).
Дневници на избирателните бюра, ведомости за редовността на канди
датите за общински съветници, бюлетини и други материали от проведени
избори (1937).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ДОЛНА БЕЛА РЕЧКА
Ф. 258К, 1 опис, 1 а.е., 0.02 л.м., 1928 г.
Заповеди на кмета (1928).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ДОЛНА ВЕРЕНИЦА
Ф. 32К, 2 описа, 66 а.е., 0.54 л.м., 1893–1940 г.
Вж. и Ф. 550
Съществува от 1879 г. В състава на общината влизат селата Долна Вереница, Горна Вереница, Студено буче и Войници. През 1910 г. съставните села се
отделят в самостоятелни общини и с. Долна Вереница остава самостоятелна
община до 1934 г., когато се присъединява към община с. Горна Вереница.
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Протоколи от заседания на: Общинския съвет (1898–1933); Скотовъдната
комисия (1927–1923, 1930–1934); земеделската дружба (1938, 1940).
Заповеди на кмета (1898–1934).
Бюджети за приходите и разходите на: общината (1926–1929, 1933);
училищната община (1931–1934); Скотовъдната комисия (1925, 1928–1929).
Регистри за раждания, женитби и умирания (1893–1897).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ДОЛНА РИКСА
Ф. 326К, 1 опис, 38 а.е., 0.20 л.м., 1921–1935 г.
Вж. и Ф. 1521
Като самостоятелна община съществува от 1921 до 1934 г.

Протоколи от заседания на: Общинския съвет (1921–1932, 1934); ТПС
комисията (1921–1923); Скотовъдната комисия (1930–1934).
Заповеди на кмета (1921–1928).
Бюджети за приходите и разходите на: общината (1930–1934); Ското
въдната комисия (1926–1927, 1930–1932).
Главни отчети за приходите и разходите на: Общинското управление
(1928–1935); Скотовъдната комисия (1926–1927, 1930–1932); Училищното
настоятелство (1926–1935).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ДОЛНИ ЦИБЪР
Ф. 16К, 2 описа, 79 а.е., 0.65 л.м., 1915–1947 г.
Вж. и Ф. 375
Съществува от 1878 г. В състава на общината влизат селата Долни Цибър,
Горни Цибър, Игнатово, Лабец (Станево), Чучан (Станево), Куле махала (Златия), Калугер махала (Златия), Разград махала (Разград) и Крумово (Разград).
През 1909 г. по-голяма част от селата се отделят в самостоятелни общини.
През 1920 г. се отделя с. Горни Цибър. През 1922 г. отново се присъединява с. Игнатово, през 1930 г. – с. Горни Цибър, а през 1934 г. – и селата Лабец (Станево)
и Чучан (Станево).

Протоколи от заседания на: Общинския съвет (1915–1943); Хигиени
ческия съвет (1915–1918); Скотовъдната комисия (1925–1933); ТЗС коми
сията (1935–1938); Общинския съд (1928–1930); Училищното настоятелство
(1929–1933).
Заповеди на кмета (1915–1943).
Партидна книга за оземлени лица от района (1927–1947).
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Кореспонденция за отчуждаване имоти за общински нужди, скици, про
токоли и др. за построяване на житно тържище, училищна сграда и здравен
дом, частни торища и др. (1933–1941).
Бюджети за приходите и разходите на: общината (1927–1929, 1932–
1933, 1936–1937, 1943); училищната община (1928–1929, 1932–1934); ско
товъдния фонд (1928–1929).
Главни отчети за приходите и разходите (1928–1931, 1934, 1939, 1941–
1943).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ДОЛНО БЕЛОТИНЦИ
Ф. 441К, 2 описа, 5 а.е., 0.09 л.м., 1915–1935 г.
Протоколи от заседания на ТПС комисия (1921–1922).
Заповеди на кмета (1931–1932).
Бюджети за приходите и разходите на: общината (1928, 1930, 1934);
Скотовъдната комисия (1928–1933); училището (1928–1933).
Главни отчети за приходите и разходите (1915, 1917, 1930–1935).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ДОЛНО ЛИНЕВО
Ф. 489К, 1 опис, 1 а.е., 0.02 л.м., 1925–1935 г.
Вж. и Ф. 730
Главни отчети по приходите и разходите на общината (1925–1935).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ДОЛНО ОЗИРОВО
Ф. 320К, 2 описа, 37 а.е., 0.31 л.м., 1911–1945 г.
Вж. и Ф. 373
От 1879 г. до края на 1920 г. влиза в състава на община с. Горно Озирово,
след което се отделя в самостоятелна община.

Протоколи от заседания на: Общинския съвет (1930–1931, 1937–1939);
Скотовъдната комисия (1936–1945); Реквизиционната комисия (1943–1945).
Заповеди на кмета (1921–1923, 1928–1934, 1940–1943).
Кореспонденция за направа на сградите на общината, училището в с.
Горно Озирово, елекрификация на с. Долно Озирово и с. Стояново (1939–
1943).
Бюджети за приходите и разходите на: общината (1926, 1930–1937,
1940, 1942); училищата в с. Долно Озирово (1911, 1927–1929, 1931, 1933–
1934) и в с. Стояново (1911, 1925, 1928–1929, 1932, 1934); Скотовъдната
комисия (1928–1931).
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Главни отчети за приходите и разходите на: Общинското управление
(1922–1923, 1925–1926, 1929, 1932–1936, 1938, 1940, 1942–1943); училища
та в с. Сердар (Стояново) (1916, 1922–1923) и в с. Долно Озирово (1933–
1934).
Партидни приходни (1928, 1937, 1941) и разходни книги (1936, 1939,
1941).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ДОЛНО ЦЕРОВЕНЕ
Ф. 235К, 2 описа, 24 а.е., 0.27 л.м., 1898–1944 г.
Вж. и Ф. 87
От 1879 до 1885 г. съществува като самостоятелна община, след което
преминава към община с. Дългоделци. През 1890–1934 г. отново е самостоятелна
община, след което към нея се присъединява с. Дългоделци.

Протоколи от заседания на: Общинския съвет (1898–1940); ТПС коми
сията (1922–1943).
Заповеди на кмета (1941–1944).
Приходна (1943) и разходна книги (1940–1943).
Дневници на избирателните бюра, бюлетини, протокол за утвърждава
не резултатите от проведените избори за общински съветници в с. Долно
Церовене (1937).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ДУШИЛНИЦА
Ф. 245К, 1 опис, 38 а.е., 0.18 л.м., 1912–1935 г.
Съществува от 1879 г. в състава на община с. Мокреш. През 1923 г. се обособява като самостоятелна община, а през 1934 г. преминава към община с. Крумово (Разград).

Протоколи от заседания на: Общинския съвет (1929–1934); Скотовъдната
комисия (1926–1933).
Заповеди на кмета (1923–1934).
Бюджети за приходите и разходите на: общината (1926–1935); Ското
въдната комисия (1925–1933); Училищното настоятелство (1912–1935).
Главни отчети за приходите и разходите на: Общинското управление
(1926–1935); Скотовъдната комисия (1925–1933); Училищното настоятел
ство (1912–1935).
Ревизионни актове на: Общинското управление (1929–1924); Учи
лищното настоятелство (1926–1934).
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СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ДЪЛГИ ДЕЛ
Ф. 419К, 1 опис, 43 а.е., 0.09 л.м., 1922–1934 г.
Вж. и Ф. 1495
Бюджети за приходите и разходите на: общината (1927–1934); Учи
лищното настоятелство (1922–1934); Скотовъдната комисия (1929–1933).
Главни отчети за приходите и разходите на: Общинското управление
(1927–1934); Училищното настоятелство (1922–1934); Скотовъдната коми
сия (1929–1931).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ЖИВОВЦИ
Ф. 438К, 2 описа, 29 а.е., 0.40 л.м., 1894–1943 г.
Вж. и Ф. 604
Протоколи от заседания на: Общинския съвет (1920–1922, 1925–1926,
1930, 1932–1938); Реквизиционната комисия, списъци за реквизирани храни,
фуражи и дребен земеделски инвентар (1930–1943).
Заповеди на кмета (1920–1934).
Книга за избирателите (1931–1937).
Сведения за засадените овощни дървета по дворовете и полето (1941),
партидна книга за притежаваните лозя и овощни градини (1933–1943).
Писма, окръжни, протоколи, списъци за събрани суми от БЧК (1936–
1941).
Регистри за раждания, женитби и умирания (1894–1896).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ЗАНОЖЕНЕ
Ф. 260К, 1 опис, 40 а.е., 0.09 л.м., 1920–1935 г.
Вж. и Ф. 129
Главни отчети за приходите и разходите на: Общинското управление
(1920–1935); Училищното настоятелство (1920–1935); Скотовъдната коми
сия (1924–1934).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. КАЛУГЕР МАХАЛА
Ф. 39К, 2 описа, 38 а.е., 0.57 л.м., 1917–1943 г.
Вж. и Ф. 365
От 1879 до 1908 г. е съставно на община с. Долни Цибър. От 1908 до 1924 г.
е към община с. Куле махала (Златия), а през 1925 г. става център на община със
съставни села Калугер махала (Златия) и Куле махала (Златия). През 1934 г. се
присъединяват и селата Разград махала (Разград) и Крумово (Разград).
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Протоколи от заседания на: Тричленната комисия (1917–1920, 1923–
1941); Общинския съвет (1943).
Заповеди на кмета (1918–1922, 1929–1931, 1938–1943).
Бюджети за приходите и разходите на: общината (1931, 1936–1937,
1939–1943); Училищното настоятелство (1933–1934).
Главни отчети за приходите и разходите (1938–1942).
Ревизионни актове (1937).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. КАМЕНА РИКСА
Ф. 265К, 1 опис, 48 а.е., 0.22 л.м., 1893–1934 г.
Вж. и Ф. 1494
От 1879 до 1909 г. съществува като община, в състава на която влизат
селата Винище, Челюстница, Чемиш и Видлица.

Протоколи от заседания на Общинския съвет (1893–1933).
Заповедни книги (1893–1933).
Бюджети за приходите и разходите на общината (1927–1934).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. КЛИСУРА
Ф. 257К, 1 опис, 64 а.е., 0.32 л.м., 1909–1946 г.
Вж. и Ф. 125
През 1894 г. се образува община, в която са включени селата Клисура (Бързия), Янчов чифлик (Ягодово), Слатина, Цветкова бара , Песочница и Мездрея.
През 1927 г. селата Песочница и Мездрея се отделят.

Протоколи от заседания на: Общинския съвет (1909–1946); Училищното
настоятелство (1930–1934).
Заповеди на кмета (1927–1943).
Книга за запасните чинове във войската, жители на селото (1928).
Бюджети за приходите и разходите на: общината (1932–1942); училищ
ната община (1931–1934).
Главни отчети за приходите и разходите на: Общинското управление
(1923–1939); Училищното настоятелство (1923–1934).
Ревизионни актове на: общината (1931–1936, 1944); Училищното насто
ятелство (1924–1936).
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СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. КОБИЛЯК
Ф. 241К, 1 опис, 12 а.е., 0.10 л.м., 1925–1934 г.
Вж. и Ф. 94
През периода 1924–1935 г. е самостоятелна община. В останалото време е
в състава на община с. Люта (Владимирово).

Протоколи от заседания на: Общинския съвет (1927–1929); Скотовъдната
комисия (1927–1932).
Заповеди на кмета (1929–1934).
Дневник, преброителен лист, заявления, протокол на Ломския окръжен
съд и ведомости за утвърждаване избора за общински съветници (1929–1931).
Бюджети и главни отчети за приходите и разходите на общината (1925–
1934).
Ревизионен акт (1927).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. КОВАЧИЦА
Ф. 37К, 2 описа, 47 а.е., 0.51 л.м., 1894–1944 г.
Вж. и Ф. 518
Съществува от 1880 г.

Протоколи от заседания на: Общинския съвет – с. Ковачица (1919–
1942); Общинския съвет – с. Горно Линево (1922–1928); ТПС комисията
(1921–1924); Скотовъдния фонд (1922–1944); Съюза за закрила на децата –
клон с. Ковачица (1937–1944).
Постановления на Общинския съвет (1903).
Заповеди на кмета (1932–1944).
Кореспонденция за: разграничаване мерата на селото (1911–1940);
оземляване на безимотни и малоимотни стопани (1926–1930); отстъпване на
общинско място за митнически пост в с. Долно Линево (1939–1942); строежа
на паметници на загиналите през Балканската и Първата световна война от
селата Ковачица, Горно Линево и Долно Линево (1941–1942).
Тръжни преписки с приложени материали за: отдаване на търг празни
парцели от общинската мера за дворни места (1915–1922, 1936, 1939–1940);
продажба на дворни места от общинската мера (1920–1930); продажба на
общински парцели от мерата за дворни места в с. Горно Линево (1923–1941);
отдаване на училищни фондови ниви под наем на малоимотни и безимотни
(1941).
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Бюджети за приходите и разходите, оправдателни документи, вносни
листове и др. на местната Земеделско-стопанска задруга в с. Горно Линево
(1939–1942).
Регистри за раждания, женитби и умирания в с. Ковачица (1894–1897).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. КОМОЩИЦА
Ф. 321К, 2 описа, 69 а.е., 0.53 л.м., 1893–1949 г.
Вж. и Ф. 376
От 1901 до 1934 г. и от 1938 до 1944 г. е самостоятелна община. През 1879–
1900 г. и 1934–1937 г. е в състава на община с. Расово.

Протоколи от заседания на: Общинския съвет (1916–1919, 1921–1934,
1939–1942); Реквизиционната комисия (1940–1944).
Заповеди на кмета (1922–1923, 1926, 1939–1949).
Бюджети за приходите и разходите на: общината (1922–1933, 1944);
училището (1925–1926).
Главни отчети за приходите и разходите (1922–1923, 1925–1935, 1939–
1944).
Ревизионни актове (1924–1926, 1932).
Регистри за раждания, женитби и умирания (1893–1896).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. КОПИЛОВЦИ
Ф. 315К, 2 описа, 11 а.е., 0.11 л.м., 1893–1934 г.
Вж. и Ф. 366
Съществува като самостоятелна община от 1879 до 1934 г., след което
става кметско наместничество към община с. Говежда.

Протоколи от заседания на Общинския съвет (1920–1934).
Регистри за раждания, женитби и умирания (1893–1897).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. КОТЕНОВЦИ
Ф. 319К, 1 опис, 7 а.е., 0.10 л.м., 1924–1934 г.
Вж. и Ф. 372
Заповеди на кмета (1924–1929).
Партидни приходни (1924, 1933) и разходни книги (1933, 1934).
Списъци на лица, които притежават движими и недвижими имоти, под
лежащи на облагане с данъци (1924–1927).
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СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ –
С. КОТЕНОВЦИ (ЯКИМОВО)
Ф. 501К, 1 опис, 21 а.е., 0.20 л.м., 1894–1935 г.
Вж. и Ф. 371
Протоколи от заседания на Общинския съвет (1894–1895, 1921–1926,
1930, 1932–1934).
Заповеди на кмета (1921, 1925, 1927, 1930, 1932–1934).
Таблици за категорията на земите и заповед за определяне цените на
тютюневите изделия (1931–1933).
Списъци на: лозари и притежатели на овце и кози (1930–1933); неотра
ботена временна трудова повинност (1924) и нейното отработване (1931–
1935); подлежащите на железопътен данък (1934).
Постановление-акт, писма, разписка за глобяване на кредитна коопера
ция за търгуване с тютюн без разрешение (1932–1933).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. КРАПЧЕНЕ
Ф. 439К, 2 описа, 26 а.е., 0.24 л.м., 1915–1934 г.
Вж. и Ф. 605
Протоколи от заседания на: Общинския съвет (1917–1923, 1925–1934);
Скотовъдната комисия (1925–1932).
Заповеди на кмета (1915–1918, 1920–1934).
Бюджети и главни отчети за приходите и разходите на училищата в с.
Крапчене и с. Препължене (Трифоново) (1931–1934).
Писма, заповеди, окръжни и телеграми във връзка със Септемврийското
въстание от 1923 г. и списъци на участници в него (1923–1924).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. КРИВА БАРА
Ф. 423К, 1 опис, 58 а.е., 0.16 л.м., 1925–1935 г.
Вж. и Ф. 505
Бюджети и главни отчети за приходите и разходите на: общината (1927–
1935); Училищното настоятелство (1925–1935); фонда за подобрение на ско
товъдството в общината (1928–1935).
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СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. КРУМОВО
Ф. 410К, 2 описа, 27 а.е., 0.24 л.м., 1911–1934 г.
От 1879 до 1909 г. е в състава на община с. Долни Цибър, след което се отделя и заедно със с. Разград махала (Разград) обзуват нова община. През 1911 г.
двете села се разделят в отделни общини и така съществуват до 1935 г., когато
стават кметски наместничества – с. Крумово (Разград) към община с. Калугер
махала (Златия).

Протоколи от заседания на: Общинския съвет (1911–1912, 1914–
1925, 1927–1934); Скотовъдната комисия (1922–1929); Общинския съд в
с. Крумово (Разград) (1925).
Заповеди на кмета (1911–1934).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ЛАБЕЦ
Ф. 534К, 1 опис, 21 а.е., 0.18 л.м., 1909–1934 г.
Вж. и Ф. 517
Бюджети за приходите и разходите на: общината (1920–1930); Ското
въдната комисия (1928–1932); училищната община (1929–1932).
Главни отчети за приходите и разходите (1909–1934).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ЛЕХЧЕВО
Ф. 331К, 1 опис, 4 а.е., 0.10 л.м., 1921–1943 г.
Вж. и Ф. 396
Протоколи от заседания на Общинския съвет (1921–1929).
Списък на лицата, подали декларации за вътрешния държавен заем
(1943).
Партидна приходна книга (1936).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ЛОПУШНА
Ф. 41К, 2 описа, 26 а.е., 0.40 л.м., 1898–1943 г.
Вж. и Ф. 561
От 1879 до 1893 г. съществува като община, в състава на която влизат и
селата Сърбляница (Гаврил Геново), Соточино (Гаврил Геново), Меляне, Помеждин, Еловица, Равна и Горна Ковачица. През различни години от 1893 до 1944 г.
част от съставните села се отделят и отново присъединяват към община с. Лопушна (Георги Дамяново).
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Протоколи от заседания на: Общинския съвет (1898–1902, 1905–1906,
1922–1930, 1934–1942); Училищното настоятелство с. Меляне (1928–1933).
Заповеди на кмета (1904, 1907, 1914–1918, 1920–1924, 1926–1928,
1934–1936, 1938–1941).
Бюджет за приходите и разходите на общината (1941).
Главни отчети за приходите и разходите: на Общинското управление
(1936–1939); и ревизионни актове на училищните настоятелства в села
та Горна Ковачица, Лопушна (Георги Дамяново), Меляне, Илица (Гаврил
Геново), Соточино (Гаврил Геново), Равна и Помеждин (1931–1935).
Актове за средното производство от селскостопански култури, статис
тически отчети за перекендетни земи и групировъчни карти по преброяване
то на селскостопанските култури (1943).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ЛЮТА
Ф. 11К, 2 описа, 496 а.е., 2.40 л.м., 1890–1944 г.
Вж. и Ф. 575
В състава на община с. Люта (Владимирово) влизат селата Мадан, Мърчево, Портитовци, Кобиляк. През 1910 г. от общината се отделя с. Мадан, през
1923 г. – с. Мърчево, а през 1924 г. – селата Портитовци и Кобиляк. През 1934 г.
към общината отново се присъединяват селата Мадан и Кобиляк.

Протоколи от заседания на: Общинския съвет и Тричленната комисия
(1898–1938; 1940–1944); Засилената управа (1938–1941); Скотовъдната
комисия (1929–1943); ТПС комисията (1921–1933) и от сесии (1898–1938;
1940–1944).
Заповеди на: кмета (1894–1932); председателя на скотовъдния фонд
(1932).
Постановления на съвета (1898–1905).
Окръжни, рапорти, сведения, писма и др. за: пътната повинност, обра
зованието, общинските избори, спазване на обществения ред, издирване на
лица и др. (1890–1905).
Кореспонденция за: настаняване на бежанци (1926–1927, 1933–1936);
закрила на детето (1927–1933); подпомагане на пострадали от природни
бедствия (1935–1938); откриване на поща в с. Люта (Владимирово) (1903);
строеж на мост в с. Люта (Владимирово) (1897–1898), училище в с. Люта
(Владимирово) (1924–1925), разширяване на гара Мърчево (1920–1922); из
биране, назначаване и уволняване на кметове, кметски наместници и слу
жители (1894–1895, 1897–1898, 1913, 1942–1943); даване работа на военно
пленници (1920–1922); нанесени щети от румънските войски (1913–1914);
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еврейския въпрос (1941–1942); стопанските грижи и обществена предвидли
вост за раздаване продукти на населението (1918–1919); за вътрешния дър
жавен заем (1941–1943); противовъздушната защита (1938–1944); дейността
на участъковия лекар (1899–1924); благоустрояването (1938–1943) и др.
Сведения за: занаятите, добитъка, земеделския инвентар (1890), изкоре
няване на лозя, десятъка (1891–1892, 1905–1939); земеделието (1943); холе
рата в Русия (1910).
Бюджети за приходите и разходите на: общината (1912, 1914, 1918–
1943); фонда за подобрение на скотовъдството (1925–1933); училищата в
селата Люта (Владимирово) (1919–1923, 1927–1934), Кобиляк (1905, 1919,
1921–1922), Портитовци и Мърчево (1918–1920).
Главни отчети за приходите и разходите на: Общинското управление
(1910–1943); Скотовъдната комисия (1922–1933); Училищното настоятел
ство в с. Люта (Владимирово) (1914, 1926–1935); фонда за подобрение на
скотовъдството (1922–1929); училищните настоятелства при училища от об
щината (1914, 1916–1935).
Ревизионни актове (1914–1944).
Списъци на убити през войните (1912–1918).
Книги за преселванията (1927–1936) и изселванията (1928–1935) на жи
тели от Лютенска (Владимировска) община.
Писма, протоколи за строителни линии, скици и архитектурни планове
за строеж на частни сгради на жители от общината (1939–1943).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. МАДАН
Ф. 240К, 1 опис, 102 а.е., 0.58 л.м., 1910–1944 г.
Вж. и Ф. 93
До 1910 г. е съставно на Лютенска (Владимировска) община. От 1910 до
1934 г. и от 1939 до 1944 г. е самостоятелна община. От 1935 до 1938 г. отново
е в състава на община с. Люта (Владимирово).

Протоколи от заседания на: Общинския съвет (1911–1934); Скотовъдната
комисия (1930–1933); Земеделско-стопанския комитет (1940–1944).
Заповеди на кмета (1920–1942).
Бюджети за приходите и разходите на общината (1910–1944).
Главни отчети за приходите и разходите (1916–1944).
Приходни (1910–1944) и разходни книги (1911–1944).
Ведомости за заплати (1914–1924).
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СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. МАЛА КУТЛОВИЦА
Ф. 508К, 2 описа, 40 а.е., 0.14 л.м., 1893–1935 г.
Заповеди на кмета (1934).
Бюджети за приходите и разходите на: общината (1926–1931, 1934–
1935); Училищното настоятелство (1922–1924, 1927–1929, 1931–1934);
Скотовъдната комисия (1927–1933).
Главни отчети за приходите и разходите на: Общинското управление
(1926–1935); Училищното настоятелство (1922–1924, 1928–1929, 1931–
1934); Скотовъдната комисия (1927–1932).
Регистри за раждания, женитби и умирания (1893–1896).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. МЕДКОВЕЦ
Ф. 18К, 3 описа, 212 а.е., 4.98 л.м., 1893–1945 г.
Вж. и Ф. 578
Съществува от 1879 г. В състава на общината е и с. Сливовик с изключение
на периода от 1923 до 1934 г.

Протоколи от заседания на: Общинския съвет (1893–1895, 1906–1908,
1911, 1915, 1919, 1921–1922, 1928–1931, 1933–1945); Засилената общинска
управа (1937–1941); ТПС комисията (1916–1922); Училищното настоятел
ство (1919–1935); Скотовъдната комисия (1927–1936); Скотовъдната коми
сия – с. Сливовик (1927–1930; Земеделско-стопанската задруга – с. Медковец
(1937–1940).
Заповеди на кмета (1914, 1916, 1929–1938, 1940–1942).
Книга за земите, фондовете и капиталите на Общинското управление –
с. Сливовик (1925–1936).
Кореспонденция за: отчуждаване на дворни места в с. Сливовик за учи
лищен двор (1929–1932); отчуждаване и даване на търг на дворни места от
общинската мера (1930–1932, 1936–1937); постройка на паметник на пос
традалите през войните от с. Сливовик (1939–1940); строеж на училището
в с. Медковец (1939–1941); оземляване с фондова земя на безимотни и ма
лоимотни (1930–1940); подаване семейни карти от лицата от еврейски про
изход (1943); бежанския въпрос (1927–1929); избиране на представител за
Земеделската стопанска задруга (1944).
Партидни книги за овощарите и лозарите (1939–1944).
Регистри за залозите на жители към банки (1926–1941).
Книги за записване на издадените лични карти (1941–1943).
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Съдебни преписки по обстоятелствени проверки (1943) и частни граж
дански дела на Общинския съд (1926–1944).
Окръжни, разпореждания и др. за: подготовката за въздушна отбрана
(1944); откриване на непълна смесена гимназия (1944); разкриване на аптека
(1944).
Карти за засетите земеделски култури и актове за добити средни добиви
(1944).
Списък на собствениците на трактори и вършачки (1944).
Бюджети (1943–1944) и главни отчети (1942–1944) за приходите и раз
ходите.
Регистри за раждания, женитби и умирания (1893–1897).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. МЕЗДРЕЯ
Ф. 495К, 1 опис, 1 а.е., 0.02 л.м., 1927–1932 г.
Заповеди на кмета (1927–1932).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. МИТРОВЦИ
Ф. 476К, 1 опис, 58 а.е., 0.25 л.м., 1905–1948 г.
През 1893 г. се присъединява към община с. Бели мел. От 1924 до 1934 г. е
самостоятелна община, след което отново е към община с. Бели мел.

Протоколи от заседания на: Общинския съвет (1924–1934); Скотовъдната
комисия (1927–1930); Епизоотичната комисия (1929–1948) и от секретни
проверки (1905–1928).
Заповеди на кмета (1928–1934).
Бюджети за приходите и разходите на: общината (1926–1934);
Скотовъдната комисия (1927–1932); училищната община (1926–1933).
Главни отчети за приходите и разходите на: Общинското управление
(1926–1934); Скотовъдната комисия (1926–1932); Училищното настоятел
ство (1926–1934).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. МОКРЕШ
Ф. 246К, 2 описа, 106 а.е., 0.53 л.м., 1913–1945 г.
Вж. и Ф. 97
Съществува от 1879 г. В състава му влизат селата Душилница (Мокреш),
Мокреш и Ботево. През 1923 г. с. Душилница (Мокреш) се отделя. В края на
1944 г. се отделя с. Ботево.
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Протоколи от заседания на: Общинския съвет (1926–1945); Скотовъдната
комисия (1928–1940); ТПС комисията (1937–1942).
Заповеди на кмета (1928–1944).
Бюджети и главни отчети за приходите и разходите на: Общинското
управление (1920–1944); Скотовъдната комисия (1923–1940); Училищното
настоятелство (1913–1934).
Ревизионни актове на: общината (1928–1943); Училищното настоятел
ство (1932–1934); Скотовъдната комисия (1937–1940).
Протоколи на Областния съд в Лом и Видин за утвърждаване на прове
дените избори, ведомости за редовността на кандидатите, дневници на изби
рателните бюра по секции, бюлетини с лозунги и др. от изборите за общин
ски съветници (1937).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. МЪРЧЕВО
Ф. 411К, 1 опис, 109 а.е., 0.48 л.м., 1923–1944 г.
Вж. и Ф. 563
Съществува от 1923 г., когато се отделя от община с. Люта (Владимирово). През 1934 г. се присъединява към община с. Габровница. От 1937 г. отново е
самостоятелна община.

Протоколи от заседания на: Общинския съвет (1923–1944); Скотовъдната
комисия (1928–1933); общинския лекар (1924–1925); Училищното настоя
телство (1928–1934).
Заповеди на кмета (1923–1929, 1931–1933, 1937–1944).
Бюджети за приходите и разходите на: общината (1923–1924, 1926–1934,
1937–1944); Скотовъдната комисия (1927–1934); училището (1925–1934).
Главни отчети за приходите и разходите на: Общинското управление
(1923–1930, 1933–1935, 1937–1944); Скотовъдната комисия (1926–1930);
училището (1925–1934).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. НОВО СЕЛО
Ф. 440К, 2 описа, 5 а.е., 0.11 л.м., 1926–1935 г.
Вж. и Ф. 1470
Бюджети и главни отчети за приходите и разходите на: Общинското
управление (1926–1935); училището (1927–1930); Скотовъдната комисия
(1926–1933).
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СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ОРСОЯ
Ф. 318К, 2 описа, 8 а.е., 0.12 л.м., 1922–1937 г.
Вж. и Ф. 369
Протоколи от заседания на Общинския съвет (1924–1933).
Партидни книги на данъкоплатците (1927–1937) и книга за данък върху
занаята (1922).
Списък, определения, заявления и други за утвърждаване избора на об
щински съветници (1930–1932).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ПЕСОЧНИЦА
Ф. 494К, 1 опис, 4 а.е., 0.03 л.м., 1923–1934 г.
Протоколи от заседания на Общинския съвет (1930–1932).
Заповеди на кмета (1923–1934).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ПРЕВАЛА
Ф. 51К, 2 описа, 83 а.е., 0.59 л.м., 1899–1934 г.
Вж. и Ф. 544
Съществува като самостоятелна община от 1879 до 1934 г., след което
става кметско наместничество към община с. Бели мел.

Протоколи от заседания на: Общинския съвет (1908–1934); Скотовъдната
комисия (1927–1933).
Заповеди на кмета (1906–1919, 1921–1932, 1934).
Книги: за препоръките на околийския лекар, посещаващ общината
(1905–1930); отразяване на ветеринарни прегледи (1932); трудово-наборни
(1905–1908, 1926). Семейни книги на общината (1899–1900).
Кореспонденция с: Окръжно управление – Враца и Околийско управле
ние – гр. Фердинанд (Монтана) по дейността (1906, 1909–1910), мобилиза
цията и реквизициите (1908–1909, 1912–1918), личния състав и провеждане
то на избори (1920–1921, 1930–1932, 1934); Постоянната комисия – Враца
и Околийското управление – гр. Фердинанд (Монтана) за съставяне на го
дишните бюджети и отчети (1906–1910, 1914), събиране на данъци и налози
(1917, 1919, 1930–1931, 1933), реквизициите, протоколи и сведения за лица
(1916–1923).
Бюджети за приходите и разходите на общината (1906–1907, 1910, 1917,
1933–1934).
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Главни отчети за приходите и разходите на: Общинското управление
(1907–1910, 1932–1933); фонда за подобрение на скотовъдството (1932–
1933).
Ревизионни актове (1912–1922).
Изборни материали (1932).
Обявления, писма и протоколи на ТПС комисията (1922).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ПРОГОРЕЛЕЦ
Ф. 17К, 1 опис, 104 а.е., 0.95 л.м., 1900–1944 г.
Вж. и Ф. 371
От 1879 до 1895 г. съществува като самостоятелна община. В началото
на 1896 г. се обединява с общините от селата Войници (Якимово) и Котеновци
(Якимово) в една община с център с. Прогорелец (Якимово). През 1920 г. община с.
Прогорелец (Якимово) е разделена на две самостоятелни административни единици с центрове с. Прогорелец (Якимово) и с. Котеновци (Якимово). През 1934 г.
отново се обединяват в една община с център с. Прогорелец (Якимово).

Протоколи от заседания на: Общинския съвет (1900–1901, 1903–1939);
Хигиенната комисия (1918–1924).
Заповеди на кмета (1904, 1907, 1910–1943).
Книги за препоръките на околийския лекар (1914–1932).
Регистър (1923–1931) и книга за залозите (1929–1938).
Партидни книги за експлоатация на училищните имоти (1927–1938).
Кореспонденция, протоколи, писма по заема за постройка на училището
и за строеж на чешми (1929–1942); сведения, протоколи, телеграми и др. за
реквизиране на селскостопански произведения (1940–1943); молби, вносни
бележки за оземляване на безимотни и малоимотни (1942).
Списъци на: подлежащите на временна трудова повинност и отчети за
извършената работа (1933–1944); данъкоплатците, обложени с поземлен да
нък, такса животновъден фонд, данък обществено подпомагане, пътен данък
и др. (1929–1930, 1936–1940).
Статистически сведения за: движението на населението (1942–1943); за
сетите площи и получени средни добиви (1942–1943).
Списъци на родените през 1923 и 1935 г. (1942).
Упътване за работа с архивите (1943).
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СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. РАЗГРАД МАХАЛА
Ф. 412К, 1 опис, 21 а.е., 0.20 л.м., 1909–1934 г.
Вж. и Ф. 564
От 1879 до 1909 г. е в състава на община с. Долни Цибър, след което се отделя в нова община заедно със с. Крумово (Разград). От 1911 до 1934 г. е самостоятелна община. От 1935 г. е пълномощничество към община с. Калугер махала
(Златия).

Протоколи от заседания на: Общинския съвет (1909–1911, 1915–1924,
1923–1934); ТПС комисията (1923–1924); Скотовъдната комисия (1925–
1934); Училищното настоятелство (1929–1932).
Заповеди на кмета (1912–1933).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. РАСОВО
Ф. 242К, 1 опис, 4 а.е., 0.05 л.м., 1942–1944 г.
Вж. и Ф. 91
Заповеди на кмета (1943–1944).
Бюджет за приходите и разходите на общината (1944).
Ревизионен акт (1942).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. СЛАВОТИН
Ф. 325К, 1 опис, 115 а.е., 0.70 л.м., 1909–1944 г.
Вж. и Ф. 383
От 1879 до 1922 г. е община, в състава на която влиза и с. Долна Рикса. От
1922 г. към общината се присъединява и с. Клисурица. През 1934–1936 г. с. Славотин е към община с. Вълкова Слатина (Доктор Йосифово). След 1937 г. отново е
център на община.

Протоколи от заседания на: Общинския съвет (1909–1944); Училищното
настоятелство (1925–1929); Скотовъдната комисия (1928–1932, 1941); ТПС
комисията (1921–1923).
Заповеди на кмета (1911–1924, 1926–1928, 1932–1943).
Бюджети за приходите и разходите на: общината (1925, 1927–1934,
1938–1939, 1941–1943); училището (1922–1923, 1925, 1927, 1929–1934).
Главни отчети за приходите и разходите на: Общинското управление
(1925, 1927–1935, 1937–1944); Училищното настоятелство (1922–1935).
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СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. СЛИВАТА
Ф. 316К, 1 опис, 8 а.е., 0.10 л.м., 1913–1934 г.
Вж. и Ф. 367
Като самостоятелна община съществува от 1910 до 1934 г.

Протоколи от заседания на: Общинския съвет (1920–1934); Скотовъдната
комисия (1928–1933).
Заповеди на кмета (1913–1922).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. СЛИВОВИК
Ф. 421К, 1 опис, 9 а.е., 0.10 л.м., 1923–1934 г.
Вж. и Ф. 579
Като самостоятелна община съществува от 1923 до 1934 г.

Протоколи от заседания на: Общинския съвет (1923–1925, 1927–1932,
1934); Скотовъдната комисия (1930–1933).
Заповеди на кмета (1923–1925, 1929–1934).
Книга за вписване на болестите по домашните животни (1924–1934).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. СМОЛЯНОВЦИ
Ф. 264К, 1 опис, 56 а.е., 0.48 л.м., 1914–1949 г.
Вж. и Ф. 131
От 1879 до 1934 г. е самостоятелна общиа, след което към нея се присъединяват с. Долна Рикса и с. Клисурица, което е съставно на общината до 1945 г., а
с. Долна Рикса се отделя през 1936 г.

Протоколи от заседания на: Общинския съвет (1927–1944); Читалищното
настоятелство (1932–1949); Скотовъдната комисия (1931–1940); Училищното
настоятелство (1926–1944).
Книга за вписване на решения за подпомагане на войнишки семейства с
работна ръка и земеделски инвентар (1940–1945).
Бюджети и главни отчети за приходите и разходите на общината (1914–
1944).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. СПАНЧЕВЦИ
Ф. 259К, 1 опис, 3 а.е., 0.06 л.м., 1920–1934 г.
Заповеди на кмета (1920–1934).
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СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. СТУБЕЛ
Ф. 332К, 1 опис, 82 а.е., 0.82 л.м., 1895–1944 г.
Вж. и Ф. 398
От 1879 до 1908 г. е център на съставна община, в която влизат селата
Стубел, Сумер, Липен, Крапчене и Препължене (Трифоново). През 1909–1934 г.
е самостоятелна община, след което отново е съставна община на посочените
по-горе села.

Протоколи от заседания на Общинския съвет (1895–1904, 1907–1919,
1922–1931, 1938–1941).
Заповеди на кмета (1898–1908, 1910–1927, 1929–1935, 1937–1944).
Протоколи, планове и скици за строеж на сгради (1936–1944).
Бюджети за приходите и разходите на общината (1921–1922).
Приходна (1941–1943) и разходна книги (1922, 1928, 1939, 1944).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. СТУДЕНО БУЧЕ
Ф. 444К, 1 опис, 6 а.е., 0.11 л.м., 1914–1935 г.
Вж. и Ф. 393
Протоколи от заседания на Общинския съвет (1933–1934).
Бюджети и главни отчети за приходите и разходите на: Общинското уп
равление (1914, 1919–1935); Скотовъдната комисия (1926–1932); училището
(1935).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. СУМЕР
Ф. 333К, 1 опис, 29 а.е., 0.09 л.м., 1913–1940 г.
Вж. и Ф. 399
Учредителен протокол (1936).
Годишен план за работата (1937).
Главни отчети за приходите и разходите (1913–1934).
Окръжни от Общия съюз на земеделските стопански задруги в България
и заповеди от Околийско управление – гр. Фердинанд (Монтана) до
Земеделската задруга (1937–1938).
Протоколи от общи събрания на Земеделската стопанска задруга (1938);
списъци на членовете на задругата (1936–1940).
Бюджети (1937, 1939) и главен отчет (1938) за приходите и разходите на
Земеделско-стопанската задруга.
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СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. СЪРБЛЯНИЦА
Ф. 40К, 2 описа, 15 а.е., 0.19 л.м., 1922–1934 г.
Вж. и Ф. 837
Протоколи от заседания на: Общинския съвет (1923–1934); Училищното
настоятелство (1922–1933).
Заповеди на кмета (1926–1931, 1934).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ЦИБЪР ВАРОШ
Ф. 535К, 1 опис, 7 а.е., 0.03 л.м., 1926–1931 г.
Бюджети за приходите и разходите на: общината (1928–1929);
Скотовъдната комисия (1928); училищната община (1926–1931).
Главен отчет за приходите и разходите (1929).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ЧЕЛЮСТНИЦА
Ф. 454К, 1 опис, 51 а.е., 0.20 л.м., 1922–1935 г.
От 1893 до 1900 г. е кметско наместничество към община с. Бели мел, от
1900 до 1913 г. – към община с. Камена Рикса, а след това – към община с. Винище.
От 1921 до 1934 г. е самостоятелна община, след което става кметско намес
тничество към община с. Бели мел.

Протоколи от заседания на Общинския съвет (1922–1934).
Заповеди на кмета (1922–1928, 1932–1934).
Изборни материали (1931–1932).
Статистически сведения за посевите (1930–1931).
Бюджети за приходите и разходите на: Общинското управление (1926–
1935); Училищното настоятелство (1926–1932); Скотовъдната комисия
(1926–1933).
Главни отчети за приходите и разходите на: Общинското управление
(1922–1935); Училищното настоятелство (1926–1935); Скотовъдната коми
сия (1924–1935).
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ЧЕРКАСКИ
Ф. 475К, 1 опис, 6 а.е., 0.08 л.м., 1922–1934 г.
Вж. и Ф. 669
Протоколи от заседания на: Общинския съвет (1932–1934); ТПС коми
сията (1925–1929).
Заповеди на кмета (1922–1923, 1927–1933).
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СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ЧИПРОВЦИ
Ф. 237К, 2 описа, 119 а.е., 0.69 л.м., 1900–1944 г.
Вж. и Ф. 89
Съществува от 1879 г. В състава на общината влизат селата Чипровци,
Железна и Влашко село (Мартиново).

Протоколи от заседания на Общинския съвет (1900–1907, 1910–1918,
1920–1926, 1929–1934).
Заповеди на кмета (1903, 1907–1918, 1920–1930, 1932–1934, 1937,
1939–1940, 1943–1944).
Бюджети за приходите и разходите на: общината (1924, 1926–1931, 1933,
1935–1944); Училищното настоятелство (1924, 1927–1931, 1933–1934).
Главни отчети за приходите и разходите на: Общинското управле
ние (1926–1931, 1933, 1935–1937, 1939–1944); Училищното настоятелство
(1923–1924, 1927–1931, 1933–1934).
Преписки, протоколи и др. на ТПС комисията при общината (1926–1934).
І.2. У ПРА ВЛ Е НИ Е Н А К ООП Е РА Т ИВНИ ОРГАНИ З А ЦИИ
РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ – ЛОМ
Ф. 48К, 2 описа, 187 а.е., 1.12 л.м., 1923–1957 г.
Основан през 1920 г. като Районен земеделски кооперативен синдикат
„Съгласие“ с район на действие Ломска и част от Белоградчишка околия. През
1926 г. е преустроен в РКС с нов, типов устав. Обединява, организира и направлява дейността на всички кооперативни дружества и кредитни кооперации. През
1932 г. ОСБЗК поема всички административни и стопански разходи на РКС –
Лом, а през 1938 г. РКС – Лом приема всички активи и пасиви при ликвидиране на
Ломския клон на ОСБЗК.

Устави на РКС (1926, 1938).
Окръжни писма и наредби от ОСБЗК по дейността на РКС (1932–1940).
Протоколи от: заседания на УС (1923–1944) и КС (1930–1942); общи
годишни събрания (1923–1944).
Годишни отчети (1924–1928, 1930, 1934–1944) и статистически сведе
ния за дейността (1937–1943).
Правилници за: вътрешния ред (1938); младежките кооперативни групи
(Б.д.).
Бюджет за приходите и разходите на РКС (1940).
Годишни баланси и отчети (1939–1944).
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Дневник-главни книги (1938–1943) и книги за: отпуснати заеми от БЗКБ
на земеделските кооперации в Лом (1930–1936), дялове в съюзи и централи,
фондове и загуби от минали години (1939–1948).
Протоколи от ревизии и ревизионни актове (1924–1945).
Доклади, писма и бележки за уточняване сметките и отношенията между
Синдикат „Съгласие“ и РКС – Лом (1925–1938); описи, писма и бележки за
приемане активите и пасивите на Ломския клон на ОСБЗК от РКС – Лом
(1931–1938).
Колективни трудови договори (1938–1943).
Наредби за закупуване и износ на зърнени храни (1941–1943).
Кореспонденция с ОСБЗК, Дирекция „Храноизнос“ и др. за: изкупуване
и износ на зърнени храни, яйца (1938–1940); пласиране на трактори, вършач
ки и др. машини (1940–1941); пласиране на бубено семе и изкупуването на
пашкули (1940–1943); изкупуване на вълна (1941–1943), свине и свинска мас
(1940–1941).
Сведения за движението на стоките, подлежащи на разпределение от
Комисарството по снабдяването (1939–1943). Ежедневен информационен
бюлетин със стопански вести (1940–1942).
Списъци и досиета на служители в РКС – Лом (1937–1949).
Кратки исторически справки за кредитните кооперации от Ломска око
лия (1943); устави на кредитните кооперации в селата Долно Линево (1928),
Разград махала (Разград), Ярловица (1926), Якимово (1944), Чучан (Станево)
(1920).
Годишни отчети на кредитните кооперации от Ломска околия (1936–
1937, 1939–1943, 1945).
Сведения, баланси и ведомости за загуби и печалби на кредитни коопе
рации от околията (1926–1937).
Протоколи от годишни събрания на Кредитна кооперация „Пчела“ –
с. Медковец (1940); заявления, писма и протоколи на Кредитна кооперация
„Съгласие“ – с. Комощица за членуване в РКС – Лом (1929–1932).
Дялове за членство в РКС на кредитни кооперации (1928–1957).
РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ „ОГОСТА“ – ГР. ФЕРДИНАНД
Ф. 376К, 2 описа, 22 а.е., 0.17 л.м., 1936–1945 г.
Основан на 21 юни 1936 г. от 17 кредитни кооперации от Фердинандска
(Монтанска) и Берковска околия. Поема активите и пасивите на Фердинандския
(Монтанския) клон на ОСБЗК. През 1937 г. открива филиал на гара Мърчево, а
през 1943 г. – в Берковица.

Устав на съюза (1936). Преписки по регистрацията пред съда.
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Протоколи от заседания на: УС (1936–1945) и КС (1936–1945).
Отчети на ръководството пред годишни събрания (1937, 1939–1944).
Книга за инвентара и балансите (1936–1944).
Ревизионни актове (1936–1944).
І. 3. С ЪД Е Б НИ И Ю РИД ИЧЕ СКИ УЧР Е ЖД Е НИ Я
ОБЛАСТЕН СЪД – ЛОМ
Ф. 1К, 3 описа, 854 а.е., 34.45 л.м., 1866–1948 г.
Функционира от ян. 1878 г. като Съдебен съвет с председател Димитър Маринов – етнограф и общественик. Разглежда и решава граждански, следствени и
наказателни дела, извършва и други административно-правни услуги. През 1901–
1912 г., когато Лом не е окръжен център, съдът е закрит. Окръжен съд – Видин поема делата, а в Лом има отделение. През 1912 г. в Лом отново е открит Окръжният съд, който от началото на 1935 г. преминава към Окръжен съд – Враца. От
1937 г. става Областен съд – Лом. През 1948 г. прекратява съществуването си.

Изборни дела за: провеждане на избори за общински съветници и учи
лищни настоятели в Ломска и Фердинандска (Монтанска) околия (1923–
1939); народни представители в ХХІV и ХХV ОНС (1938, 1940); VІ ВНС
(1946); проведен референдум за провъзгласяване на България за Народна
република (1946).
Следствени дела за: разбойничество, присвояване на парични суми, об
разуване на бойни ядра срещу властта, участие в Септемврийското въстание
1923 г., образуване на младежка организация на БЗНС, конспиративна дей
ност и др. (1905–1945).
Частни граждански дела за: регистриране на еднолични и дружествени
фирми на граждани, спорове, построяване на казармите в Лом, издаване на
смъртни актове на убити и безследно изчезнали лица и др. (1904–1939).
Описи на недвижими имоти на граждани, крепостни актове, завещания
за имоти, тапии, продажбени записи (1882–1936).
Частни търговски дела за: обявяване в ликвидация на дружества, сключ
ване на предпазен конкордат, обявяване в несъстоятелност на частни търгов
ски фирми и др. (1922–1930).
Наказателни дела: с данни за работата на съда и прокурорския надзор и
отчетни ведомости за дейността на съда и причислените към него служебни
учреждения (1937–1940); от общ характер срещу лица, обвинени по Закона
за гарантиране свободата на събранията, ЗЗД, Наредбата за разтуряне на
партийни и политически организации (1935–1944).
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Присъди (1901–1943), определения, заключения, протоколи, резолюции,
решения на съда (1899–1939), документи за собственост – крепостни и нота
риални актове (1890–1937).
Кореспонденция по дейността на съда (1883–1944).
Планове, скици, договори, заявления и др. (1866–1941).
Актови книги за: актове по недвижими имущества (1883–1885, 1889,
1902); крепостни актове (1884–1886); ипотеки (1890–1899); азбучник на но
тариални заверки на подписи и контракти (1892); запретителна книга (1883).
Еднолични и дружествени търговски регистри (1898–1948).
Дела за регистриране на фирми, кооперации, банки, дружества, еднолич
ни търговци и др. (1905–1946).
ОКОЛИЙСКИ СЪД – БЕРКОВИЦА
Ф. 254К, 4 описа, 67 а.е., 0.81 л.м., 1881–1946 г.
След 1878 г. на мястото на Окръжния съдебен съвет е обособено окръжно
съдилище. Окръжният съд – Берковица е закрит с Указ № 46 от 10 септ. 1880 г.
и е утвърден Мирови съд – Берковица във Врачански съдебен окръг. През 1882 г.
преминава административно към Окръжен съд – Лом. С Наредбата-закон за устройството на съдилищата от 1934 г. Мировият съд в Берковица е преименуван
на Околийски съд. Разглежда и решава граждански и наказателни дела, извършва
нотариална дейност (продажби, дарения, завещания, нотариални заверки) и други административно-правни услуги.

Кореспонденция с мировите съдилища от Берковица и Министерството
на правосъдието, окръжните съдилища в Лом и Враца по административни и
финансови въпроси (1881–1900).
Определения на Окръжен съд – Лом и Окръжен съд – Враца (1881–1900).
Граждански дела за недвижими имоти (1926–1939).
Наказателни дела по политически причини (1925–1935).
Фирмени дела на горски и кредитни кооперации, занаятчийски и сел
скостопански сдружения, трудово-производителни кооперации и др. (1921–
1944, 1946).
Ведомости за заплати (1891–1900).
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ОКОЛИЙСКИ СЪД – ЛОМ
Ф. 253К, 2 описа, 622 а.е., 2.12 л.м., 1878–1948 г.
Вж. и Ф. 833
След 1878 г., съгласно Временните правила за устройството на съдебната
част в Княжество България, в Лом се учредява Мирови съд. От 1880 г., съгласно
Закона за административното разделение на Княжеството от 1880 г. и Закона за устройството на съдилищата от 1880 г., в Лом започва да действа Окръжен съд, обхващащ Ломска, Берковска и Фердинандска (Монтанска) околия.
През 1882 г. към него административно преминава Мирови съд – Берковица. Към
съда действа нотариат и съдебно-изпълнителна служба. С Наредбата-закон за
устройството на съдилищата от 1934 г. в Лом е създаден Областен съд. Разглежда и решава граждански, търговски и наказателни дела, извършва нотариална дейност (продажби, дарения, завещания, нотариални заверки) и други административно-правни услуги.

Протоколи, определения и решения на Окръжен съд – Лом, крепостни
актове, тапии и съдебни решения за покупко-продажба на недвижими имоти
(1878–1894).
Граждански дела за регистриране на обществено-политически, култур
ни, спортни и други дружества и организации с приложени преписи от учре
дителни протоколи (1895–1941).
Търговски дела за регистриране и извършване на промени в дейността
на търговски фирми, събирателни и акционерни дружества, сдружения и др.
(1913–1948)
Актове за произведени финансови ревизии на Втори ломски съдебноизпълнителен участък за времето от 1926 до 1928 г. (1935).
Доклади от инспектори на съдия-изпълнители до министъра на право
съдието за извършени ревизии на Ломски съдебно-изпълнителен участък за
времето от 1933 до 1943 г. (1933, 1940, 1943).
ОКОЛИЙСКИ СЪД – ГР. ФЕРДИНАНД
Ф. 256К, 4 описа, 267 а.е., 4.62 л.м., 1889–1950 г.
Действа от 1881 г. като Кутловски мирови съд. След 1891 г. е преименуван
на Фердинандски мирови съд, който съществува до 1934 г. С Наредбата-закон за
устройството на съдилищата от 1934 г. в гр. Фердинанд (Монтана) е създаден
Околийски съд. Разглежда и решава граждански и наказателни дела, извършва
нотариална дейност (продажби, дарения, завещания, нотариални заверки) и други административно-правни услуги.

Граждански, наказателни и нотариални дела (1926–1933, 1935–1944).
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Фирмени дела на кредитни кооперации, дружества, популярни банки, ак
ционерни дружества, трудово-производителни кооперации (1901–1950).
Заповеди по дейността (1897–1901, 1901–1904, 1904–1921, 1905–1919,
1919–1929).
Крепостни актове и азбучник към крепостните актове (1889–1910).
ОБЩИНСКИ СЪД – С. ПРОГОРЕЛЕЦ
Ф. 507К, 1 опис, 14 а.е., 0.16 л.м., 1934–1944 г.
Регистър за заверките, свидетелстванията и протестите при Общинския
съд (1935–1943).
Книги: на гражданските, наказателните и частните дела (1934–1939); за
завеждане на устните молби и тъжби по граждански и углавни дела (1936).
Помирителни граждански дела (1934–1935) и граждански дела (1935–
1944).
ОКРЪЖЕН ЗАТВОР – БЕРКОВИЦА
Ф. 565К, 1 опис, 10 а.е., 0.06 л.м., 1919–1924 г.
Окръжни на Министерство на правосъдието, отделение „Углавно“, за
кредитирането на затворите, организирането на фонд за подобрение на зат
ворното дело и финансовата отчетност (1922–1924).
Месечни отчетни ведомости за състоянието на затвора (1919–1924);
таблица и обявления по провеждането на търг за отдаването на предприемачи
доставката на хранителни продукти и осветителни материали (1924).
Данни за: намиращите се в затвора арестанти (1919–1924); служителите
при затвора (1921–1924).
Писма и телеграми за освобождаване на затворници (1921–1924).
Списъци на участници в Септемврийското въстание 1923 г. (1923–1924).
Информация за разходите, направени от войсковите части, участвали в
потушаването на Септемврийското въстание 1923 г. (1924).
ОКРЪЖЕН ЗАТВОР – ЛОМ
Ф. 266К, 3 описа, 64 а.е., 0.67 л.м., 1922–1949 г.
Вж. и Ф. 921
Създаден в края на 1923 г. като клон на Берковския затвор. През 1930–
1934 г. е построена специална сграда за затвора, в който излежават смъртните
си присъди участници в Септемврийското въстание 1923 г. и в събитията от апр.
1925 г. Към затвора има картонажна, коларска и тухларска работилници, и хлебопекарна, в които работят част от затворниците. Съществува и след 1944 г.
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Окръжни на Министерство на правосъдието, отделение „Углавно“, за
използване труда на затворниците, вътрешния ред, финансовата отчетност,
превеждането на затворници от един затвор в друг и др. (1924–1934).
Наказателни дела с приложени присъди, издадени от Софийски,
Пловдивски, Русенски военно-полеви съд и Окръжен съд – Лом (1925).
Следствени и углавни дела от общ характер за извършени кражби и
убийства (1922–1927).
Сведения, писма, дознания и рапорти за: прояви на затворници (1924–
1937); помилвания на затворници (1934–1942).
Наредби и заповеди по организирането на Ломския затвор (1923–1924),
правилник за дисциплинарния ред в затвора (1924).
Кореспонденция по построяването на затвора (1925–1938), проекти, де
тайли и скици за него и стопанските помещения (1930–1937).
Заповеди за назначение и уволнение на служители (1924–1943).
Месечни отчетни ведомости за състоянието на затвора (1924–1935),
протоколи, заповеди по наемането на сгради за нуждите на затвора (1929–
1934), тръжни преписки за отдаване на предприемачи доставката на храни
телни стоки, отоплителни материали (1926–1927).
Двуседмични и месечни сведения за произведеното в коларската и кар
тонажната работилница (1925–1937).
Протоколи и преписки по откриването на хлебопекарна и тухларска ра
ботилница (1936–1941).
Списъци на: затворници, работещи в затвора (1935–1944); затворни
ци за работа на обекти извън затвора (1932–1938); политически затворници
(1926–1944); азбучници на затворници (1937–1947).
Ведомости за заплати (1924–1949).
І . 4 . О Т Б Р А Н А И ОХРАНА
Н А Д Ъ Р Ж А ВНА Т А БЕ З ОП А СНОСТ
Р Е К ВИ ЗИЦИОННИ КОМИСИИ
Създадени по време на Балканската война към околийските управления. Нов
Закон и Правилник за военновременната реквизиция са утвърдени с Указ № 5 от
18 март 1939 г. Органи по неговото прилагане са Главната реквизиционна комисия – София, областните и околийски комисии по места и общинските управления. Областните и околийските реквизиционни комисии осигуряват необходимите суровини, материали, добитък, сгради, превозни средства, промишлени стоки
и селскостопански продукти както в мирно, така и във военно време. Закрити
през 1947 г.
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ОКОЛИЙСКА РЕКВИЗИЦИОННА КОМИСИЯ – БЕРКОВИЦА
Ф. 234К, 1 опис, 37 а.е., 0.48 л.м., 1912–1944 г.
Вж. и Ф. 106
Заповеди, окръжни и сведения за устройството и дейността (1939).
Протоколи от заседания (1921).
Отчети за дейността (1941–1942, 1944).
Сведения за количествата зърнени храни, сено и други фуражи, реквизи
рани за нуждите на войската (1941–1943), наряди за реквизиране при случай
на война (1940–1941); от Областната реквизиционна комисия за реквизиране
на селскостопански произведения (1943–1944).
Ведомости за заплати (1912–1919, 1921–1922, 1941–1944).
ОКОЛИЙСКА РЕКВИЗИЦИОННА КОМИСИЯ – ЛОМ
Ф. 64К, 1 опис, 5 а.е., 0.07 л.м., 1921–1947 г.
Протоколи от заседания (1921, 1940–1942).
План за извършване на реквизиция (1940).
Ведомости за заплати (1944–1947).
РАЙОНЕН КОМИТЕТ ЗА СТОПАНСКИ ГРИЖИ И ОБЩЕСТВЕНА
ПРЕДВИДЛИВОСТ – БЕРКОВИЦА
Ф. 66К, 1 опис, 8 а.е., 0.18 л.м., 1916–1925 г.
Комитетът е подчинен на ЦК за СГОП, създаден със закон на 15 март 1915 г.
за надзор върху продоволствието, потреблението и производството в страната
и борба срещу спекулата. На 4 апр. 1917 г. ЦК е преименуван в ДСГОП при МВ и
под надзора на МС. В резултат на изчерпване на военновременните функции на
Дирекцията, през 1921 г. е обявена в ликвидация.

Протоколи от заседания на: Комитета (1917–1920); Комисията по прех
раната (1918–1919).
Заповеди по дейността (1920–1921).
Книги: стокова (1916–1925); касова (1916–1925); за отпуснати стоки на
местните комитети (1916–1925).
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ОКОЛИЙСКО КОМИСАРСТВО ПО СНАБДЯВАНЕТО –
БЕРКОВИЦА
Ф. 327К, 1 опис, 6 а.е., 0.09 л.м., 1943–1944 г.
Създадено през септ. 1940 г. Подведомствен орган на МТПТ и Главното
комисарство по снабдяването. Контролира и регулира цените на стоките; разпределя стоките между занаятчиите, търговците и населението; конфискува
недекларирани стоки, налага санкции при нарушения на разпореждания и др.

Преписки по съставяне на актове, актове, протоколи от обиски и разре
шителни за пренасяне на стоки под възбрана (1943), сведения за разпредели
телните карти, раздадени на населението (1943–1944).
Ведомости за заплати (1943–1944).
ОКОЛИЙСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО „ХРАНОИЗНОС“ –
ГР. ФЕРДИНАНД
Ф. 67К, 1 опис, 4 а.е., 0.03 л.м., 1930–1943 г.
Окръжни, писма, указания по изкупуването и износа на зърнени храни
(1930–1932, 1942–1943).
Сведения за: закупени, експедирани и налични зърнени храни от ПБ – с.
Вълчедръм (1931–1932); цените на селскостопанските производения (1930);
отпуснати зърнени храни, броя на населението по общини и населени места,
броя на непроизводителното население във Фердинандска (Монтанска) око
лия (1942–1943).
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ІІ. ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ
ІІ. 1 . О Б Щ Е С Т В Е НИ ОРГА НИ З А ЦИИ
ОКОЛИЙСКО ДЕЯТЕЛСТВО „ОБНОВА“ – БЕРКОВИЦА
Ф. 190К, 1 опис, 6 а.е., 0.05 л.м., 1934–1942 г.
Създадено през 1934 г.

Сведения за съществуващите дружества (1935).
Кореспонденция за: организиране честване на национални празни
ци (1935); създаване на комитети за издигане на паметници на загиналите
(1935); организиране на народни университети (1935).
Материали за организиране на конференции, планове за работата с уче
ници и др. (1934–1935); списък на членовете (1937–1942).
ГРУПОВ ФОНД „ДРУЖЕСТВА НА ЗАПАСНИ ОФИЦЕРИ И
ПОДОФИЦЕРИ ОТ ФЕРДИНАНДСКА И БЕРКОВСКА ОКОЛИИ“
Ф. 192К, 2 описа, 16 а.е., 0.11 л.м., 1912–1944 г.
Учредителен протокол на дружеството в с. Боровци (1924).
Протоколи от заседания на дружеството в с. Люта (Владимирово) (1923–
1932).
Писма, окръжни, протоколи, молби за членство, списъци, сведения за
членовете на дружеството в с. Люта (Владимирово) (1923–1934).
Сведения за новоприети членове на Съюза на бойците от фронта – гр.
Фердинанд (Монтана) (1939).
Протоколи, списъци на членове на Дружеството на запасните подофице
ри от гр. Фердинанд (Монтана) (1942–1944).
Списъци на: загинали през войните от с. Боровци (1912–1918); члено
вете на Дружеството на запасните подофицери от с. Боровци (1924–1944).
Покани и протоколи от събрания (1931–1942).
Годишни отчети на дружествата в: гр. Фердинанд (Монтана) (1941–
1942); с. Боровци (1925–1940).
Окръжни, писма, сведения за работата на Дружеството от с. Боровци
(1931–1942), статистически сведения за приети членове (1936–1943).
Окръжни за провеждане на ХV и ХVI редовен конгрес на Съюза на за
пасните офицери и подофицери през 1928 г. (1928).
Телеграми, покани и др. за възпоменателни чествания (1929, 1936, 1937).
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ЕВРЕЙСКА НАРОДНА ОБЩИНА – ЛОМ
Ф. 561К, 1 опис, 4 а.е., 0.05 л.м., 1912–1933 г.
Кореспонденция с Централната консистория на евреите и други общини
за плащане на данъци и др. (1915–1931).
Книги: за постъпления на дарения за синагогата (1912–1926), партидна
за сметки на енориаши (1922).
Входящ дневник на еврейското училищно настоятелство в Лом (1932–
1933).
БЪЛГАРО-СЪВЕТСКО ДРУЖЕСТВО – ЛОМ
Ф. 448К, 1 опис, 2 а.е., 0.03 л.м., 1934–1940 г.
Основано на 21 окт. 1934 г., за да развива и укрепва българо-съветската
дружба чрез провеждане на културно-просветна дейност.

Учредителен протокол (1934).
Протоколи от заседания на УС и от общи събрания (1934–1940).
Поздравителни телеграми, писма и списък на съветски книги и молби за
членство (1934–1940).
СЪЮЗ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ –
клон С. ПРОГОРЕЛЕЦ
Ф. 218К, 1 опис, 2 а.е., 0.02 л.м., 1937–1947 г.
Основан на 26 ноем. 1936 г. за всестранна закрила и защита на децата и
юношите до 18 г.

Протоколи от заседания на УС (1937–1947).
Устав, кореспонденция със Съюза за закрила на децата – София (1937–
1947).
СЪЮЗ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ –
клон гр. фердинанд
Ф. 562К, 1 опис, 9 а.е., 0.02 л.м., 1935–1943 г.
Основан на 3 март 1935 г. Преустановява дейността си през 1949 г.

Устав (1935).
Протоколи от заседания на Съюза за закрила на децата – клон гр.
Фердинанд (Монтана) (1935–1942). Отчетни доклади за дейността за 1935 и
1936 г. (1936–1937).
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Кореспонденция за: празнуване Деня на детето през 1938 и 1942 г.; ор
ганизиране на детски летовища и др. (1938–1942).
План-програма за дейността (1937) и окръжни на Съюза за закрила на
децата в България по дейността (1939–1943).
Приходно-разходна книга (1935–1943)
ДРУЖЕСТВО „ИНВАЛИД“ – С. ПРОГОРЕЛЕЦ
Ф. 217К, 1 опис, 4 а.е., 0.06 л.м., 1935–1951 г.
Основано на 29 апр. 1935 г. за подпомагане на пострадалите от войните.

Протоколи от заседания на УС (1935–1950).
Кореспонденция с Общия съюз на пострадалите от войните, МТСГ, ука
зания, окръжни, наредби за подпомагане на пострадали от войните, списъци
на членове (1935–1951).
КОМИТЕТ ЗА ИЗДИГАНЕ ПАМЕТНИК НА ЗАГИНАЛИТЕ ПРЕЗ
ВОЙНИТЕ – ГР. ФЕРДИНАНД
Ф. 63К, 1 опис, 5 а.е., 0.02 л.м., 1913–1944 г.
Учреден през 1913 г. за изграждане паметник на загиналите през Балкан
ската, Първата и Втората световна война.

Устав (1939–1940).
Протоколи от заседания на комитета (1939–1940). Покани, списъци и
протоколи от събрания (1913–1944).
Типови проекти за паметници (Б.д.).
Книга за прихода и разхода (1924–1926).
ОКОЛИЙСКА ЗЕМЕДЕЛСКО-СТОПАНСКА ЗАДРУГА –
ГР. ФЕРДИНАНД
Ф. 8К, 2 описа, 290 а.е., 1.15 л.м., 1936–1949 г.
Основана на 28 септ. 1936 г. от представители на местните земеделскостопански задруги от 45 села и от гр. Фердинанд (Монтана) с цел обединяване
на земеделските стопани, грижа за развитието и усъвършенстването на земеделието.

Заповед на МТПТ за утвърждаване на ръководството, учредителен про
токол, протоколи, списъци, план за работата (1936).
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Протоколи от заседания на: УС (1942–1945); Земеделската задруга в с.
Кошарник (1938–1947).
Окръжни, писма-указания и др. по дейността (1936–1944). Писма, све
дения, телеграми и др. по дейността на задругите в околията и състоянието
им (1937–1944).
Бюджети за приходите и разходите на Задругата, годишни отчети, про
токоли, ревизионни актове на задругите от околията (1937–1944).
Списъци, ревизионни актове, инвентарни книги (1937–1947).
Статистически сведения, писма за работата и състоянието на задругите
в околията (1938).
Кореспонденция, планове, списъци, сведения, протоколи, ревизионни
актове за работата на задругите (1938–1949).
Учредителна преписка на Градинарско сдружение, окръжни и сведения
(1941–1942).
М ЕС ТНИ З Е М Е Д Е ЛС К О - С Т ОП АНСКИ З А Д РУГИ
Създадени за обединяване на земеделските стопани, с грижа за развитието
и усъвършенстването на земеделието.

МЕСТНА ЗЕМЕДЕЛСКО-СТОПАНСКА ЗАДРУГА –
С. ГАБРОВНИЦА
Ф. 117К, 1 опис, 5 а.е., 0.05 л.м., 1936–1944 г.
Основана през 1936 г.

Протоколи от заседания на УС (1936–1944).
Писма, окръжни, заповеди по дейността (1940–1944).
Покани, изложения, сведения (1938–1943).
Списъци на членове (1937–1941); заявления за членство (1940–1944).
МЕСТНА ЗЕМЕДЕЛСКО-СТОПАНСКА ЗАДРУГА – С. ЛЮТА
Ф. 175К, 1 опис, 3 а.е., 0.03 л.м., 1937–1944 г.
Основана през 1937 г.

Молби за членство (1943–1944). Книга за членовете (1937–1942).
Касова книга (1939–1942).
Списък за събрани помощи за пострадали от бомбардировките в София
през 1944 г. (1944).
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МЕСТНА ЗЕМЕДЕЛСКО-СТОПАНСКА ЗАДРУГА –
С. ПРОГОРЕЛЕЦ
Ф. 219К, 1 опис, 9 а.е., 0.07 л.м., 1936–1950 г.
Основана на 29 март 1936 г.

План-инструкция за организиране на Задругата, учредителен протокол,
списъци на членове и УС, устав, програма за просветна и стопанска дейност
(1936–1950).
Протоколи от заседания на УС (1937–1947) и от проведени събрания, го
дишни отчети, заповеди за утвърждаване на ръководни органи (1939–1944).
Бюджети за приходите и разходите на Задругата и ревизионни актове
(1939–1944).
МЕСТНА ЗЕМЕДЕЛСКО-СТОПАНСКА ЗАДРУГА – С. СЛАВОТИН
Ф. 119К, 1 опис, 17 а.е., 0.06 л.м., 1937–1944 г.
Основана на 15 март 1936 г.

Списъци на: членовете (1937–1944); земеделските стопани от с. Славотин
(1937–1943); заявления за членство (1937–1941).
Сведения, протоколи, отчети, бюджети (1937–1939).
Окръжни, писма, указания за работата на Задругата (1937–1944).
ОКОЛИЙСКО УПРАВЛЕНИЕ НА СЪЮЗА НА ОБЩИНСКИТЕ
СЛУЖИТЕЛИ – ЛОМ
Ф. 573К, 1 опис, 20 а.е., 0.15 л.м., 1927–1944 г.
Учредено на 5 окт. 1927 г. за укрепване и развитие на общинските и училищни учреждения, насърчаване на културно-стопанските инициативи, културното
издигане, професионалното усъвършенстване и подпомагане на своите членове.

Устав на Съюза на общинските служители в България (1934).
Протоколи от заседания на настоятелството (1927–1934).
Книга за записване членовете на Ломската околийска организация
(1927–1942).
Молби за помощи, заявления за членство, окръжни по дейността, заяв
ления за застраховки и др. (1935–1944), списъци на членове (1933–1934).
Бюджети за приходите и разходите (1933–1934).
Касова книга (1928–1930).
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Д Р У Ж Е С Т В А „ Ч Е РВЕ Н КРЪ СТ “
Местните клонове на БЧК са създадени за популяризиране на червенокръстките идеи и обучаване на кадри. Подпомагат властите за приемане и оказване на
помощ на ранени, бежанци, откриване на подкрепителни пунктове, събиране на
помощи за фронта, обучение на самарянки и др.

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО „ЧЕРВЕН КРЪСТ“ – БЕРКОВИЦА
Ф. 47К, 1 опис, 6 а.е., 0.05 л.м., 1941–1950 г.
Протоколи от заседания на УС (1942–1950).
Списък на членовете на дружеството (1942).
Писма до председателя на БЧК – София, председателя на Околийския
комитет и кмета на Берковица за събиране помощи за евакуираните граждани
от града (1944).
Приветствие от ръководството на дружеството до граничарите по слу
чай 1 май (1949).
Бюджет за приходите и разходите на дружеството (1948).
Касова книга (1941–1949).
БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО „ЧЕРВЕН КРЪСТ“ – С. ГОВЕЖДА
Ф. 504К, 1 опис, 4 а.е., 0.03 л.м., 1935–1950 г.
Учредено на 14 апр. 1935 г. с цел провеждане на просветна здравна дейност,
подпомагане на населението при обществени бедствия и др.

Учредителна преписка (1935).
Окръжни, писма, протоколи и отчети по отпразнуване деня на Червения
кръст (1935–1937).
Касова книга (1935–1950).
БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО „ЧЕРВЕН КРЪСТ“ – ЛОМ
Ф. 44К, 1 опис, 2 а.е., 0.04 л.м., 1938–1949 г.
Окръжни, наредби и поверителни писма за работата на БЧК по време на
война, списъци на самарянките (1938–1941).
Приходно-разходна книга и влогови книжки (1940–1949).
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БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО „ЧЕРВЕН КРЪСТ“ – ГР. ФЕРДИНАНД
Ф. 54К, 1 опис, 10 а.е., 0.06 л.м., 1915–1948 г.
Протоколи от заседания на УС (1932–1948).
Приходно-разходна книга (1915–1936).
Годишен бюджет, отчет, отчет на настоятелството за състава и дейност
та на дружеството (1942–1943).
Заявления за приемане кандидати за самарянски курс (1939).
Списъци, писма и окръжни за: провеждането на самарянски курс (1940–
1943); отпразнуване деня на Червения кръст (1943); забраняване на всички
конгреси и общи събрания, изпращане на колети за пленници и др. (1941–
1943); на лица, дали волни пожертвувания за построяване на читалищен дом
(1935–1939).
ІІ. 2 . Р Е ЛИГИО З НИ ОРГАНИ З А ЦИИ
ІІ. 2. 1. А РХИ Е Р Е ЙС К И Н А МЕ СТ НИЧЕ СТ ВА
Ръководят дейността на свещениците и църковните настоятелства от духовната околия и подпомагат тяхната дейност.

АРХИЕРЕЙСКО НАМЕСТНИЧЕСТВО – БЕРКОВИЦА
Ф. 177К, 1 опис, 708 а.е., 11.80 л.м., 1899–1948 г.
Действа от 1897 г. с район Берковска и Фердинандска (Монтанска) админис
тративни околии.

Кореспонденция: с църковни настоятелства за одобряване на бюджети,
постановления, протоколи, отчети, актове за приемане и предаване (1900–
1948); с енорийски благотворителни и просветни каси (1920–1921); за избо
ри за църковни настоятели (1920–1932); за назначаване, уволняване и пре
местване на свещеници (1919–1948); за събиране на помощи от църкви и
манастири (1899–1901).
Метрически свидетелства (1901–1948), брачни дела (1901–1948), разре
шителни за брак, отслужване на молебени, сведения за раждания, умирания
и женитби (1901–1947).
Книги: квитанционни за държавни постъпления (1924–1948), приходноразходни (1915–1947), депозитна квитанционна (1914–1922).
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АРХИЕРЕЙСКО НАМЕСТНИЧЕСТВО – ЛОМ
Ф. 491К, 1 опис, 73 а.е., 1.61 л.м., 1884–1953 г.
Действа от 1884 г. с район Ломска административна околия.

Окръжни по църковни въпроси (1925–1948).
Протоколи: от конференции (1946–1953); за издаване на кръщелни
(1944–1948), разрешителни за венчавки в забранено време и на малолетни
(1943–1946), бракоразводни дела (1942–1946).
Бюджети за приходите и разходите, и отчети на архиерейското намес
тничество (1940–1948).
Книги: за ценните книжа (1937–1948); движението на свещите (1940–
1950); синодалните и митрополитни издания (1937–1948); приходно-разход
на (1933–1934) и инвентарна на архиерейското наместничество (1884–1938).
Ведомости за заплати (1906–1919).
І І . 2 . 2 . МА Н А СТ ИРИ
КЛИСУРСКИ МАНАСТИР
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – С. КЛИСУРА
Ф. 94К, 1 опис, 53 а.е., 1.65 л.м., 1897–1948 г.
Датира от времето на Второто българско царство. В първоначналния си
вид е построен през 1240 г. През 1862 г. Светата обител е напълно разрушена
и изгорена. Възстановен е през 1869 г. През 1937 г. църквата е изографисана от
известните български живописци Господин Желязков и проф. Георги Богданов.
Иконите в стария храм датират от ХVІІІ–ХІХ в. и повечето от тях са дело на
зографа Никола Образописов. Иконостасът е орехов от 1891 г., изработен от
самоковския майстор Стойчо Фандъков.

Протоколи от заседания на манастирския съвет (1912–1948).
Окръжни, писма, синодални разпореждания по: снабдяване на манастира
с нотариални актове; изтърпяване на духовни присъди; уреждане на манас
тирското стопанство; събиране на помощи за македонски бежанци; продажба
и отдаване на манастирски имоти (1897–1899, 1900–1948).
Кореспонденция със Св. Синод на БПЦ, Видинската митрополия,
Архиерейското наместничество – Берковица и други институции по дейност
та и по църковни въпроси (1897–1948).
Заповеди за назначаване, преместване, наказания и др.; по личния със
тав (1928–1948).
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Бюджети за приходите и разходите на манастира (1920–1921, 1933–
1934, 1943–1944).
Главни отчети за приходите и разходите на манастира (1922–1923,
1941–1942).
Ревизионни актове (1910, 1911, 1916, 1919).
ЛОПУШАНСКИ МАНАСТИР „СВ. ЙОАН ПРЕДТЕЧА“ –
С. ЛОПУШНА
Ф. 493К, 1 опис, 23 а.е., 0.30 л.м., 1896–1944 г.
Възстановен през 1850–1853 г. Манастирската църква съхранява един от
най-красивите иконостаси в Северна България, истинска филигранна изработка
в най-добрите традиции на Самоковската школа. Иконите са дело на Николай и
Станислав Доспевски. От 1924 до 1931 г. манастирът е девически. Лопушанският манастир е национален паметник на културата.

Протоколи от заседания на манастирския съвет (1922–1928).
Кореспонденция със Св. Синод на БПЦ и Видинската митрополия
(1921–1937).
Бюджети за приходите и разходите на манастира (1921–1934).
Книги: летописна (1923–1924), разходни (1906–1917, 1937–1944), кви
танционни (1896–1903), касови (1929–1932).
ЧИПРОВСКИ МАНАСТИР „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – С. ЧИПРОВЦИ
Ф. 184К, 2 описа, 75 а.е., 0.08 л.м., 1896–1959 г.
Води началото си от Х в. Многократно е ограбван и частично разрушаван.
Възстановен с дарения от заможни българи. В кулата-костница се съхраняват
костите на някои от жертвите в Чипровското въстание. Параклисът „Св. Атанасий Велики“ е паметник на архитектурата и изкуството. Дърворезбованият
иконостас на олтара и някои от иконите са рисувани от иконописеца Христо
Енчев от Копривщица.

Протоколи от заседания на манастирския съвет (1919–1922; 1935).
Кореспонденция с: Видинската митрополия и Архиерейското наместни
чество – Берковица (1900–1948); МФ, министър-председателя и цар Борис
ІІІ (1935); Архиерейското наместничество – Берковица за: продажба на цър
ковни имоти в с. Винище (Б.д.); назначаване, уволняване и преместване на
свещеници (1923–1944); честване на 250-годишнината от Чипровското въс
тание (1938); събиране помощи за бежанци (1913), пострадали от земетресе
ние (1928), слепите от войните (1943).
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Рапорт до Видинската митрополия за дейността на манастира преди
Освобождението с данни за четници и войводи (Б.д.).
Приходни финансови документи (1896–1897).
Книги: квитанционна (1898–1899), приходни (1916–1923, 1943), пар
тидна приходна (1932–1945), разходна (1908–1920), хамбарна (1922–1932),
инвентарни (1939–1959).
Бюджети за приходите и разходите на манастира (1900–1948).
Тръжни преписки за отдаване под наем на манастирски имоти (1903–
1948); преписки за отчуждаване на имоти от ТПС комисия (1923–1926).
Тарифи за цените на продуктите от манастирските имоти (1938, 1940).
Ревизионен акт (1924).
ІІ. 2 .3 . Р Е ЛИГИО З НИ Н АСТ ОЯТ Е ЛС Т ВА
Църковните настоятелства са изборни органи на местното население. Дейността им се изразява в изграждане и поддържане на църковните храмове в енориите, осъществяване на връзката с административните власти, отдаване на
търг на църковни имоти, събиране на дарения и раздаване на помощи, разглеждане на въпроси от финансово-организационен характер.

ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ТРОИЦА“ –
С. БАЛЮВИЦА
Ф. 88К, 1 опис, 11 а.е., 0.15 л.м., 1940–1948 г.
Храмът е изграден през 1872 г.

Бюджети (1940–1942, 1944–1948) и отчети с приложени оправдателни
финансови документи (1940–1942, 1944–1948) за приходите и разходите на
настоятелството.
Бюджет за приходите и разходите, отчет с приложени оправдателни
финансови документи на Църковното настоятелство при храм „Св. апостол
Лука“ – с. Бокиловци (1942–1943).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. АПОСТОЛИ
ПЕТЪР И ПАВЕЛ“ – С. БАНЯ
Ф. 97К, 1 опис, 50 а.е., 0.24 л.м., 1895–1952 г.
Храмът е изграден през 1822 г.

Кореспонденция със Св. Синод на БПЦ, Видинската митрополия и
Архиерейското наместничество – Берковица по дейността (1900–1948).
Изходящ дневник (1945–1952).
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Свидетелства за свето кръщение, за венчание (1937–1948) и позволител
ни за венчание (1938–1941).
Бюджети и отчети за приходите и разходите на Църковното настоятел
ство (1896–1948).
Дневник-главни книги (1896–1910); партидни приходни и разходни кни
ги (1937–1949).
Протоколи, актове, наддавателни листове и др. по финансово-отчетната
дейност (1895–1943), оправдателни финансови документи (1899–1948).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ВЪЗНЕСЕНИЕ“ –
С. БЕЗДЕНИЦА
Ф. 90К, 1 опис, 78 а.е., 0.50 л.м., 1903–1952 г.
Протоколи от заседания на Църковното настоятелство (1935–1942).
Кореспонденция по дейността на настоятелството (1929–1948).
Тръжна преписка за: изграждане ограда на двора на храма (1935–1938);
отдаване под наем на църковно имущество (1913–1944).
Бюджети за приходите и разходите на Църковното настоятелство с оп
равдателни финансови документи (1920–1947).
Книги: партидни приходни (1908–1952); партидни разходни (1908–
1952); квитанционни (1903–1948).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ТРОИЦА“ –
С. БЕЛИ МЕЛ
Ф. 86К, 1 опис, 10 а.е., 0.17 л.м., 1940–1949 г.
Храмът е изграден през XVII в. Притворът е строен през XIX в. Иконостасът е рисуван от Данаил от Щип. Има икони от Цаню Захариев – 1824 г. и поп
Ганчо – 1816 г.

Бюджети и отчети за приходите и разходите на Църковното настоятел
ство с приложени оправдателни финансови документи (1940–1949).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „РОЖДЕСТВО НА
ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА“ – БЕРКОВИЦА
Ф. 135К, 1 опис, 58 а.е., 0.47 л.м., 1883–1947 г.
Храмът е изграден през ХVІІІ в., преизграден през 1835 г. Дърворезбата на
иконостаса е дело на Стойчо Фандъков от Самоков. Позлатен е през 1843 г. Иконите са рисувани от Димитър Зограф от Самоков.
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Протоколи: от заседания на Църковното настоятелство (1891–1945); за
избиране на църковни настоятели (1922, 1934).
Кореспонденция с Видинската митрополия, Архиерейското наместничес
тво – Берковица, държавния бирник, Общинското управление и църковни на
стоятели по дейността (1913–1925).
Тръжни преписки (1905–1946).
Дневници: входящ (1899–1934); изходящ (1883–1934).
Бюджети (1911–1943) и отчети (1941–1945) за приходите и разходите на
настоятелството.
Актове от извършени ревизии на касата на настоятелството (1929–1947).
Книги: дневник-главна (1893–1910), квитанционни за приходите (1903–
1922); партидни приходни (1911–1943); партидни разходни (1910–1943).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. НИКОЛАЙ“ –
БЕРКОВИЦА
Ф. 178К, 1 опис, 54 а.е., 0.57 л.м., 1873–1952 г.
Катедрален храм, построен от майстор Георги Джонгар. Дърворезбата на
иконостаса е от Димитър Фандъков, 1876 г. Иконите са дело на Константин
Ангелов и Данаил от Щип.

Протоколи от заседания на Църковното настоятелство (1895–1949).
Опис на движими и недвижими имоти (1908); нотариален акт (1915).
Кореспонденция по дейността (1873–1948).
Послания на Св. Синод на БПЦ (1945).
Наредби за: църковните старини, експлоатацията на манастирските гори,
годишните отчети (1938–1940).
Таблица за заплатите, длъжностите и ценза (1943).
Тръжни преписки за отдаване под наем на църковни имоти (1914–1948).
Бюджети за приходите и разходите на Църковното настоятелство (1896–
1900).
Дневник-главни книги (1900–1907). Книги: партидни приходни, разход
ни (1894–1952); квитанционна (1900–1901).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ТРОИЦА“ –
С. БЛАГОВО
Ф. 180К, 1 опис, 73 а.е., 0.50 л.м., 1896–1953 г.
Храмът е изграден през 1895 г.
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Кореспонденция с Видинската митрополия и Архиерейското наместни
чество – Берковица по дейността (1900–1901, 1903, 1905, 1920–1948).
Регистри за раждания и кръщения (1899–1948), венчания (1899–1953),
умирания (1899–1940).
Оправдателни финансови документи (1897–1899, 1902, 1904, 1906–
1919, 1924–1948).
Книги: дневник-главна (1896–1898), приходни (1910–1924, 1928–1932,
1934–1953), разходни (1910–1924, 1928–1932, 1934–1936), квитанционни
(1896–1898, 1911, 1940–1948).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ – С. БОЙЧИНОВЦИ
Ф. 182К, 1 опис, 47 а.е., 0.06 л.м., 1928–1955 г.
Бюджети за приходите и разходите на църковните настоятелства в: с.
Бойчиновци (1928–1941), с. Пали лула (1941–1942, 1950).
Отчети по приходите и разходите на църковните настоятелства в: с.
Бойчиновци (1937, 1940–1943, 1945, 1953), с. Пали лула (1955).
Книга: партидни приходни (1936–1943, 1945); разходни (1936–1943,
1945); касова (1936); квитанционна (1932–1935).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ЛУКА“ –
С. БОКИЛОВЦИ
Ф. 174К, 1 опис, 12 а.е., 0.06 л.м., 1896–1958 г.
Храмът е изграден през 1879 г. от майстор Иван Славков.

Кореспонденция с Видинската митрополия и Архиерейското наместни
чество – Берковица по дейността (1938–1940, 1946–1948).
Бюджети за приходите и разходите на Църковното настоятелство (1938–
1948). Оправдателни финансови документи (1938–1940, 1946–1948).
Книги: приходни (1896–1909, 1923–1936), разходни (1923–1958), кви
танционни (1923–1936).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ТРОИЦА“ –
С. БОРОВЦИ
Ф. 80К, 1 опис, 33 а.е., 0.35 л.м., 1899–1956 г.
Протоколи от заседания на Църковното настоятелство (1899–1933).
Кореспонденция с Видинската митрополия и Архиерейското наместни
чество – Берковица по църковни въпроси (1930–1947).
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Позволителни за венчание (1927–1945), препис-извлечения от актове за
женитби и декларации за сключване на църковен брак (1947).
Бюджети (1941–1943) и отчети с приложени оправдателни финансови
документи (1944–1948) за приходите и разходите на Църковното настоятел
ство.
Книги: партидни приходни (1911–1956), партидни разходни (1911–
1956), квитанционни (1915–1929).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ПАРАСКЕВА“ –
С. БРУСАРЦИ
Ф. 149К, 1 опис, 180 а.е., 0.51 л.м., 1899–1953 г.
Храмът е изграден през 1917 г.

Протоколи от заседания на Църковното настоятелство (1909–1950).
Кореспонденция с Видинската митрополия и Архиерейското наместни
чество – Лом по дейността (1940–1948) и за направата на църквата (1910–
1918).
Изходящ и входящ дневник (1935–1953).
Бюджети (1936–1940, 1943–1947) и отчети за приходите и разходите на
църковното настоятелство (1940–1948). Оправдателни финансови документи
(1940–1948).
Книги: дневник-главна (1899), приходни (1902–1919, 1936–1948), раз
ходни (1903–1922, 1936–1948), квитанционни (1899–1921, 1935–1948).
Тръжни преписки за отдаване под наем на църковни имоти (1932–1948).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. НИКОЛАЙ“ –
С. БУКОВЕЦ
Ф. 151К, 1 опис, 26 а.е., 0.11 л.м., 1925–1948 г.
Храмът е изграден през 1931 г.

Протоколи от заседания на Църковното настоятелство (1926).
Кореспонденция с Видинската митрополия и Архиерейското наместни
чество – Лом по дейността (1940–1945) и за направа на нова църква (1925–
1934).
Входящ и изходящ дневник (1941–1948).
Вули за венчавка (1945).
Оправдателни финансови документи (1934–1936, 1940–1948).
Книги: приходна, разходна (1937–1948), квитанционна (1928–1934).
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Тръжни преписки за отдаване под наем на църковни имоти (1935, 1942–
1945).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„УСПЕНИЕ НА ПРЕСВета БОГОРОДИЦА“ – С. БЪЗОВЕЦ
Ф. 155К, 1 опис, 46 а.е., 0.23 л.м., 1895–1959 г.
Протоколи от заседания на Църковното настоятелство (1940–1959).
Кореспонденция с Видинската митрополия и Архиерейското наместни
чество – Лом по дейността (1895–1946).
Бюджети за приходите и разходите на настоятелство (1925–1928).
Оправдателни финансови документи (1927–1948).
Книги: приходни (1922–1929), разходни (1930–1948), инвентарна
(1937); квитанционни кочани (1922–1929).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. НИКОЛАЙ“ –
С. БЪРЗИЯ
Ф. 85К, 1 опис, 10 а.е., 0.16 л.м., 1891–1953 г.
Храмът е изграден върху основите на латинска църква, вероятно от XVI в.
През 1865 г. наосът е удължен. Стенописите са от 1870 г.

Протоколи: от заседания на Църковното настоятелство (1924–1953); на
настоятелството по имуществени въпроси (1891–1947).
Кореспонденция с Видинската митрополия и Архиерейското наместни
чество – Берковица по църковни въпроси (1923–1924).
Крепостни актове и домашни продавателни актове за имоти на църквата
(1891–1947).
Партидни разходни книги (1937–1950). Квитанции за приходите (1948).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ГЕОРГИ“ –
С. ВАСИЛОВЦИ
Ф. 131К, 1 опис, 44 а.е., 0.90 л.м., 1883–1948 г.
Храмът е изграден през 1842 г.

Протоколи от заседания на Църковното настоятелство (1909–1937).
Кореспонденция с Видинската митрополия и Архиерейското наместни
чество – Лом по дейността (1909–1940).
Изходящ (1883–1934) и входящ (1909–1935) дневник.
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Оправдателни финансови документи (1934–1937).
Книги: приходни (1898–1948), разходни (1897–1933), квитанционни
(1898–1948), за събиране на волни помощи (1926–1931).
Тръжни преписки за отдаване под наем на църковни имоти (1909–1940).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ – С. ВИДЛИЦА
Ф. 497К, 1 опис, 5 а.е., 0.04 л.м., 1938–1943 г.
Протоколи от заседания на Църковното настоятелство и годишни отчети
(1940–1942).
Бюджет за приходите и разходите на Църковното настоятелство (1943).
Протоколи и описи на имуществото на настоятелството (1939), наддава
телни листове, протоколи, писма, обявления, удостоверения и др. по отдава
не под наем на църковната воденица (1938).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. ИВАН КРЪСТИТЕЛ“ – С. ВИНИЩЕ
Ф. 102К, 1 опис, 103 а.е., 0.30 л.м., 1910–1950 г.
Иконите са работени през първата половина на XIX в. от Димитър Молеров
от Банската школа.

Кореспонденция с Видинската митрополия, Архиерейското наместничес
тво – Берковица, държавни и общински органи и частни лица по дейността
(1922–1948).
Оправдателни финансови документи (1920–1948).
Книги: квитанционни (1920–1948), партидни приходни (1910–1950),
разходни (1910–1936).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. АРХАНГЕЛ
МИХАИЛ“ – С. ВИРОВЕ
Ф. 82К, 1 опис, 89 а.е., 0.38 л.м., 1909–1950 г.
Храмът е изграден през 1930 г.

Протоколи от заседания на: Църковното настоятелство (1925–1926,
1928–1941); комитета по построяване на храм (1925–1928).
Кореспонденция с Видинската митрополия и Архиерейското наместни
чество – Берковица по църковни въпроси (1937–1943) и за изграждането на
храма (1934–1935).
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Договор за изработване на камбана (1925); списък на лица, внесли суми
и наддавателен лист за продажба на зърнени храни за събиране на средства
за изплащане на камбаната (1925–1926); поемни условия и проектосметна
документация за построяване на църковно здание (1932–1933).
Бюджети за приходите и разходите на Църковното настоятелство с оп
равдателни финансови документи (1928–1948).
Книги: партидни приходни (1909–1950), разходни (1932–1942), касови
(1932–1941), квитанционни (1909–1942), за приемане подаръци при освеща
ването на храма (1934).
Преписки по проведени търгове за отдаване на църковни имоти под наем
(1932–1933, 1936–1946).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. ВЕЛИКОМЪЧЕНИК ДИМИТРИЙ“ – С. ВЪЛКОВА СЛАТИНА
Ф. 106К, 1 опис, 125 а.е., 1.01 л.м., 1861–1959 г.
Храмът е изграден през 1908 г.

Протоколи от заседания на Църковното настоятелство (1902–1950).
Кореспонденция с Видинската митрополия и Архиерейското наместни
чество – Берковица по църковни въпроси (1904–1948).
Позволителни (1944–1946), свидетелства за венчание (1944–1952) и за
свето кръщение (1932–1959).
Бюджети за приходите и разходите на Църковното настоятелство (1898–
1948).
Оправдателни финансови документи (1886–1900, 1903–1948).
Книги: финансова (1877–1883), касова (1932–1936), полична (1937),
партидни приходни (1896–1936), разходни (1896–1935), квитанционни
(1892–1906, 1909–1948).
Продавателни актове (1861–1900), тръжни преписки (1922–1948).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ПАРАСКЕВА“ –
С. ВЪЛЧЕДРЪМ
Ф. 133К, 1 опис, 41 а.е., 0.30 л.м., 1925–1948 г.
Храмът е изграден през 1857 г.

Окръжни послания от Св. Синод на БПЦ (1943–1948), кореспонденция с
Видинската митрополия и Архиерейското наместничество – Лом по църков
ни въпроси (1943–1948).
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Протоколи от заседания на: Църковното настоятелство (1943–1948);
ТПС комисията (1947); комитета за построяване на храм (1925–1946).
Устав на комитета за построяване на храм (1925) и договори по изграж
дането на храма (1937–1945).
Входящи и изходящи дневници (1925–1946)
Свидетелства за свето кръщение (1943–1944).
Бюджети за приходите и разходите (1944–1948) и отчети (1943–1947) на
Църковното настоятелство.
Книги: партидни приходни (1943–1948), разходни (1943–1948), касови
(1925).
Ревизионни актове (1939–1947).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. ВЕЛИКОМЪЧЕНИК ГЕОРГИ“ – С. ВЪРШЕЦ
Ф. 89К, 1 опис, 254 а.е., 2.20 л.м., 1902–1948 г.
Храмът е изграден през 1906 г.

Протоколи от заседания на Църковното настоятелство (1909–1940).
Входящ дневник (1911–1923).
Кореспонденция с Видинската митрополия и Архиерейското наместни
чество – Берковица по дейността (1909–1948) и за направа на храма (1902–
1907).
Позволителни за венчания (1931–1940).
Оправдателни финансови документи (1902–1948).
Тръжни преписки (1908–1930, 1931, 1935–1941).
Книги: приходни (1911–1948), разходни (1911–1948), касови (1924–
1936), квитанционни (1903–1941).
Ревизионни актове (1928, 1946).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. ВЕЛИКОМЪЧЕНИК ДИМИТРИЙ“ – С. ГАБРОВНИЦА
Ф. 107К, 1 опис, 39 а.е., 0.20 л.м., 1923–1949 г.
Свидетелства за свето кръщение, позволителни и свидетелства за венча
ние (1937–1949).
Бюджети и отчети за приходите и разходите на църковното настоятел
ство с приложени оправдателни финансови документи (1923–1946).
Квитанционни книги (1933–1946).
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ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ – С. ГАГАНИЦА
Ф. 187К, 1 опис, 16 а.е., 0.15 л.м., 1927–1947 г.
Храмът е изграден през ХVІІ в. Част от иконостаса и иконите са от XVIII и
XIX в., има икони, дело на Данаил Щиплията.

Кореспонденция с Видинската митрополия и Архиерейското наместни
чество – Берковица по дейността (1939–1947).
Книги: приходни (1927–1928, 1931–1932, 1937–1947), разходни (1937–
1947); квитанционни кочани (1928–1946).
Отчети по приходите и разходите (1941, 1944, 1946). Оправдателни фи
нансови документи (1932–1947).
Ревизионни актове (1939–1940).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. ВЕЛИКОМЪЧЕНИК ГЕОРГИ“ – С. ГЛАВАНОВЦИ
Ф. 141К, 1 опис, 27 а.е., 0.08 л.м., 1910–1937 г.
Бюджети за приходите и разходите на Църковното настоятелство (1923–
1937).
Книги: приходни (1910–1924, 1928–1935), разходни (1910–1924, 1928–
1935), квитанционни (1918–1937), касова (1928–1935).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ВЪЗНЕСЕНИЕ“ –
С. ГОЛИНЦИ
Ф. 114К, 1 опис, 75 а.е., 0.60 л.м., 1890–1958 г.
Протоколи от заседания на Църковното настоятелство (1910–1939) и
строителния комитет (1935–1938).
Кореспонденция с Видинската митрополия, Архиерейското наместни
чество – Лом, Околийско свещеническо братство и др. по дейността (1903–
1910, 1930–1948).
Удостоверения, служебни бележки, свидетелства за свето кръщение и
венчание, вули за раждане и смърт и др. (1930–1948).
Входящ и изходящ дневник (1931–1958).
Бюджети за приходите и разходите на Църковното настоятелство (1903–
1906, 1909, 1911, 1913, 1914, 1921–1926, 1928–1929, 1931–1933, 1935, 1937–
1938).
Поименен тефтер на платците от с. Голинци, които дължат суми по цър
ковния приход (1890–1910).
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Наддавателни листове, поемни условия, обявления, договори за отдава
не под наем и продажба на църковни имоти (1931–1939).
Оправдателни финансови документи (1904–1905, 1915, 1930, 1933–
1940, 1942–1943, 1945–1948).
Книги: партидни приходни (1924–1941, 1943–1950), разходни (1911–
1919, 1934–1951), касови (1937–1940).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ –
С. ГОРНА БЕЛА РЕЧКА
Ф. 93К, 1 опис, 16 а.е., 0.12 л.м., 1928–1951 г.
Свидетелства за венчание (1942–1947).
Бюджети и отчети за приходите и разходите на Църковното насто
ятелство с приложени оправдателни финансови документи (1928–1944).
Оправдателни финансови документи (1935–1949).
Книги: квитанционни (1936–1951), партидни приходни и разходни
(1935–1951).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. НИКОЛАЙ“ –
С. ГОРНА ВЕРЕНИЦА
Ф. 87К, 1 опис, 50 а.е., 0.60 л.м., [преди 1813]–1981 г.
Протоколи от заседания на Църковното настоятелство (1932–1981).
Кореспонденция с Видинската митрополия и Архиерейското наместни
чество – Берковица по църковни въпроси (1929–1948); за образуване на пра
вославно християнско братство (1939).
Исторически бележки от свещ. Димитър Торньов за църквата (1979);
„Голям общ миней“ – богослужебна книга [преди 1813]; „Евангелие поучи
телно“ от Софроний Врачански (1856), тетрадка-регистър на семействата в
с. Горна Вереница (1878–1903).
Протокол на Кутловския мирови съд за покупко-продажба на имоти от
жителите на селото (1883).
Бюджети за приходите и разходите на Църковното настоятелство (1929–
1948).
Партидни приходни и разходни книги (1929–1937).
Тръжни преписки за провеждане на търгове за отдаване под наем полз
ването на църковна ливада (1938–1946).
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ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. НИКОЛАЙ“ –
С. ГОРНА ГНОЙНИЦА
Ф. 127К, 1 опис, 147 а.е., 0.45 л.м., 1871–1948 г.
Протоколи от заседания на Църковното настоятелство (1897–1935).
Изходящ дневник (1899–1935).
Кореспонденция с Видинската митрополия и Архиерейското наместни
чество – Лом, държавни и общински органи и частни лица по дейността
(1895–1898, 1900–1902, 1904–1907, 1909–1915, 1923, 1926–1948).
Бюджети за приходите и разходите на Църковното настоятелство с при
ложени оправдателни финансови документи (1897–1911, 1913–1914, 1931–
1932, 1940, 1942–1947); оправдателни финансови документи за извършени
разходи (1896, 1912, 1915–1930, 1934, 1938, 1939, 1941).
Книги: приходни (1871–1883), партидни приходни (1910–1912, 1920–
1924, 1928–1948), разходни (1889–1890, 1899–1900, 1923–1948), квитан
ционни (1897–1899, 1905–1908, 1910–1914).
Тръжни преписки за: отдаване под наем на църковни имоти (1896–1898,
1906, 1908, 1909, 1931, 1936–1940, 1944); изграждането на нов храм (1936–
1938).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. ВСЕХ СВЕТИХ“ – С. ГОРНА КОВАЧИЦА
Ф. 139К, 1 опис, 15 а.е., 0.07 л.м., 1923–1948 г.
Храмът е изграден през 1878 г.

Отчети за приходите и разходите на Църковното настоятелство (1929–
1948).
Книги: приходни (1923–1937) и квитанционни (1923–1937).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ВЪЗНЕСЕНИЕ“ –
С. ГОРНА ЛУКА
Ф. 140К, 1 опис, 19 а.е., 0.07 л.м., 1934–1948 г.
Храмът е изграден в началото на ХІХ в. Иконите са рисувани от поп Коста
през 1851 г. и от Данаил от Щип през 1867 г.

Отчети за приходите и разходите на Църковното настоятелство (1937–
1948).
Книги: приходни, разходни (1934–1936); квитанциона (1934–1936).
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ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ДИМИТРИЙ“ –
С. ГОРНИ ЦИБЪР
Ф. 154К, 1 опис, 21 а.е., 0.18 л.м., 1890–1953 г.
Протоколи от заседания на Църковното настоятелство (1927–1932).
Кореспонденция с Видинската митрополия и Архиерейското наместни
чество – Лом по дейността (1932–1948).
Тръжни преписки за отдаване под наем на църковни имоти (1927–1932,
1938, 1940).
Оправдателни финансови документи (1934–1942, 1947–1948).
Книги: приходно-разходна (1890–1891), приходни (1899–1910, 1939–
1953), разходни (1899–1909, 1911, 1933, 1938–1950), квитанционни (1906–
1948).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „УСПЕНИЕ НА
ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА“ – С. ГОРНО ОЗИРОВО
Ф. 83К, 1 опис, 99 а.е., 0.60 л.м., 1896–1952 г.
Храмът е изграден през 1884 г.

Протоколи от: заседания на Църковното настоятелство (1924–1939);
избиране на Контролна комисия, отдаване под наем на църковни имоти, ак
тове на Контролната комисия по проверка на приходите и разходите и др.
(1921–1952).
Кореспонденция с Видинската митрополия и Архиерейското наместни
чество – Берковица по: дейността (1941–1942), църковни въпроси (1921–
1948).
Нотариални актове за недвижими имоти на църквата (1911–1927).
Свидетелства за венчание (1934–1938) и свето кръщение (1929–1948).
Бюджети за приходите и разходите на: Църковното настоятелство с при
ложени оправдателни финансови документи (1914–1948); Църковното насто
ятелство в с. Лютаджик (1937–1941, 1943).
Отчети за приходите и разходите (1950–1952).
Тръжни преписки за: отдаване на предприемач направата на ограда и
камбанария на църквата (1937–1939); продажба на дървесна маса, трева,
плодове и зеленчуци от църковни имоти (1922–1946).
Дневник-главна книга (1896–1899); книга за приходите по бюджета на
църквите в с. Горно Озирово (1906–1950) и с. Лютаджик (1929–1932).
Книги: партидни разходни (1923–1934), касови (1923–1929) и квитан
ционни (1928–1936) на църквата в с. Лютаджик.
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ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ВЪЗНЕСЕНИЕ“ –
С. ГОРНО ЦЕРОВЕНЕ
Ф. 143К, 1 опис, 150 а.е., 0.83 л.м., 1896–1948 г.
Иконите са от ХVІІІ и началото на ХІХ в.

Кореспонденция с Видинската митрополия и Архиерейското наместни
чество – Берковица по дейността (1943–1948).
Позволителни за венчание (1943–1947), билети за погребения и ражда
ния (1944–1948).
Бюджети (1905–1918, 1922–1925, 1931–1943) и отчети (1941–1948) за
приходите и разходите на Църковното настоятелство. Оправдателни финан
сови документи (1901–1918, 1923–1948).
Тръжни преписки за отдаване под наем на църковни имоти (1939–1948).
Книги: приходни (1896–1905, 1911–1943), разходни (1896–1947), кви
танционни (1896–1948).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ВЪЗНЕСЕНИЕ“ –
С. ГРОМШИН
Ф. 84К, 1 опис, 53 а.е., 0.32 л.м., 1927–1950 г.
Протоколи от заседания на Църковното настоятелство (1927–1950).
Кореспонденция с Видинската митрополия и Архиерейското наместни
чество – Берковица по църковни въпроси (1927–1948).
Бюджети за приходите и разходите на Църковното настоятелство с при
ложени квитанционни книги и оправдателни финансови документи (1927–
1948).
Партидни приходни и разходни книги (1928–1950).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. НИКОЛАЙ“ –
С. ГУШАНЦИ
Ф. 91К, 1 опис, 27 а.е., 0.32 л.м., 1923–1948 г.
Бюджет за приходите и разходите на Църковното настоятелство с при
ложени оправдателни финансови документи (1931–1948), сметко-разписки
(1928–1930).
Книги: партидни приходни, разходни (1923–1946), квитанционни (1928–
1937).
Тръжни преписки за отдаване под наем доходите от църковни имоти
(1937–1940).
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ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ТРОИЦА“ –
С. ДОБРИ ДОЛ
Ф. 176К, 1 опис, 5 а.е., 0.04 л.м., 1945–1948 г.
Протоколи от заседания на Църковното настоятелство (1945–1948).
Кореспонденция с Видинската митрополия и Архиерейското наместни
чество – Лом по дейността (1947–1948).
Оправдателни финансови документи (1947–1948).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ДИМИТРИЙ“ –
С. ДОЛНА БЕЛА РЕЧКА
Ф. 113К, 1 опис, 11 а.е., 0.07 л.м., 1915–1951 г.
Храмът е изграден през 1863 г.

Свидетелства за свето кръщение (1915–1949) и за венчание (1924–1946).
Бюджет и отчет за приходите и разходите на Църковното настоятелство
(1938–1939).
Партидна приходна и разходни книги (1937–1951).
Квитанции (1925–1926, 1939).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. НИКОЛАЙ“ –
С. ДОЛНА ВЕРЕНИЦА
Ф. 101К, 1 опис, 125 а.е., 0.80 л.м., 1895–1948 г.
Национален паметник на културата. В храма има стенописи от XVI, XVII,
XVIII и XIX в. и две икони от поп Пунчо – Нови Зограф.

Окръжни от Архиерейско наместничество – Берковица по дейността
(1895).
Протоколи от заседания на Църковното настоятелство (1900–1942).
Годишен отчет за дейността (1941).
Кореспонденция с Видинската митрополия и Архиерейското наместни
чество – Берковица, общинските управления в с. Горна Вереница и с. Долна
Вереница по: църковни въпроси (1896–1948); продажба на църковно имущес
тво с наддавателни листове (1922–1946); направата на камбанария на църк
вата (1923–1924).
Позволителни за венчания (1895–1925), билети за раждания (1902–1948)
и за погребение (1902–1947).
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Тетрадки за вписване на изнесени проповеди, беседи, реферати, изпове
ди и др. (1935–1936).
Бюджети и отчети на Църковното настоятелство (1896–1948). Сведения
за приходите и разходите през периода 1942–1946 г. (1946).
Дневник-главни книги (1898–1909); книги: касови (1923–1936), квитан
ционни (1899–1948), партидни приходни и разходни (1911–1948).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. НИКОЛАЙ“ –
С. ДОЛНА РИКСА
Ф. 179К, 1 опис, 2 а.е., 0.05 л.м., 1936–1948 г.
Оправдателни финансови документи (1936–1948).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТО ПРИ ХРАМ
„СВ. БЕЗСРЕБЪРНИЦИ“ – С. ДОЛНО БЕЛОТИНЦИ
Ф. 130К, 1 опис, 33 а.е., 0.30 л.м., 1884–1949 г.
Кореспонденция с Видинската митрополия и Архиерейското наместни
чество – Берковица по църковни въпроси (1898–1899, 1902–1910, 1929–
1935, 1937–1939).
Свидетелства за венчание (1884–1920, 1929–1944) и за свето кръщение
(1907–1948).
Бюджети за приходите и разходите на Църковното настоятелство (1897–
1947). Оправдателни финансови документи (1899–1941, 1947).
Книги: инвентарна (1937–1940); партидна приходна (1910–1933, 1937–
1949); разходна (1910–1933, 1937–1949).
Тръжни преписки (1930–1940).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. НИКОЛАЙ“ –
С. ДОЛНО ЛИНЕВО
Ф. 150К, 1 опис, 28 а.е., 0.15 л.м., 1926–1956 г.
Храмът е изграден през 1900 г.

Кореспонденция с Видинската митрополия и Архиерейското наместни
чество – Лом по дейността (1946).
Входящ (1941–1956) и изходящ (1941–1943) дневник.
Тръжни преписки за отдаване под наем на църковни имоти (1926–1932,
1941–1943).
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Отчети за приходите и разходите (1936, 1948–1949). Оправдателни фи
нансови документи (1938–1940).
Книги: приходна (1937–1949), разходна, (1939–1949), квитанционна
(1937–1940).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО при храм –
С. ДОЛНО ОЗИРОВО
Ф. 92К, 1 опис, 13 а.е., 0.08 л.м., 1924–1954 г.
Протоколи от заседания на Църковното настоятелство (1924–1945).
Свидетелства за кръщение и венчание (1944–1949).
Бюджети за приходите и разходите на църквата, отчети по приходите и
разходите на настоятелството с приложени оправдателни финансови доку
менти (1927–1948).
Партидна разходна книга (1937–1954).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ПАРАСКЕВА“ –
С. ДОЛНО ЦЕРОВЕНЕ
Ф. 170К, 1 опис, 50 а.е., 0.45 л.м., 1898–1959 г.
Храмът е изграден през 1835 г.

Протоколи от заседания на Църковното настоятелство (1940–1959).
Кореспонденция с Видинската митрополия и Архиерейското наместни
чество – Лом по дейността (1947–1948).
Книги: материална (1937–1946), приходни (1898–1903, 1911–1948),
разходни (1898–1903, 1911–1934, 1937–1948), квитанционни (1898–1903,
1911–1948).
Оправдателни финансови документи (1901–1948).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. НИКОЛА“ –
С. ДОНДУКОВО
Ф. 146К, 1 опис, 109 а.е., 0.21 л.м., 1930–1948 г.
Кореспонденция: по направа на църквата (1940); с Видинската митропо
лия и Архиерейското наместничество – Лом по дейността (1931–1947).
Позволителни за венчание (1933–1934, 1939–1941, 1945, 1947–1951).
Бюджети за приходите и разходите на църквата (1934–1948).
Отчети по приходите и разходите (1937–1947). Оправдателни финансо
ви документи (1934–1948).
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Книги: приходни (1930–1947), разходни (1931–1932, 1940–1941, 1944,
1946), квитанционни (1934–1948).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ПРЕПОДОБНА
ПАРАСКЕВА“ – С. ДРАГАНИЦА
Ф. 136К, 1 опис, 19 а.е., 0.14 л.м., 1902–1948 г.
Иконите са рисувани през 1869 г.

Бюджети и отчети за приходите и разходите с приложени оправдателни
финансови документи (1936–1948).
Крепостен и нотариален акт, записка за вписване и др. за притежаваните
от църквата имоти (1902, 1938).
Тръжни преписки за продажбата на дървесна маса от църковните гори
(1936–1938, 1941, 1946).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ПАРАСКЕВА“ –
С. ДЪЛГОДЕЛЦИ
Ф. 147К, 1 опис, 52 а.е., 0.36 л.м., 1922–1959 г.
Кореспонденция с Видинската митрополия и Архиерейското наместни
чество – Лом по дейността (1945–1948).
Бюджет (1933), отчети (1935–1948) по приходите и разходите на църк
вата, оправдателни финансови документи (1933–1948).
Книги: материална (1937–1959), приходни (1932–1954), разходни
(1934–1947), квитанционни (1922–1923, 1927–1929, 1932–1948).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ГЕОРГИ“ –
С. ДЪЛГОШЕВЦИ
Ф. 167К, 1 опис, 15 а.е., 0.15 л.м., 1918–1954 г.
Протоколи от заседания на Църковното настоятелство (1918–1954).
Кореспонденция с Видинската митрополия и Архиерейското наместни
чество – Лом по дейността (1947–1948).
Оправдателни финансови документи (1943–1948).
Книги: приходни (1937–1953), разходни (1937–1949).
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ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ПАРАСКЕВА“ –
С. ЕРДЕН
Ф. 498К, 1 опис, 54 а.е., 0.16 л.м., 1891–1956 г.
Позволителни за венчание (1929).
Бюджети (1906, 1922–1939, 1942–1943, 1950, 1956) и отчети (1942–
1943, 1950) за приходите и разходите на църквата.
Книги: приходни (1891–1934, 1936–1939, 1943, 1950), разходни (1891–
1936, 1938–1939, 1943, 1950), касови (1928–1934, 1936).
Постановления, протоколи на настоятелството по утвърждаване на бю
джети, наддавателни листове за отдаване под наем на църковни имоти и др.
(1898–1943).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. НИКОЛА“ –
С. ЖЕЛЕЗНА
Ф. 183К, 2 описа, 48 а.е., 0.35 л.м., 1913–1966 г.
Храмът е изграден преди 1521 г. Разрушен през 1944 г., възстановен отново
през 2008 г.

Протоколи от заседания на Църковното настоятелство (1924–1929,
1936–1938).
Кореспонденция с Видинската митрополия и Архиерейското наместни
чество – Берковица по дейността (1925–1948).
Кръщелни свидетелства (1913–1923). Регистри за раждания (1918–
1962), венчания (1939–1950) и умирания (1948–1966).
Протоколи за заграбени църковни имоти (1924).
Бюджети (1921–1948) и отчети (1940–1948) за приходите и разходите
на Църковното настоятелство. Оправдателни финансови документи (1913–
1923, 1930, 1933).
Тръжни преписки за отдаване на църковни имоти под наем (1913–1948);
тарифи за цените на продуктите от църковните земи (1933–1948); годишни
планове за сечене на гора (1933–1935).
Книги: касова (1934), партидна приходна (1937).
Ревизионен акт (1937).
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ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ВЪЗНЕСЕНИЕ“ –
С. ЖИВОВЦИ
Ф. 173К, 1 опис, 74 а.е., 0.35 л.м., 1895–1948 г.
Протоколи от заседания на Църковното настоятелство (1898).
Кореспонденция с Видинската митрополия и Архиерейското наместни
чество – Берковица по дейността (1937–1948).
Входящ (1898–1912) и изходящ (1898–1921) дневник.
Позволителни за венчание (1945–1947).
Книги: приходни (1896–1902, 1910–1945), разходни (1896–1908, 1910–
1936), квитанционни (1896–1901, 1903, 1921–1934). Оправдателни финансо
ви документи (1895–1897, 1902–1907, 1909–1948).
Тръжни преписки за отдаване под наем на църковни имоти (1929–1944).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ВЪЗНЕСЕНИЕ“ –
С. ЗАНОЖЕНЕ
Ф. 98К, 1 опис, 24 а.е., 0.15 л.м., 1934–1948 г.
Кореспонденция с Видинската митрополия и Архиерейското наместни
чество – Берковица, държавни и общински органи и частни лица по църковни
въпроси (1934–1948).
Бюджети за приходите и разходите на църквата, отчети по приходите
и разходите на настоятелството с приложени финансово-оправдателни доку
менти (1936–1945).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ГЕОРГИ“ –
С. ИГНАТОВО
Ф. 148К, 1 опис, 24 а.е., 0.30 л.м., 1922–1956 г.
Храмът е изграден през 1905 г.

Протоколи от заседания на Църковното настоятелство (1941–1956).
Кореспонденция с Видинската митрополия и Архиерейското наместни
чество – Лом по дейността (1943–1948).
Бюджети и отчети за приходите и разходите на църквата (1937–1948).
Оправдателни финансови документи (1922–1946).
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ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА“ – С. КАМЕНА РИКСА
Ф. 99К, 2 описа, 30 а.е., 0.07 л.м., 1922–1968 г.
Храмът е изграден през 1858 г. от майстор Лило от с. Славине. Иконите са
дело на Николай Вальов.

Кореспонденция с Видинската митрополия и Архиерейското наместни
чество – Берковица, окръжни и др. по дейността на църквата (1943–1952).
Кръщелни свидетелства и билети за раждания (1940–1948).
Леточислие (летописна книга) на църквата – с. Камена Рикса (1922–
1968).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ –
С. КНЯЖЕВА МАХАЛА
Ф. 169К, 1 опис, 8 а.е., 0.05 л.м., 1933–1960 г.
Бюджети за приходите и разходите на църквата (1936–1945). Оправ
дателни финансови документи (1936–1947).
Тръжни преписки за отдаване църковни имоти под наем (1936–1960).
Книги: квитанционни (1933–1941), касова (1933–1939).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ВЪЗНЕСЕНИЕ“ –
С. КОВАЧИЦА
Ф. 126К, 1 опис, 48 а.е., 0.32 л.м., 1928–1948 г.
Храмът е изграден през 1939 г.

Протоколи от заседания на Църковното настоятелство и договори за из
вършване на довършителни работи на храма (1943–1944).
Бюджети за приходите и разходите на църквата с приложени оправда
телни финансови документи (1942, 1944–1948). Оправдателни финансови до
кументи за приходите и разходите на храма (1935–1940).
Книги: партидни приходни (1930–1948), разходни (1930–1948), касови
(1931–1935), квитанционни (1928–1948).
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ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ПАРАСКЕВА“ –
С. КОМОЩИЦА
Ф. 144К, 1 опис, 26 а.е., 0.45 л.м., 1880–1948 г.
Протоколи от заседания на Църковното настоятелство (1928–1947).
Кореспонденция по постройка на храма (1880–1883); с Видинската мит
рополия и Архиерейското наместничество – Лом по дейността (1927–1948).
Оправдателни финансови документи (1926–1948).
Разходна книга (1937–1947).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ“ – С. КОПИЛОВЦИ
Ф. 111К, 1 опис, 53 а.е., 0.14 л.м., 1898–1949 г.
Стенописите са рисувани от Данаил от Щип през 1876 г.

Преписки със Св. Синод на БПЦ, Видинската митрополия, Архиерейското
наместничество – Берковица по дейността (1946–1948).
Бюджети за приходите и разходите на църквата с приложени оправда
телни финансови документи (1923–1948).
Книги: партидни приходни (1898–1909, 1923–1949), разходни (1923–
1949), касови (1924–1937), квитанционни (1923–1948).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ТРОИЦА“ –
С. КОСТЕНЦИ
Ф. 81К, 1 опис, 5 а.е., 0.17 л.м., 1943–1947 г.
Храмът е изграден през 1853 г.

Бюджети и отчети за приходите и разходите на настоятелството с прило
жени оправдателни финансови документи (1943–1947).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ“ – С. КОТЕНОВЦИ (ЯКИМОВО)
Ф. 159К, 1 опис, 10 а.е., 0.22 л.м., 1894–1949 г.
Храмът е изграден през 1814 г.

Кореспонденция с Видинската митрополия и Архиерейското наместни
чество – Лом по дейността (1897–1948).
88

пътеводител по фондовете на държавен архив – монтана 1649–1944 г.

Оправдателни финансови документи (1894–1948).
Книги: приходни (1898–1949), разходни (1898–1949), квитанционни
(1898–1949), касови (1927–1934).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ – С. КОШАРНИК
Ф. 509К, 1 опис, 9 а.е., 0.01 л.м., 1940–1947 г.
Бюджети (1940–1944) и отчети (1942–1944, 1947) за приходите и разхо
дите на църквата.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. НИКОЛА“ –
С. КРИВА БАРА
Ф. 163К, 1 опис, 109 а.е., 0.90 л.м., 1925–1952 г.
Храмът е изграден през 1843 г. Част от иконите са от средата на XIX в., а
останалите са рисувани по-късно от Аврам Дичов.

Протоколи от заседания на Църковното настоятелство (1929–1940).
Кореспонденция за строежа на нов храм (1932–1936), с Видинската мит
рополия и Архиерейското наместничество – Лом по дейността (1928–1948).
Изходящ дневник (1927–1944).
Кръщелни свидетелства (1925–1950), позволителни за венчание, удос
товерения и др. (1930–1949).
Тръжни преписки за отдаване църковни имоти под наем (1928–1944).
Книги: касови (1926–1936), приходни (1928–1952), разходни (1928–
1952), квитанционни (1928–1936).
Оправдателни финансови документи (1928–1947) и спестовна книжка
(1933–1936).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. АПОСТОЛИ ПЕТЪР И ПАВЕЛ“ – С. КРИВОДОЛ
Ф. 168К, 1 опис, 16 а.е., 0.17 л.м., 1897–1948 г.
Храмът е изграден през 1870 г.

Кореспонденция с Видинската митрополия и Архиерейското наместни
чество – Лом по дейността (1897–1899, 1903–1905, 1944–1948).
Позволителни (1933–1943) и свидетелства за венчание и кръщение
(1945–1948), клетвени декларации, удостоверения за брак (1933–1943).
Оправдателни финансови документи (1911, 1920, 1934–1941).
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ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ГЕОРГИ“ –
С. КРУМОВО
Ф. 156К, 1 опис, 37 а.е., 0.35 л.м., 1930–1948 г.
Протоколи от заседания на Църковното настоятелство (1930–1942) и на
строителния комитет (1930–1934).
Кореспонденция с Видинската митрополия и Архиерейското наместни
чество – Лом по дейността (1932–1948).
Входящ (1930–1941) и изходящ (1930–1941) дневник.
Бюджети за приходите и разходите на църквата (1931–1934).
Оправдателни финансови документи (1930–1948).
Книги: приходни (1932–1948), разходни (1932–1948), квитанционна
(1930–1935).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ТРОИЦА“ –
С. КУЛЕ МАХАЛА
Ф. 157К, 1 опис, 74 а.е., 0.30 л.м., 1904–1959 г.
Храмът е изграден през 1900 г.

Протоколи от заседания на Църковното настоятелство (1931–1958).
Кореспонденция с Видинската митрополия и Архиерейското наместни
чество – Лом по дейността (1928–1947).
Входящ (1924–1959) и изходящ (1924–1959) дневник.
Вули за венчание (1928–1947).
Оправдателни финансови документи (1904, 1905, 1935, 1938–1948).
Отчет по приходите и разходите (1945).
Книги: разходни (1910–1936), приходни (1910–1931, 1936), квитанцион
ни (1908, 1927–1932, 1935–1936, 1938–1942, 1946–1947).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ВЪЗНЕСЕНИЕ“ –
С. КЪРКИ ЖАБА
Ф. 129К, 1 опис, 36 а.е., 0.30 л.м., 1895–1949 г.
Храмът е изграден през 1932 г.

Постановления, протоколи, окръжни, наредби-послания по работата на
църквата (1909–1948).
Кореспонденция за направа на нова църква (1928–1941), ръкополагане
на свещеник.
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Билети за раждания (1919–1927) и за погребения (1909–1927), позволи
телни за венчания (1906–1927), бракоразводни решения (1920–1932).
Бюджети (1909, 1931–1948) и отчети (1934, 1944) за приходите и разхо
дите на църквата. Оправдателни финансови документи (1895–1899).
Книги: партидни приходни (1936, 1939, 1941, 1943, 1948), разходни
(1935–1936, 1943, 1948–1949), квитанционни (1936, 1947–1948).
Списък на загиналите през Балканската и Първата световна война; све
дения за имота на църквата; преписка за събиране помощи за закупуване на
камбана (1907–1940).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ВЪЗНЕСЕНИЕ“ –
С. ЛАБЕЦ
Ф. 123К, 1 опис, 32 а.е., 0.15 л.м., 1926–1941 г.
Храмът е изграден в края на ХVІІ в.

Бюджети за приходите и разходите на църквата (1928–1941).
Оправдателни финансови документи (1928–1932, 1935, 1937–1941).
Квитанции (1937–1941); книги: квитанционни (1926–1936), партидни
приходни и разходни (1932–1936).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. НИКОЛАЙ“ –
С. ЛЕХЧЕВО
Ф. 112К, 1 опис, 47 а.е., 0.45 л.м., 1899–1956 г.
Храмът е изграден през 1907 г.

Протоколи от заседания на Църковното настоятелство (1899–1956).
Кореспонденция с Видинската митрополия и Архиерейско наместничес
тво – Берковица по църковни въпроси (1925–1926, 1928–1931, 1940–1948).
Входящ и изходящ дневник (1928–1948).
Архитектурен проект, проектосметна документация и кореспонденция с
проектанти и доставчици за изграждане на камбанария към църквата (1928–
1929).
Бюджети за приходите и разходите на църквата с оправдателни доку
менти (1925–1926, 1930, 1932, 1934–1945, 1947–1948). Оправдателни фи
нансови документи (1910–1924, 1927–1929, 1931, 1946).
Книги: партидни приходни, разходни (1910–1932), касови (1934–1944,
1947), квитанционни (1910–1948).
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ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ТРОИЦА“ –
С. ЛИПЕН
Ф. 152К, 1 опис, 18 а.е., 0.07 л.м., 1937–1948 г.
Бюджети за приходите и разходите на църквата (1941–1948).
Оправдателни финансови документи (1941–1948).
Книги: приходна, разходна (1937–1946), квитанционна (1941–1948).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. НИКОЛА СТАРИ“ – ЛОМ
Ф. 115К, 1 опис, 56 а.е., 0.36 л.м., 1873–1948 г.
Протоколи от заседания на Църковното настоятелство (1905–1930).
Кореспонденция с Видинската митрополия, Видинския окръжен инже
нер, Архиерейско наместничество – Лом, предприемачи и др. по преустро
яване на църквата (1930–1933), поемни условия и ведомост за извършени
те работи по ремонта (1930) и по дейността (1873, 1897–1899, 1901–1906,
1910–1911, 1914, 1916–1918, 1920–1948).
Отчетен доклад на Братственото настоятелство към храма (1930) и отчет
за религиозно-просветната и благотворителна дейност на братството (1937).
Регистри за: кръщения и умирания (1899–1943), венчание (1906–1923).
Списъци на лица, дарили суми за изливане камбаните на храма (1921).
Нотариално завещание за дарение на недвижим имот за сиропиталище
при църквата (1923).
Книги с годишни бюджети за приходите и разходите, касовата налич
ност и актове за финансовото състояние на касата (1896–1939).
Бюджети (1901–1948) и отчети (1934–1945) за приходите и разходите
на църквата.
Дневник-главни книги (1899–1909, 1920–1926), партидни приходни
(1944–1948) и разходни (1905–1948) книги.
Ревизионни актове (1926, 1946).
Сведения за недвижимите имоти на църквата и годишните доходи от тях
(1930–1948).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА“ – ЛОМ
Ф. 164К, 1 опис, 53 а.е., 0.54 л.м., 1892–1957 г.
Храмът е изграден през 1876 г.
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Протоколи от заседания на Църковното настоятелство (1927–1952).
Кореспонденция с: Комитета по изграждане на църковния храм,
Общинското управление, инженери, архитекти, предприемачи и жители на
града във връзка с храмовото строителство (1892–1897); със Св. Синод
на БПЦ, Видинската митрополия, архиерейските наместничества – Лом и
Видин, Общинското управление по дейността на църквата (1943–1948).
Книга с покани за заседания на Комитета по изграждане на храма (1939–
1947), заявления и декларации от кандидати за църковни настоятели (1939).
Акт за публично завещание на недвижим имот на църквата (1948).
Изходящи дневници (1924–1957).
Билети за раждания (1895, 1897–1898, 1903, 1913, 1917–1920, 1939–
1948), свидетелства за свето кръщение (1931, 1945, 1946, 1948), удостове
рения за встъпване в брак (1939–1945), позволителни (1941–1946), свиде
телства за венчание и свободно встъпване в брак (1942–1944), бракоразвод
ни писма (1941–1942, 1944, 1946), препис-извлечения от актове за женитба
(1945–1948).
Акции за притежаване на 100 златни лева от капитала на Акционерна
банка „Богатство“ – Лом (1918), застрахователни договори и сведетелство за
застраховка против пожар (1931, 1945).
Бюджети и отчети за приходите и разходите на църквата (1935–1948).
Книги: партидни приходни (1935–1936, 1942, 1944–1948), разходни
(1935–1936, 1944–1948), квитанционни (1935–1951), материална на църква
та (1941–1951).
Ревизионен акт (1946).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. НИКОЛА НОВИ“ – ЛОМ
Ф. 165К, 1 опис, 27 а.е., 0.18 л.м., 1942–1948 г.
Храмът е изграден през 1905 г. Част от иконите са от началото на XIX в.
Тук са пренесени икони и от старата църква „Св. Никола Стари“.

Протоколи от заседания на Църковното настоятелство (1943–1948).
Кореспонденция със Св. Синод на БПЦ, Видинската митрополия,
Архиерейското наместничество – Лом, Общинското управление и др. по дей
ността на църквата (1943–1948).
Наддавателни листове с условия за отдаване на търг църковни имоти
(1943–1946); сведения за капиталите, приходите и разходите, покритите и
непокрити имоти, владение на църквата и доходите от тях (1946–1948)
Свидетелства за кръщение (1942–1948).
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Бюджети и отчети за приходите и разходите на църквата (1943–1948).
Ревизионен акт (1946).
Партидни приходни и разходни книги (1943–1948).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „УСПЕНИЕ НА
ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА“ – С. ЛУКОВИЦА
Ф. 161К, 1 опис, 53 а.е., 0.43 л.м., 1910–1953 г.
Протоколи от заседания на Църковното настоятелство (1920–1944).
Кореспонденция с Видинската митрополия и Архиерейското наместни
чество – Лом по църковни въпроси (1919–1948).
Входящ (1919–1934) и изходящ (1927–1935) дневник.
Свидетелства за венчание (1943–1948).
Бюджети за приходите и разходите на църквата (1916–1935).
Оправдателни финансови документи (1914–1949).
Книги: квитанционни (1910–1936), приходни (1928–1953).
Тръжни преписки за отдаване на църковни имоти под наем (1935–1947).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. АПОСТОЛИ ПЕТЪР И ПАВЕЛ“ – С. МАДАН
Ф. 95К, 1 опис, 49 а.е., 0.52 л.м., 1924–1956 г.
Протоколи от заседания на Църковното настоятелство (1927–1956).
Кореспонденция с Видинската митрополия и Архиерейско наместничес
тво – Лом по дейността (1930–1948).
Входящ дневник (1930–1938)
Бюджети за приходите и разходите на църквата и оправдателни финан
сови документи (1924–1948).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. ВЕЛИКОМЪЧЕНИК ДИМИТРИЙ“ – С. МАЛА КУТЛОВИЦА
Ф. 109К, 1 опис, 84 а.е., 0.48 л.м., 1898–1951 г.
Протоколи от заседания на Църковното настоятелство (1911–1915,
1932–1951).
Кореспонденция с Видинската митрополия, Архиерейското наместничес
тво – Берковица, държавни и обществени органи и частни лица по дейността
(1935–1948).
Бюджети за приходите и разходите на църквата с приложени оправда
телни финансови документи (1937–1946).
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Книги: партидни приходни (1899–1914, 1916–1946), разходни (1899–
1905, 1909–1914, 1916–1946).
Тръжни преписки за продажба на зърнени храни и отдаване под наем на
църковни имоти (1898–1905, 1911–1914, 1916, 1918–1923, 1925, 1929–1948).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ГЕОРГИ“ –
С. МАРТИНОВО
Ф. 108К, 1 опис, 6 а.е., 0.03 л.м., 1941–1948 г.
Храмът е изграден през 1906 г.

Кореспонденция с Видинската митрополия, Архиерейското наместни
чество – Берковица, кметското наместничество в с. Мартиново и държавни
органи по църковни въпроси (1941–1944).
Бюджети за приходите и разходите на църквата (1943–1948).
Квитанционни книги и оправдателни финансови документи (1942–1948).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ПАРАСКЕВА“ –
С. МЕДКОВЕЦ
Ф. 166К, 1 опис, 25 а.е., 0.10 л.м., 1928–1949 г.
Храмът е изграден през 1866–1868 г. Дърворезбата е дело на фамилията Филиповци.

Протоколи от заседания на Църковното настоятелство (1930–1949).
Кореспонденция с Видинската митрополия и Архиерейското наместни
чество – Лом по дейността (1946–1948).
Нотариален акт за недвижим имот (1928).
Свидетелства за венчания (1946–1948).
Отчет по приходите и разходите (1946). Оправдателни финансови доку
менти (1947–1948).
Книги: приходни (1940–1944, 1946–1948), разходни (1940–1944, 1947–
1948), квитанционна (1946).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ТРОИЦА“ –
С. МЕЗДРЕЯ
Ф. 100К, 1 опис, 76 а.е., 0.34 л.м., 1899–1948 г.
Храмът е изграден през 1893 г.
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Кореспонденция с Видинската митрополия и Архиерейското наместни
чество – Берковица по дейността (1931–1948).
Бюджети за приходите и разходите на църквата с приложени оправда
телни финансови документи (1904–1948). Оправдателни финансови доку
менти (1899–1903).
Книги: партидни приходни (1902–1936), партидни разходни (1901–
1936), квитанционни (1903–1946).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ВЪЗНЕСЕНИЕ“ –
С. МИТРОВЦИ
Ф. 145К, 1 опис, 41 а.е., 0.30 л.м., 1896–1952 г.
Храмът е изграден през 1871 г. Стенописите са от 1876 г. Иконите са дело
на Петър и Георги Кръстеви и Аврам Дичов.

Протоколи от заседания на Църковното настоятелство (1909–1952).
Кореспонденция с Видинската митрополия и Архиерейското наместни
чество – Берковица по дейността (1927–1948).
Отчети по приходите и разходите (1936–1948). Оправдателни финансо
ви документи (1903–1933).
Книги: приходна (1896–1933), разходна (1896–1926), квитанционни
(1907–1935).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. НИКОЛА“ –
С. МОКРЕШ
Ф. 172К, 1 опис, 14 а.е., 0.10 л.м., 1935–1948 г.
Храмът е изграден през 1856 г. Някои икони са зографисани от Гено Филипов – Габровец през 1859 г.

Кореспонденция с Видинската митрополия и Архиерейското наместни
чество – Лом по дейността (1935–1948).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ВЪЗНЕСЕНИЕ“ –
С. МЪРЧЕВО
Ф. 186К, 1 опис, 34 а.е., 0.43 л.м., 1926–1948 г.
Храмът е изграден през 1903 г.

Протоколи от заседания на Църковното настоятелство (1927–1941).
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Кореспонденция с Видинската митрополия и Архиерейското наместни
чество – Лом по дейността (1927–1943).
Тръжни преписки по отдаване под наем на църковни имоти (1927–1943).
Отчети по приходите и разходите (1940–1944). Оправдателни финансо
ви документи (1936, 1939, 1946–1948).
Книги: квитанционна (1948), приходна (1926–1936), разходна (1928–
1935).
Ревизионен акт (1937).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ПАРАСКЕВА“ –
С. ОРСОЯ
Ф. 128К, 1 опис, 18 а.е., 0.14 л.м., 1896–1949 г.
Храмът е изграден през 1886 г.

Кореспонденция с Видинската митрополия и Архиерейското наместни
чество – Лом, държавни и обществени органи по дейността (1937–1949).
Бюджети (1938, 1940–1948) и отчети (1943, 1948) за приходите и разхо
дите на църквата.
Книги: партидна приходна (1937–1948), разходна (1937–1945).
Крепостен акт за нива, собственост на Църковното настоятелство (1896).
Тръжни преписки за отдаване под наем на църковната нива (1925–1944).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. ВЕЛИКОМЪЧЕНИК ДИМИТРИЙ“ – С. ОХРИД
Ф. 499К, 1 опис, 43 а.е., 0.08 л.м., 1899–1955 г.
Иконите са от 1868 г., дело на Аврам от Пирот.

Протоколи от заседания на Църковното настоятелство (1899–1945).
Бюджети (1932–1934, 1936, 1943–1951) и отчети (1941–1949, 1955) за
приходите и разходите на църквата.
Книги: приходни (1941, 1944–1949), разходни (1943–1949), касови
(1935–1947).
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ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ВЪЗНЕСЕНИЕ“ –
С. ПРЕВАЛА
Ф. 138К, 1 опис, 39 а.е., 0.19 л.м., 1896–1960 г.
Храмът е изграден през 1857 г. от майстор Лука Радул. Иконите са дело на
Никола Константинов.

Отчети за приходите и разходите (1938–1955).
Дневник-главни книги (1896–1899); приходни (1911–1960), разходни
(1936–1960) и квитанционни (1903–1935) книги.
Ревизионен акт (1955).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ВЪЗНЕСЕНИЕ“ –
С. ПРОГОРЕЛЕЦ
Ф. 125К, 1 опис, 51 а.е., 0.41 л.м., 1889–1952 г.
Храмът е изграден през 1854 г.

Протоколи от заседания на Църковното настоятелство (1899–1952).
Кореспонденция с Видинската митрополия и Архиерейското наместни
чество – Лом по църковни въпроси (1901–1937).
Бюджети за приходите и разходите на църквата (1900, 1912, 1934, 1938–
1948). Оправдателни финансови документи (1934–1948).
Книги: за събиране на помощи за построяване на храма (1895), партид
ни приходни (1923–1937), разходни (1911–1918, 1923–1948), квитанционни
(1889–1898, 1911–1921, 1923–1948).
Тръжни преписки (1924–1944).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. ВЕЛИКОМЪЧЕНИК ДИМИТРИЙ“ – С. РАЗГРАД МАХАЛА
Ф. 124К, 1 опис, 80 а.е., 0.60 л.м., 1928–1948 г.
Протоколи от заседания на Църковното настоятелство (1931–1940) и на
бюрото на Православното братство при храма, заявления, списъци на члено
вете, окръжни и програми за дейността му (1939–1948).
Указ на цар Борис III, протоколи на Църковното настоятелство и строи
телния комитет, нотариални актове и скици по отреждане на терен за църко
вен двор и придобиване на други църковни имоти (1928–1940).
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Кореспонденция с Видинската митрополия и Архиерейското наместни
чество – Лом по изграждане на църковния храм (1929–1947) и по църковни
въпроси (1929–1948).
Бюджети за приходите и разходите на църквата (1930–1948).
Книги: партидни приходни (1929–1948), разходни (1929–1948).
Тръжни преписки (1931–1941).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ГЕОРГИ“ –
С. РАСОВО
Ф. 160К, 1 опис, 52 а.е., 0.39 л.м., 1910–1948 г.
Храмът е изграден през 1854 г.

Протоколи от заседания на Църковното настоятелство (1937–1948).
Кореспонденция с Видинската митрополия и Архиерейското наместни
чество – Лом по дейността (1910, 1921–1948).
Тръжна преписка по отдаване под наем на църковни имоти (1938).
Приходни и разходни книги (1934–1945).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ИВАН
КРЪСТИТЕЛ“ – С. СЛАВОТИН
Ф. 103К, 1 опис, 66 а.е., 0.42 л.м., 1923–1949 г.
Храмът е изграден през 1885 г.

Протоколи от заседания на Църковното настоятелство (1924–1949).
Кореспонденция с Видинската митрополия, Архиерейско наместничес
тво – Берковица и др. по църковни въпроси (1928–1948).
Позволителни за венчание (1928–1936).
Бюджети за приходите и разходите на църквата (1931–1949).
Квитанции (1928–1947); книги: партидни разходни (1923–1948), касова
(1931–1932).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПАРАКЛИС „СВ. ГЕОРГИ“ –
С. СЛАТИНА
Ф. 104К, 1 опис, 73 а.е., 0.24 л.м., 1883–1956 г.
Храмът е изграден в началото на ХІХ в.

Протоколи от заседания на Църковното настоятелство (1909–1914).
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Кореспонденция с Видинската митрополия, Архиерейското наместничес
тво – Берковица, общински, държавни органи и частни лица по църковни въ
проси (1883–1956).
Бюджети за приходите и разходите на църквата и отчети на настоятел
ството (1915–1948); оправдателни финансови документи (1909–1948).
Книги: партидно-приходни, разходни (1909–1930), квитанционни (1908–
1936), касови (1930–1936).
Тръжна преписка (1939–1940).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ТРОИЦА“ –
С. СЛИВАТА
Ф. 132К, 1 опис, 25 а.е., 0.15 л.м., 1910–1948 г.
Храмът е изграден през 1939 г.

Протоколи от заседания на Църковното настоятелство (1934–1938).
Бюджети (1932–1933, 1940–1948) и отчети (1940, 1943–1944) за прихо
дите и разходите на църквата. Оправдателни финансови документи (1930–
1932, 1935, 1940, 1943–1945, 1947–1948).
Книги: партидни приходни (1910–1943), разходни (1926–1943), касови
(1926–1934).
Споразумителен протокол за наемане на майстор за покриване на цър
ковната камбанария (1940).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. НИКОЛА“ –
С. СЛИВОВИК
Ф. 134К, 1 опис, 22 а.е., 0.32 л.м., 1930–1948 г.
Храмът е изграден през 1881 г.

Протоколи от заседания на Църковното настоятелство (1930–1947).
Кореспонденция с Видинската митрополия, Архиерейското наместничес
тво – Лом, държавни, общински органи и др. по дейността (1936–1948).
Позволителни за венчание (1936–1939, 1945–1948).
Бюджети за приходите и разходите на църквата с приложени оправда
телни финансови документи и тръжни преписки за отдаване под наем на цър
ковни имоти (1936–1948).
Разходна книга (1942–1948).
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ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ПАРАСКЕВА“ –
С. СМОЛЯНОВЦИ
Ф. 185К, 1 опис, 3 а.е., 0.03 л.м., 1933–1947 г.
Храмът е изграден през 1863 г. Строен е върху основите на по-стар храм.

Протоколи от заседания на Църковното настоятелство (1933–1945).
Бюджети (1933–1947) и отчети (1936–1947) за приходите и разходите
на църквата.
Учредителен протокол на ученическо християнско дружество, програма
за панихида на загиналите, наредби, окръжни, послания на Св. Синод на БПЦ
(1943–1947).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. ВЕЛИКОМЪЧЕНИК ГЕОРГИ“ – С. СОТОЧИНО
Ф. 181К, 1 опис, 33 а.е., 0.08 л.м., 1886–1947 г.
Храмът е строен от майстор Алексо през 1873 г.

Бюджети за приходите и разходите на църквата (1937–1941). Оправ
дателни финансови документи (1909–1911, 1913–1916, 1921, 1923–1935,
1942–1947).
Книги: квитанционни (1898–1913, 1937–1938, 1944–1947), приходни и
разходни (1886–1936).
Тръжни преписки за отдаване под наем на църковн имоти (1910–1936).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО“ – С. СТАЛИЙСКА МАХАЛА
Ф. 162К, 1 опис, 33 а.е., 0.38 л.м., 1910–1951 г.
Храмът е изграден през 1934 г. Иконите са пренесени от стария храм
„Св. апостоли Петър и Павел“, строен през 1834 г.

Протоколи от заседания на Църковното настоятелство (1926–1951).
Кореспонденция с Видинската митрополия и Архиерейското наместни
чество – Лом по църковни въпроси (1933–1948).
Входящ (1936–1947) и изходящ (1934–1948) дневник.
Бюджети (1934–1948) и отчети (1936–1948) за приходите и разходите
на църквата. Оправдателни финансови документи (1922–1942, 1946–1948).
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Книги: квитанционни (1920–1942, 1946–1948), приходни (1910–1948),
разходни (1919–1948).
Тръжни преписки за отдаване под наем на църковни имоти (1936–1946);
преписка по строежа на нов храм (1934–1939).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. БОГОРОДИЦА“ –
С. СТУБЕЛ
Ф. 153К, 1 опис, 40 а.е., 0.10 л.м., 1940–1957 г.
Храмът е изграден през 1874 г.

Кореспонденция с Видинската митрополия и Архиерейското наместни
чество – Берковица по дейността (1940–1948).
Бюджети за приходите и разходите на църквата (1940–1948).
Оправдателни финансови документи (1940–1948).
Книги: приходна (1940–1957), разходна (1940), квитанционна (1940–
1948).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ“ – С. СТУДЕНО БУЧЕ
Ф. 96К, 1 опис, 101 а.е., 0.85 л.м., 1895–1948 г.
Протоколи от заседания на Църковното настоятелство (1933–1935).
Кореспонденция с Видинската митрополия и Архиерейското наместни
чество – Берковица по църковни въпроси (1912–1948).
Входящи и изходящи дневници (1932–1945).
Позволителни и свидетелства за венчание (1933–1948) и за кръщение
(1933–1948).
Бюджети за приходите и разходите на църквата с приложени оправда
телни финансови документи (1906–1948).
Книги: касова (1928–1929), партидна приходна (1911–1923), разходни
(1895–1948), квитанционни (1902–1937), разносна (1932–1946).
Тръжни преписки (1926–1940).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. ПАРАСКЕВА“ – С. СУМЕР
Ф. 188К, 1 опис, 8 а.е., 0.12 л.м., 1928–1933 г.
Кореспонденция с Видинската митрополия и Архиерейското наместни
чество – Берковица по дейността (1928–1933).
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Книги: разходна, приходна, инвентарна (1928), квитанционна (1928–
1933).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – ГР. ФЕРДИНАНД
Ф. 105К, 1 опис, 154 а.е., 0.62 л.м., 1883–1951 г.
Храмът е изграден през 1898 г.

Протоколи от заседания на Църковното настоятелство (1894–1951) и от
проведени избори за църковни настоятелства (1929–1933).
Писма, договори, поемни условия, скици, обяви, наддавателни листове и
др. за направа на камбанария, преустройство на църковната килия, строеж на
нова църковна ограда (1896–1943). Окръжни и послания по дейността (1946).
Списък на църквите от Фердинандски (Монтански) пункт; програма за
отпразнуване на годишнина от Чипровското въстание (1939).
Правилник за гробищния парк (Б.д.).
Наредба за църковните старини (1937).
Сведения за църковните имоти в гр. Фердинанд (Монтана) и с. Кошарник,
състоянието на църковното училище и издадени венчални свидетелства
(1937–1948).
Бюджети (1897, 1899, 1924–1948) и отчети (1937–1938, 1940–1948) за
приходите и разходите на църквата. Допълнителни бюджети (1937–1948).
Преписи от протоколи за приемане на бюджети и отчети (1896, 1897, 1934,
1936, 1939, 1941, 1943, 1944, 1946–1949).
Книги: инвентарна за издаване и приемане на имуществото (1883–1922),
приходни (1894–1948), разходни (1894–1945).
Щатна таблица за служителите при църквата (1943).
Ведомости за заплати на певци и прислужници (1937, 1940–1946, 1948).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. ПАРАСКЕВА“ – С. ЧЕЛЮСТНИЦА
Ф. 142К, 1 опис, 33 а.е., 0.30 л.м., 1903–1951 г.
Храмът е изграден през 1835 г.

Протоколи от заседания на Църковното настоятелство (1903–1938).
Кореспонденция с Видинската митрополия и Архиерейското наместни
чество – Берковица по дейността (1929–1951).
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Отчети по приходите и разходите (1937–1949). Оправдателни финансо
ви документи (1926–1936).
Книги: приходни (1925–1931, 1933, 1943), разходни (1924–1932), кви
танционни (1923–1936).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА“ – С. ЧЕРКАСКИ
Ф. 137К, 1 опис, 36 а.е., 0.26 л.м., 1936–1948 г.
Храмът е изграден през 1871 г.

Кореспонденция с Видинската митрополия и Архиерейското наместни
чество – Берковица, държавни и общински органи, фирми и дружества по
църковни въпроси (1936–1948).
Позволителни (1937–1946), свидетелства за венчание и за кръщение
(1936–1948).
Бюджети за приходите и разходите на църквата с приложени оправда
телни финансови документи (1937–1938, 1940, 1948).
Ревизионен акт (1937).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. УСПЕНИЕ НА БОГОРОДИЦА“ – С. ЧЕРНИ ВРЪХ
Ф. 158К, 1 опис, 75 а.е., 0.22 л.м., 1929–1949 г.
Храмът е изграден през 1867 г.

Кореспонденция с Видинската митрополия и Архиерейското наместни
чество – Лом по дейността (1929–1948).
Входящ дневник (1929–1945).
Отчети по приходите и разходите (1939–1944). Оправдателни финансо
ви документи (1937–1944).
Книги: приходни (1932–1949), разходни (1932–1949), квитанционни
(1930–1948).
Тръжни преписки за отдаване под наем на църковни имоти (1939–1940).
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ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. ВЪЗНЕСЕНИЕ“ – С. ЧИПРОВЦИ
Ф. 189К, 1 опис, 22 а.е., 0.08 л.м., 1925–1958 г.
Храмът е изграден през 1677 г. върху основите на по-стар храм, вероятно от
Втората българска държава. Има стенописи от XVII в. Стенописите в наоса са
от 1877 г., дело на Данаил от Щип.

Кореспонденция с Видинската митрополия и Архиерейското наместни
чество – Берковица по дейността (1925–1958).
Оправдателни финансови документи (1928–1948).
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. РОЖДЕСТВО НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА“ – С. ЯГОДОВО
Ф. 110К, 1 опис, 3 а.е., 0.07 л.м., 1937–1954 г.
Храмът е изграден през 1835 г.

Кореспонденция с Видинската митрополия и Архиерейското наместни
чество – Лом, общински органи и частни лица по дейността (1946–1948).
Бюджети за приходите и разходите на църквата (1937–1939, 1946–1947).
Оправдателни финансови документи (1937–1938, 1946–1948).
Квитанционни книги (1937–1948).
Ревизионни актове (1946, 1954).
ЛИВНИШКО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОКОЛИЙСКА ЛИВНИЦА –
ГР. ФЕРДИНАНД
Ф. 500К, 1 опис, 5 а.е., 0.04 л.м., 1911–1927 г.
Протоколи от заседания на настоятелството (1923–1927).
Партидни приходни и разходни книги (1911–1927).
МЮФТИЙСКО НАМЕСТНИЧЕСТВО – ЛОМ
Ф. 541К, 1 опис, 7 а.е., 0.04 л.м., 1915–1934 г.
Окръжни по провеждане избори за настоятелства, събиране на такси и
др. (1923–1926).
Кореспонденция по провеждане на молебен за дъжд, разтрогване на тур
ски бракове и др. (1923–1926).
Вносни листове за постъпили суми по бюджета (1915–1925).
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Писма и молби на арабски език (1921–1926).
Ведомости за заплати (1927–1934).
ПРАВОСЛАВНО ХРИСТИЯНСКО БРАТСТВО
„СВ. ВЕЛИКОМЪЧЕНИК ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“ ПРИ ХРАМ
„УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА “ – ЛОМ
Ф. 171К, 1 опис, 12 а.е., 0.08 л.м., 1923–1949 г.
Протоколи от: заседания на бюрото, общи събрания на членовете на
Братството (1934–1945); годишни и общи събрания на сестрите от Братството
(1946–1949).
Годишни отчети за религиозно-просветната дейност, материалното по
ложение и благотворителността на Братството (1939) и за дейността на нас
тоятелството (1941).
Кореспонденция със Св. Синод на БПЦ, Видинската митрополия и
Архиерейското наместничество – Лом, Градското общинско управление и
др. по дейността (1923–1947).
Входящ и изходящ дневник (1939–1945).
Сметко-разписки за извършена работа и доставени предмети (1935–
1941).
Квитанционни книги (1927–1939).
Ревизионни актове, отчети и доклади на Контролната комисия от реви
зии на сметководните книги на касиера (1936–1945).
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ІІІ. ПРОМИШЛЕНОСТ
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЗАВОД „ЛОМ“
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО – ЛОМ
Ф. 58К, 1 опис, 130 а.е., 0.80 л.м., 1918–1948 г.
През 1912 г. фирмата „Макс Шорх и сие“ – АД от Райд, Германия, получава концесия от Общинското управление в Лом за построяване в града завод за
добиване на електроенергия. През юли 1913 г. предприятието влиза в редовна
експлоатация. Предметът на дейност е снабдяване на града и близките села с
прав и променлив ток за осветление и двигателна сила, строеж и поддържане на
електрически инсталации. През окт. 1918 г. за неустойка по договора Общинско
управление – Лом прекратява договора с концесионера и поема ръководството и
експлоатацията на завода. През 1935 г. се постига спогодба с фирмата „Дойче
континентал газ гезелшафт“ – Десау, Германия, правоприемник на фирма „Макс
Шорх и сие“ и на акционерни начала се основава електрически завод „Лом“. През
1943 г. Общинско управление – Лом изкупува акциите на германската фирма и
превръща завода в общинско предприятие, което е национализирано през 1948 г.

Учредителен протокол и устав на дружеството (1935).
Правилници за управлението и вътрешния ред (1922, 1932). Заповеди на
кмета (1929–1935, 1937–1940).
Договор за отдаване на концесия електроснабдяването на Лом (1935).
Протоколи от заседания на УС и от събрания на акционерите (1935–
1943).
Кореспонденция с: Градско общинско управление – Лом по електро
снабдяването на града, уличното осветление, електрификацията на училища
и др. (1922–1923, 1929–1943); фирми по доставка на електроматериали, гори
во-смазочни материали, резервни части, машини и съоръжения (1935–1944);
инж. Петер Пост и фирмата „Шорх-Верке“ от Райд, Германия, за увеличава
не пласмента на тестилни и др. машини на „Шорх“ и уреждане сметните от
ношения на фирмата в България, Югославия, Турция и Гърция (1935–1941);
по застраховка на дружеството (1935–1940).
Таблици и сведения за изразходваното гориво и получената електрое
нергия (1923–1934).
Бюджети за приходите и разходите на дружеството (1930–1935).
Тръжни преписки по доставка на газьол (1925–1930).
Акции на дружеството (1935, 1942).
Договор и преписки с Държавни мини по доставка на електроенергия на
рудник „Св. Иван Рилски“ – с. Момин брод (1936–1944).
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Дневник-главни книги (1935–1944).
Ведомости за заплати (1918–1933, 1935–1948).
КАУЧУКОВА ФАБРИКА „БЪЛГАРСКА БАТА“ – СЪБИРАТЕЛНО
ДРУЖЕСТВО „БРАТЯ ЛУКОВИ“ – ГР. ФЕРДИНАНД
Ф. 57К, 1 опис, 91 а.е., 0.80 л.м., 1933–1948 г.
Основана през 1939 г. с предмет на дейност производство и търговия на
едро и дребно с каучукови изделия: галоши, шушони, цървули, маркучи, автомобилни гуми, ходила и подметки. Национализирана през 1947 г.

Протокол, удостоверения, писма и молби по откриване на фабриката
(1938–1947).
Спомагателни (1940–1947), партидни (1940–1941), инвентарна (1942–
1947), дневник-главни книги (1939–1943); встъпителен баланс (1947–1948).
Описи на инвентара и машините на фабриката и на вакуумно-консервна
та фабрика „Фердинанд“ (1940–1947).
Годишни статистически сведения за дейността (1942–1945).
Кореспонденция по продукцията на фабриката (1940–1947).
Полици, разписки от застрахователни дружества (1933–1944).
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ТОПОЛА“ –
ГР. ФЕРДИНАНД
Ф. 233К, 1 опис, 4 а.е., 0.03 л.м., 1944–1947 г.
Учредено на 11 апр. 1943 г. с предмет на дейност индустриално производство на дървени амбалажни материали, бурета и каци, щайги, бъчви и индустриално обработване на сурови кожи. Национализирано през 1947 г.

Договор за образуване на дружеството (1944).
Протокол от годишно събрание за отчитане на дейността (1945).
Ведомост за загуби и печалби (1945).
Проект за постройка на ярмомелка, фабрика за амбалаж; протокол и
обяснителна записка (1946–1947).
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ТРУДОВО-ГОРСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„ПРЕЛЕСКЕ“ – С. ДЪЛГИ ДЕЛ
Ф. 277К, 1 опис, 4 а.е., 0.06 л.м., 1934–1944 г.
Учредена на 4 март 1933 г. Първоначално дейността ѝ е насочена към доставка и търговия с продоволствени стоки, производство и търговия с дървен
материал. През 1938 г. построява собствена дъскорезница с банциг и сушилня за
парен бук. Впоследствие развива кредитиране и влогонабиране.

Протоколи от заседания на УС (1940–1943).
Заявления за членство (1937–1943).
Годишни отчети (1934–1944).
ТРУДОВО-ГОРСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ –
С. ЗАНОЖЕНЕ
Ф. 284К, 1 опис, 8 а.е., 0.08 л.м., 1938–1944 г.
Учредена на 6 май 1938 г. Произвежда дървен строителен материал, столове, играчки, кухненски принадлежности. Разкрива кооперативен магазин, в който
търгува с продоволствени стоки.

Учредителен протокол и устав (1938–1939).
Протоколи от заседания на УС и КС (1938–1944).
Дневник-главна книга (1938–1943).
Годишни отчети (1940, 1943–1944).
Оборотни ведомости (1939–1943).
Ревизионни актове (1939–1944).
ТРУДОВО-ГОРСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ –
С. КЛИСУРА
Ф. 426К, 1 опис, 28 а.е., 0.10 л.м., 1922–1944 г.
Учредена на 25 май 1922 г. за запазване на дъскорезниците. Действа само
една година. Възстановена през юни 1930 г. Развива дейност по отсичане и обработка на дървени материали и търговия в собствения си магазин. През 1947 г.,
след национализацията, става потребителна кооперация и през 1948 г. се слива
с ПБ в селото.

Учредителна преписка (1922–1943).
Протоколи от: заседания на УС и КС (1932–1944); общи събрания
(1932–1944).
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Годишни отчети за приходите и разходите (1934, 1938–1940, 1942, 1943).
Ревизионни актове (1930–1943).
ТЪКАЧНА ФАБРИКА „ПЕТРУНОВ, ПЕТРОВ И ИВАНОВ“ –
ГАРА БРУСАРЦИ
Ф. 248К, 1 опис, 10 а.е., 0.13 л.м., 1944–1948 г.
На 20 юли 1944 г. е учредено събирателно дружество за построяване и експлоатация на тъкачна фабрика на гара Брусарци и търговия с текстилни произведения. Предприятието произвежда главно памучни тъкани. След национализацията, през 1948 г., то се уедрява с ДИП „Братя Данчеви Бочеви“ – гара Роман.

Протоколи от заседания на УС (1944–1947).
Писма и планове по доставка на станове и парна машина и монтирането
им (1944–1946); окръжни и постановления от Съюза на българската памучна
индустрия по спускане на планове и наряди (1945–1947).
Книги: дневник-главна (1944–1947), за капиталовите сметки (1944–
1946), инвентарна (1944–1947), дневник за оборота (1946–1948).
Оправдателни финансови документи за платени данъци, такси и др.
(1946–1947).
КИЛИМАРСКА ТРУДОВОПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„РЪЧЕН ТРУД“ – С. ЧИПРОВЦИ
Ф. 323К, 2 описа, 13 а.е., 0.12 л.м., 1926–1948 г.
Вж. и Ф. 379
Учредена на 27 юни 1920 г. за производство и търговия с чипровски килими.

Протоколи от: заседания на УС (1926–1928, 1939–1942), КС (1939–
1942); общи събрания (1939–1948).
Годишни отчети с приложения (1940–1942).
Ревизионни актове (1937–1945).
СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „БРАТЯ РАПОНСКИ“ –
С. МЪРЧЕВО
Ф. 416К, 1 опис, 170 а.е., 2.25 л.м., 1936–1956 г.
Учредено на 8 дек. 1937 г. с предмет на дейност памукопредачно производство и мелничарство, търговия с памучни материали и мелничарски брашна в
страната и чужбина.
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Молби, удостоверения и преписки с МОСПБ и Околийското инженер
ство – гр. Фердинанд (Монтана) по даване права за строеж на мелница и пре
дачна фабрика на гара Мърчево (1937–1940). Техническа документация по
строителството и разширението на памукопредачната фабрика и валцовата
мелница (1937–1940).
Окръжни, заповеди, преписки, сведения и др. на МТПТ, Общия съюз на
българските мелничари и други институции за разпределение на наряди; дос
тавки и продажби на млечни продукти и прежди; движението на брашното,
суровините, горивните материали и др. (1936–1944).
Кореспонденция с посредници и агенти по събирането на памук; експе
диране и плащания на памучни прежди (1941–1945); с български и германски
фирми, митница и транспортни къщи за доставката от Германия на целулозна
вълна и др. (1942–1945); с кандидати за работа по назначаването, уволнява
нето и взаимоотношенията (1939–1945).
Наредби, постановления, актове, преписки и др. от Инспекцията по тру
да – Враца за общественото осигуряване, работната заплата, издаването на
осигурителни книжки, движението на работниците и др. (1938–1945).
Лични картони на работниците (Б.д.).
Годишни сведения за дейността на мелницата (1936–1941) и фабриката
(1940–1941).
Книги за: продажбите на валцовата мелница (1940–1945) и на памукоп
редачната фабрика (1940–1948); заплатите и надниците (1941–1943); инвен
тарни (1939–1954), дневник-главни книги на дружеството (1939–1956) и на
памукопредачната фабрика (1940–1943).
Дневници за оборота на мелницата (1936–1946).
Уемни регистри на мелницата (1936–1941).
Ведомости за заплатите на работниците и служителите (1937–1946).
СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ВАКУУМНО-КОНСЕРВНА
ФАБРИКА „ФЕРДИНАНД“ – ГР. ФЕРДИНАНД
Ф. 557К, 1 опис, 8 а.е., 0.05 л.м., 1942–1947 г.
Регистрирано на 14 окт. 1943 г. с предмет на дейност производство на мармалади, концентрати, консерви, пулпове, бурета за пулпове, щайги и търговия с
тези артикули. След 1945 г. фабриката спира производствената си дейност.

Удостоверения, протокол и молби за откриване, регистриране и закри
ване на фабриката (1943–1947).
Кореспонденция със собствениците и други учреждения по доставка и
експлоатация на вакумната инсталация (1943–1947) и Главното комисарство
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на снабдяването и други търговски фирми по наряди за производство на мар
малад (1943–1945).
Окръжни на Българо-германската търговска камара по износа на марма
лад за Германия (1942–1943).
Дневник-главна книга на фабриката (1943–1944).
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ІV. СТРОИТЕЛСТВО
ОКОЛИЙСКО ИНЖЕНЕРСТВО – БЕРКОВИЦА
Ф. 328К, 1 опис, 14 а.е., 0.07 л.м., 1938–1944 г.
Действа като Технически участък от окт. 1928 г. до 31 март 1934 г., след
което функциите му се поемат от Техническия участък – гр. Фердинанд (Монтана). От 1 апр. 1939 г. е Околийско инженерство. Предметът на дейност е
направа и поддържане на пътищата и съоръженията и крайпътно озеленяване.

Заповеди на околийския инженер (1939–1944).
Годишни отчети по приходите и разходите (1938–1944).
Кореспонденция за поемане задължение за покриване на разходи от гер
манските войски за поправка на български пътища (1943).
Ревизионен акт (1944).
ОКОЛИЙСКО ИНЖЕНЕРСТВО – ЛОМ
Ф. 381К, 1 опис, 17 а.е., 0.18 л.м., 1932–1944 г.
Действа като Технически участък от 1908 до 1934 г. От 1935 г. функционира като Околийско инженерство. Предметът на дейност е направа и поддържане на пътищата и съоръженията и крайпътно озеленяване.

Заповеди на околийския инженер (1932–1936).
Кореспонденция по работата на инженерството (1933–1944) и доставка
на цимент от Словакия (1943).
Документи по освобождаването на машини и стоки, доставени от
Германия (1941–1943).
ОКОЛИЙСКО ИНЖЕНЕРСТВО – ГР. ФЕРДИНАНД
Ф. 116К, 4 описа, 49 а.е., 0.37 л.м., 1835–1949 г.
Действа като Технически участък от 1905 до 1934 г. От 1935 г. функционира като Околийско инженерство. Предметът на дейност е организация по
изграждането на инфраструктурата, контрола, узаконяването и пускането в
действие на мостове, шосета, фабрики, мелници, дъскорезници и др., изграждане
на електропроводи, корекции на реки и др.

Поемни условия по направа на мостове и пътища (1912, 1938–1949).
Протоколи, укази, скици, заповеди по направа на пътища и мостове и др.
(1912–1943).
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Преписки по узаконяване на дъскорезници и работилници на лица от
Фердинандска (Монтанска) околия (1835–1944).
Проекти на пътища (1907–1940), мостове (1914–1938), водостоци (1914–
1940), каменен сводов мост на път гр. Фердинанд (Монтана) – Белоградчик;
гр. Фердинанд (Монтана) – с. Люта (Владимирово) – с. Лехчево – Оряхово
(1937, 1940), железобетонен мост в с. Вълкова Слатина (Доктор Йосифово);
гр. Фердинанд (Монтана) – Белоградчик; София – Лом (1937, 1941), сводов
мост гр. Фердинанд (Монтана) – с. Смоляновци – с. Белотинци (1943).
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V. СЕЛСКО СТОПАНСТВО
О К ОЛИ ЙС К И А ГРОНОМСТ ВА
Създадени като държавни агрономства към МЗДИ през 1911 г. Продъл
жават дейността и функциите на специалистите и агрономите по филоксерата
и инспекторите по земеделие в околиите. Организират и ръководят земеделието
и скотовъдството в околиите, подпомагат внедряването на агротехника в обработката на земята, доставката на машини, инвентар и посадъчен материал,
борбата с болестите по растенията, развъдно-подобрителната дейност в животновъдството; оказват съдействие на Земеделската камара за модернизиране
на селскостопанското производство чрез провеждане на курсове, раздаване на
премии и субсидии и др. От 1912 до 1934 г. са държавни агрономства, до 1948 г.
са околийски агрономства. Закрити са през 1948 г., а функциите им са поети от
околийските народни съвети.

ОКОЛИЙСКО АГРОНОМСТВО – БЕРКОВИЦА
Ф. 59К, 1 опис, 98 а.е., 0.75 л.м., 1912–1944 г.
Около 1896 г. в Берковица е назначен специален чиновник за борба с филоксерата. По-късно е назначен районен инспектор по земеделието, а от 1910 г. е
открито околийско агрономство.

Протоколи от заседания на Комисията за ТЗС (1925–1935).
Заповеди на околийския агроном и за назначаване на служители и вре
менни техници в агрономството (1914–1944).
Годишни и статистически отчети за дейността (1936–1944).
Кореспонденция за почистване на картофите, на естествените ливади,
за доставяне на слънчогледов шрот, фуражни семена и др. (1932–1941); с
МЗДИ и Областна дирекция – Враца за строеж на винарски изби, пилетарни
ци, плодохранилища и др. (1935–1944).
Протоколи на комисии за построяване на млекопреработвателни заведе
ния, довършване и обзавеждане на млекарска кооперация „Ком“ – Берковица,
построяване и отпускане средства за поддържане на общинските мандри
(1937–1941), за определяне на поземлената собственост на жителите на об
щините (1912–1944) и от заседания на общинските комисии за развитие на
земеделието в околията (1926–1929).
Сведения за: закръглените и незакръглени мери в околията (1931–1943);
приходите и разходите на фонда за подобрение на скотовъдството (1924–
1928); видовия състав на овощните градини и броя на засадените овощни
дървета (1941).
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Списъци на дребния тип земеделски стопанства за оземляване (1925–
1935).
Земеделско-стопански планове на общините в околията за развитие на
селскостопанските култури (1940–1941).
Регистри по чл. 94 от ЗПЗПОПИ (1934–1937).
ОКОЛИЙСКО АГРОНОМСТВО – ЛОМ
Ф. 6К, 2 описа, 263 а.е., 1.52 л.м., 1905–1944 г.
Съществува от 1889 г.

Заповеди на околийския агроном (1919–1928). Окръжни, наредби, пис
ма, рапорти и др. по селското стопанство (1911–1913, 1928–1929, 1933–1935,
1944).
Доклад на околийския агроном за специализацията му в Германия (1940).
Кореспонденция по изпращане на младежи в Дания за практическа под
готовка по земеделие (1929) и за унгарци, изпратени в България за работа в
земеделски стопанства (1935).
Сведения за: времето, вида и състоянието на посевите, добива и раз
пространението на пшеницата, реколтата, засетите декари, наличната работ
на ръка, нарядите и засетите декари (1910–1912, 1929, 1938, 1941–1943);
овощарството (1910–1942); индустриалните култури (1910–1943); достав
ката на минерални торове (1911); развитието на животновъдството (1911–
1944), бубарството и производството на пашкули (1911–1939); пчеларите
(1910–1941); дейността на кредитните, взаимоспомагателните и коневъдните
дружества (1910–1941); наличния земеделски инвентар (1910–1932); писма и
таблици за земеделски оръдия и машини (1938).
Списъци на: стопаните със сведения за притежаваната от тях земя, ед
рите земеделски стопанства, работната ръка, селскостопанските култури и
лозя, незасетите угари (1910–1912, 1928–1929, 1939, 1940–1944); стопаните,
нуждаещи се от семена за посев; писма и списъци за доставка (1941, 1943–
1944).
Нареждания и писма за провеждане на опити; сведения по лозарството и
борбата с болестите (1911–1943).
План за работата и развитието на общините (1940) и за подобряване на
селското стопанство (1943–1944).
Годишен рапорт за състоянието на селското стопанство (1912).
Отчети на агрономството (1935–1940).
Правилник за работата на техническия персонал по измерване на земи
те, заграбване на мерите и парцелирането им (1933). Окръжни, актове, заяв
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ления, преписки, протоколи и др. за разграничаване на мерата и оземляване
на селяни от селата на околията (1905–1940).
Годишен отчет за 1935 г. с приложени таблици с цифрови сведения за
дейността на агрономството.
ОКОЛИЙСКО АГРОНОМСТВО – ГР. ФЕРДИНАНД
Ф. 2К, 3 описа, 42 а.е., 0.49 л.м., 1914–1944 г.
Кореспонденция по: проектобюджета на агрономството (1924–1927);
отпускане на суми за културни мероприятия и модернизиране на селското
стопанство в околията (1927–1928); отпускане на кредити на агрономството
за провеждане опити с торове и сортови семена, за апарати за обеззаразяване
на пшеница, построяване на млекарници и др. (1935–1936); строеж на мандра
в с. Чипровци, люпилня в гр. Фердинанд (Монтана), сушилня за плодове в
с. Железна (1936–1937); набавяне инвентар за провеждане опити с животни
(1937); оказване помощ на земеделски стопани за закупуване на земеделска
техника, отпуснати помощи на ученици в земеделските училища; за органи
зирани домакински курсове (1940–1943).
Сведения за: необходимите кредити за животновъдството и земеделско
то стопанство по общини в околията (1943–1944); необходимите и отпуснати
семена за посев на селскостопански култури по общини (1943).
Списъци на притежателите на селскостопански животни и млекопроиз
водителите (1943). Статистически сведения за средното производство на сел
скостопански култури (1940).
Книги: за вписване извършения разход на материали (1918–1930), пар
тидни (1930–1937).
Протоколи от заседания на комисията по управление на фонда „До
пълнително земеделско училище“ – с. Вълкова Слатина (Доктор Йосифово),
годишен отчет, бюджет и доклад за работата на училището (1930–1931).
Годишен отчет на агрономството, таблица за млекопреработването, спи
сък на кредитните кооперативни сдружения (1935).
Ведомости за заплати на персонала: при агрономството (1914–1931,
1933–1942), в Допълнителното земеделско училище – с. Люта (Владимирово)
(1933–1939).
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ПРОИЗВОДИТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКО-СТОПАНСКА КООПЕРАЦИЯ
„НОВ ЖИВОТ“ – С. ГОЛИНЦИ
Ф. 268К, 3 описа, 30 а.е., 0.18 л.м., 1939–1949 г.
Учредена на 7 ян. 1940 г. за колективна обработка на земята на членовете и
наетите чужди земи. Развива дейност до 1944 г.

Учредителна преписка и списък на основателите (1940).
Устав (1941).
Протоколи от заседания на: УС и КС (1940–1949), общи и извънредни
събрания; списъци на членове и покани за годишни събрания (1940–1949).
Доклади на КС (1941–1944).
Отчети за дейността на кооперацията (1940–1944).
Дневник-главна книга (1940–1943). Баланси и ведомости (1940–1945).
Кореспонденция с: Околийското агрономство – Лом (1940–1942), БЗКБ
и БНБ (1939–1943) по дейността.
Ревизионен акт (1940–1943).
ОКОЛИЙСКИ ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР – БЕРКОВИЦА
Ф. 72К, 1 опис, 99 а.е., 0.80 л.м., 1929–1946 г.
През 1898 г. в града е назначен околийски ветеринарен лекар.

Заповеди на околийския ветеринарен лекар (1930–1946).
Годишни отчети: за състоянието на ветеринарните служби в околията
(1941–1944); на епизоотичната служба в Берковска околия (1941–1944).
Протоколи: за епизоотиите в Берковска и Клисурска общини (1929–
1945); на ветеринарните лекари от околията (1942–1943); от служебни, об
ластни и околийски конференции на ветеринарните лекари (1938–1942).
Кореспонденция и сведения за констатирани заболявания по животни
те (1939–1944); хода на заразните болести по животните в околията (1939–
1944); по откриване на мандри и млекопреработването (1932–1937, 1941–
1944); с Областната ветеринарна служба и участъковите лекари за културнопросветната дейност на лекарите в околията (1940–1944).
Сведения за: изнесените животински продукти от околията (1941–1943);
закланите животни и добитото месо в общинските кланици (1933, 1936–1937,
1941–1944); действащите месарски дюкяни и касапите (1933–1943); млекоп
реработването (1941–1944); изкупуването (1941–1944); общинските ветери
нарни фондове и складове в околията (1937–1943).
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Заповеди за назначаване, уволняване и преместване на лекари и обслуж
ващ персонал (1929–1943). Досиета на ветеринарни лекари (1938–1942).
Актове за предаване и приемане на имущество (1938–1942) и за налага
не на глоби за нарушения и неспазване на санитарно-ветеринарните разпо
редби (1939–1944).
ОКОЛИЙСКИ ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР – ЛОМ
Ф. 13К, 1 опис, 192 а.е., 3.45 л.м., 1900–1945 г.
През 1900 г. в Лом е открита ветеринарна служба, която до 1930 г. има
само един отдел, който се занимава със заразните болести. От 1930 г. се обособява отдел „Ветеринарна лечебница“ с управител. Околийската ветеринарна
служба и ветеринарна лечебница се ръководят от околийски ветеринарен лекар.

Заповеди на околийския ветеринарен лекар по: дейността (1915–1945);
назначаване, преместване, уволнения (1921–1944).
Окръжни по: гражданската мобилизация на лекарите, реквизицията на
добитък, преместването на лекари (1943); извършените ветеринарни прегле
ди и заседания на реквизиционните комисии по участъци (1943); незаконното
клане на добитък (1943); заплащането и ведомости за заплати (1900–1910,
1912–1945); пазарите, панаирите, изнесения добитък по вид (1931–1932); съ
бирането на мазнина и изпращането ѝ за преработка (1942–1944).
Бюджети и сведения за извършени разходи (1938–1939).
Кореспонденция за: изтегляне на кредити за строеж на кланици, пазари и
панаири; надзора над риболова и рибните продукти (1943); изпратени вакси
ни и сведения за ваксинираните животни по участъци (1941–1944).
Списъци-сметки за изразходваните медицински медикаменти, серуми,
ваксини, квитанции за събирани такси и месечни сведения за лекувания до
битък (1937–1940).
Ведомости за хода на заразните болести по домашните животни (1925,
1937, 1939–1945).
Годишни отчети за постъпили суми по фонд „Епизоотии“ (1931–1933,
1937–1944) и по ветеринарно дело (1937, 1939–1943).
Сведения за: прегледани и лекувани животни (1925, 1930–1931); закла
ния добитък в кланиците, риболова, прегледаната риба и рибни продукти,
предадени кожи, кости, косъм и др. (1943–1944); изнесени лекции пред насе
лението за болестите по домашните животни; протоколи от тримесечни кон
ференции по просветната дейност (1943).
Протоколи, писма и картони за констатирани заразни болести по живот
ните (1924, 1932, 1943).
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Ревизионни актове (1936–1944).
Актове за: животински продукти, закупуване на лекарства и лекуване
на добитък (1923); обезщетение на стопани на домашни животни, умрели от
заразни болести, постановления за глоби (1940, 1942–1945).
Книги за актове и постановления по нарушения надзора върху месото и
месните произведения (1922–1944).
ОКОЛИЙСКИ ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР – ГР. ФЕРДИНАНД
Ф. 532К, 1 опис, 34 а.е., 0.18 л.м., 1931–1944 г.
Годишни отчети и сведения за: дейността на общинските ветеринарни
лечебници (1931–1935, 1937–1942); ветеринарно-санитарното състояние на
околията (1934–1935, 1941); прегледаните и лекувани животни (1939).
Сведения за: седмичните пазари в с. Лехчево и гр. Фердинанд (Монтана)
(1938–1942); изнесените животни и животински произведения от околията
(1939–1942); заклания добитък (1935, 1942, 1944); общия брой на домашни
животни и на умрелите от заразни болести (1935).
Ведомости за хода на заразните болести по домашните животни (1934–
1935, 1942–1944).
ОКОЛИЙСКА ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНИЦА – ЛОМ
Ф. 249К, 1 опис, 17 а.е., 0.17 л.м., 1903–1951 г.
Отделя се от околийския ветеринарен лекар като самостоятелна лечебница през 1933 г. Провежда лечението на добитъка от Ломска околия.

Заповеди на околийския ветеринарен лекар (1915–1945).
Книги: за актове и постановления (1924–1944); амбулаторна (1933–
1934); за инструментите (1903–1951); приходно-разходна (1933–1950); ин
вентарна (1905–1952); приходно-разходна за доставка на серуми, ваксини и
дезинфекционни материали (1941–1951).
Дневник за прегледани и лекувани животни (1937–1945).
СКОТОВЪДНА КОМИСИЯ – С. БЕЛОТИНЦИ
Ф. 571К, 1 опис, 14 а.е., 0.05 л.м., 1924–1948 г.
Изградена през 1924 г. с цел да управлява разхода на сумите от фонд „Подобрение на скотовъдството“. Грижи се за издръжката на скотовъдния фонд,
закупува животни за подобряване на животновъдството, осигурява средства за
наеми на наети помещения за нуждите на скотовъдния фонд и за възнаграждения на гледачи и др.
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Протоколи от заседания на комисията (1924–1948).
Бюджети за приходите и разходите на фонда за подобрение на скотовъд
ството в общината (1927–1933).
Главни отчети за приходите и разходите (1927–1933).
СКОТОВЪДНА КОМИСИЯ – ЛОМ
Ф. 69К, 1 опис, 1 а.е., 0.01 л.м., 1923–1933 г.
Изградена на 25 март 1923 г. с цел да управлява разхода на сумите от фонд
„Подобрение на скотовъдството“. Грижи се за издръжката на скотовъдния
фонд, закупува животни за подобряване на животновъдството, осигурява средства за наеми на наети помещения за нуждите на скотовъдния фонд и за възнаграждения на гледачи и др. Председател на комисията е кметът на града, а
членовете са избирани от общоградско събрание.

Протоколи от заседания на комисията (1923–1933).
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VІ. ГОРСКО СТОПАНСТВО
АДМИНИСТРАТИВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО – БЕРКОВИЦА
Ф. 365К, 3 описа, 24 а.е., 0.19 л.м., 1879–1941 г.
Заповеди на директора (1895–1902, 1909–1911, 1918, 1923, 1930–1938).
Сборни картни листа на топографска снимка на България (1879).
Топографски карти на Ломска, Белоградчишка и Кутловска (Монтанска)
околности (1890–1891); Родопа (Смоленско–Рупска) област (1920); ра
йоните: Лом палански, Оряхово, Горни Дъбник–Дърманци, Кула, Салаш,
Раковица, Орлина чука, Макреш и Белотинци (1920–1931). Топографски
картни листа (1927–1931).
Скици за устройството на горско стопанство в землището на с. Дива
Слатина и с. Горно Озирово (1941).
АДМИНИСТРАТИВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО – ГР. ФЕРДИНАНД
Ф. 447К, 2 описа, 2 а.е., 0.03 л.м., 1941–1947 г.
Окръжни, писма, сведения, атестационни листове и декларации на слу
жителите за политическата им принадлежност (1941–1944), за необходимите
хранителни продукти и превозни средства в лесничейството (1944–1947).
ГОРСКО СТОПАНСТВО – С. КЛИСУРА
Ф. 480К, 1 опис, 4 а.е., 0.03 л.м., 1920–1941 г.
Заповеди на директора (1932).
Годишни планове (1933–1934, 1940–1941).
Провизорен план на държавна гора „Петрохански проход“ (1920).
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VІІ. ТРАНСПОРТ
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ ЗА
АВТОМОБИЛНИ СЪОБЩЕНИЯ – ЛОМ
Ф. 194К, 1 опис, 10 а.е., 0.05 л.м., 1935–1948 г.
Регистрирано от Окръжен съд – Лом под № 654 на 28 юли 1938 г. с цел превоз на пътници и товари. Обединява 11 собственици на моторни коли.

Списък на членовете на дружеството (1941).
Сведения за автомобилните предприятия (1935).
Разписания на пътнически линии; заповеди, протоколи, условия за отда
ване на пътнически линии (1935–1942).
Книги за дяловия капитал (1941–1943) и общите разходи (1941–1948).
Описи и ведомости за състоянието на сметките на дружеството (1944).
ТРАНСПОРТНА КЪЩА „ЕКСПРЕС“ – КЛОН ЛОМ
Ф. 195К, 1 опис, 3 а.е., 0.09 л.м., 1941–1948 г.
Дневник за записване на финансови операции (1943–1948). Партидни
книги за централата и клиентите (1943–1948).
Ведомости за изплатено трудово възнаграждение на работници и служи
тели (1941–1942).
АВТОМОБИЛНО ТРАНСПОРТНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА
ОТГОВОРНОСТ „ЖАР ПТИЦА“ – ГР. ФЕРДИНАНД
Ф. 511К, 1 опис, 82 а.е., 0.41 л.м., 1938–1957 г.
Основано на 7 окт. 1938 г. от 23 членове с цел превоз на пътници, багажи и
стоки; откриване на гаражи и работилници. Ликвидарано с решение на общото
събрание от 12 юли 1952 г.

Договор за основаване на дружеството (1938).
Протоколи от заседания на УС (1938–1952) и КС (1939–1940).
Книги за: дяловия капитал (1938–1939) и за наредби, заповеди, пока
ни (1939–1951); ежедневните приходи (1940–1942); нарядите на превозите
(1939–1940); запорите (1939–1945); глобите (1939–1940).
Книги: партидни (1940–1947), дневник-главни (1938–1940, 1942–1952),
инвентарна (1938–1949); дневник за оборота (1940–1948).
Ревизионна книга по ДОО (1939–1950). Ревизионен акт (1945–1947).
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Описи по преоценка на основните средства (1949).
Нотариални актове и договори за покупко-продажба на дружествени
дялове и автобуси (1938–1953); на дялове от дружество „Лом“ ООД (1938–
1946).
Кореспонденция по изплащане на извършени услуги и дадени вещи
на Съветската армия (1944); окончателното ликвидиране на дружеството
(1951–1957) и с Телеграфо-пощенска станция – гр. Фердинанд (Монтана) за
превозване на пощенски и колетни пратки (1939–1942).
Сведения за: наличния автомобилен парк и експлоатацията на автомо
билни пътнически линии (1939–1945); утвърждаване тарифите и плащане на
наеми на наети автолинии (1941–1948).
Именни карти със сведения за членовете на дружеството (1939–1941) и
снимки на членовете (Б.д.).
Наказателни постановления за закононарушения на членове на дружес
твото (1945). Протокол и присъда на Врачански областен съд за съдене на
незаконно забогатели членове на дружеството (1947–1948).
Ведомости за заплати (1938–1952).
ОБЛАСТНО ПРИСТАНИЩЕ – ЛОМ
Ф. 55К, 1 опис, 6 а.е., 0.06 л.м., 1939–1944 г.
Австро-маджарското „Императорско и кралско привилегировано дунавско
параходно дружество“ пуска за пръв път в навигация по р. Дунав своите параходи. Покрай Лом, на път за Галац, през 1837 г. минава параход „Арпад“, който
хвърля котва на дунавския бряг при Лом. През следващата – 1838 г., в града е
основана агенция на дружеството и построено „скеле“ – пристанище с кей.

Годишни отчети на пристанището (1939–1943).
Удостоверения и легитимации за безплатно пътуване (1943).
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VІІІ. СЪОБЩЕНИЯ
ПОЩЕНСКА ТЕЛЕГРАФНА И ТЕЛЕФОННА СТАНЦИЯ –
БЕРКОВИЦА
Ф. 77К, 1 опис, 238 а.е., 5.12 л.м., 1878–1944 г.
Открита през 1878 г. от Временното руско управление. До 1880 г. е телеграфо-пощенска станция, а след въвеждането на телефоните се нарича пощенска
телеграфна и телефонна станция. До 1930 г. станцията е третостепенна, а след
това – второстепенна.

Кореспонденция по личния състав – назначаване, преместване и увол
нение на служители (1878–1943); с учреждения по дейността (1878–1943).
Окръжни, предписания, послужни списъци и др. (1878–1944).
Статистически сведения (1878–1943).
Ведомости за заплати (1878–1943).
ПОЩЕНСКА ТЕЛЕГРАФНА И ТЕЛЕФОННА СТАНЦИЯ – ЛОМ
Ф. 42К, 2 описа, 102 а.е., 1.86 л.м., 1879–1944 г.
Открита на 1 апр. 1879 г. от Временното руско управление. Изградени са
пощенска, парична и телеграфна служба. От 1915 г. функционира и телефонна
служба.

Указания по организация на работата на пощата, циркулярни писма,
предписания и др. от Временното руско управление (1879–1880); предписа
ния и кореспонденция с МВД по дейността (1881–1901).
Телеграми, заповеди, окръжни по дейността, за обявяване на военно по
ложение на 23 септ. 1923 г., за назначения и уволнения (1923).
Сведения за извършени работи и състоянието на пощата и клоновете
(1923). Таблици за дейността на пощата, списъци за разпределение работата
по служби и статистически сведения за отчитане на работата (1901–1944).
Рапорти, телеграми, и др. за Транспортната стачка (1919–1920).
Отчетни ведомости, приходни документи, окръжни предписания за зап
латите на служителите, преписки по назначения, уволнения, премествания и
др. (1880–1900).
Ведомости за заплати (1882, 1884–1900).
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ПОЩЕНСКА ТЕЛЕГРАФНА И ТЕЛЕФОННА СТАНЦИЯ –
С. ЛЮТА
Ф. 324К, 1 опис, 4 а.е., 0.06 л.м., 1908–1920 г.
Функционира от 25 март 1908 г. с пощенска и телеграфна служба. През
1909 г. е въведена и парична, а от 1927 г. – и телефонна служба.

Кореспонденция: по откриване и обзавеждане на станцията (1908); за
обир на пощата от румънски войски (1913).
Окръжно за изплащане заплатите на стачкуващи работници и служители
(1920).
ПОЩЕНСКА ТЕЛЕГРАФНА И ТЕЛЕФОННА СТАНЦИЯ –
ГР. ФЕРДИНАНД
Ф. 193К, 1 опис, 4 а.е., 0.15 л.м., 1901–1944 г.
Открита през 1879 г. от Временното руско управление. Изградени са пощенска, телеграфна и парична служба, а по-късно и телефонна.

Заповеди и разпореждания (1901–1944).
Кореспонденция за Транспортната стачка (1919).
Списъци на служителите (1901–1944).
Статистически сведения (1901–1944).
Ревизионни актове (1901–1944).
РАЙОННО ПОЩЕНСКО, ТЕЛЕГРАФНО И ТЕЛЕФОННО
ДРУЖЕСТВО – ЛОМ
Ф. 46К, 1 опис, 14 а.е., 0.15 л.м., 1909–1946 г.
Учредено на 16 септ. 1909 г. с цел защита интересите на телеграфо-пощенските работници и служители.

Учредителен протокол (1909).
Устав (1929).
Окръжни и писма от Съюза на телеграфо-пощенските работници (1909–
1940).
Протоколи от заседания на УС (1927–1946).
Протоколи, телеграми и др. за Транспортната стачка (1919–1920).
Годишни, шестмесечни и тримесечни отчети и доклади за дейността
(1910–1912, 1924–1940).
Списъци на членовете (1927–1928).
Изложение до правителството за подобряване положението на служите
лите (1928).
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ІХ. ТЪРГОВИЯ
ІХ . 1 . ПО Т Р Е Б И Т Е ЛНИ КООП Е РАЦИИ
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ЗЛАТЕН КЛАС“ –
С. БЕЛОТИНЦИ
Ф. 572К, 1 опис, 19 а.е., 0.27 л.м., 1928–1944 г.
Вж. и Ф. 43
Учредена на 24 юни 1928 г. под наименованието Кооперативно сдружение
„Златен клас“ – с. Белотинци. Целта на сдружението е да кредитира членовете
си за стопанските им нужди, да организира доставка на продоволствени стоки и
преработка на селскостопански произведения. Няколко години по-късно прераства в Потребителна кооперация.

Протоколи от: заседания на УС и КС (1943–1944), общи събрания
(1928–1938).
Книги: за членовете (1929–1940), спомагателни (1931–1940), дневникглавни книги (1929–1941).
Месечни баланси на кооперацията (1941–1944).
Годишни отчети (1932–1944). Статистически сведения за годишните от
чети на кооперацията (1933–1938).
Ревизионен акт (1933).
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „НАПРЕД“ – БЕРКОВИЦА
Ф. 303К, 1 опис, 13 а.е., 0.08 л.м., 1940–1944 г.
Вж. и Ф. 342
Учредена на 6 окт. 1940 г., но започва да действа от март 1941 г., като
приема намиращия се в града магазин на кооперация „Напред“ – гр. Фердинанд
(Монтана).

Учредителен протокол (1940).
Протоколи от заседания на УС (1940–1943).
Бюджети и годишни отчети за приходите и разходите на кооперацията
(1941–1944).
Ревизионни актове (1941–1943).
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ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ТОДОРИНИ КУКЛИ“ –
С. ВЪРШЕЦ
Ф. 283К, 1 опис, 13 а.е., 0.18 л.м., 1935–1944 г.
Вж. и Ф. 308
Учредена на 20 февр. 1935 г. Открива два магазина за продажба на потребителни стоки и млекопреработвателен отдел. Приема и влогове от населението.

Устав (1935).
Годишни доклади за дейността (1936–1944).
Баланси на кооперацията (1936–1938). Бюджети (1943–1944) и годишни
отчети (1939–1944) за приходите и разходите на кооперацията.
Дневник-главна книга (1936–1943).
Ревизионни актове (1940–1941).
Кореспонденция по приемане на кооперацията за член на ПБ – с. Вършец
(1936–1938).
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „НАДЕЖДА“ –
С. ДОЛНО ЛИНЕВО
Ф. 313К, 1 опис, 12 а.е., 0.40 л.м., 1919–1943 г.
Вж. и Ф. 360
Протоколи от заседания на УС (1919–1943).
Дневник-главни книги (1924–1933).
Месечни баланси на кооперацията (1943).
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „КОПРЕН“ – С. КОПИЛОВЦИ
Ф. 49К, 1 опис, 16 а.е., 0.35 л.м., 1920–1943 г.
Вж. и Ф. 326
Учредена през апр. 1920 г. Първоначално се занимава с търговска дейност и
кредитиране на членовете си, а впоследствие и с производство на килими и млекопреработване.

Протоколи от: заседания на УС и КС (1920–1943), общи събрания
(1920–1943).
Книга с имената на членовете с описани имоти и дялов капитал (1920–
1941).
Дневник-главни книги (1920–1943).
Годишни счетоводни отчети (1924–1943).
Ревизионни актове (1930–1940).
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ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „НАПРЕД“ – ЛОМ
Ф. 308К, 1 опис, 28 а.е., 0.55 л.м., 1919–1945 г.
Учредена през 1919 г. Развива търговия на дребно, обществено хранене и
изкупуване.

Протоколи от заседания на УС (1919–1945).
Книга за дяловия капитал (1943).
Дневник-главни книги (1939–1943).
Баланси на кооперацията и годишни счетоводни отчети (1925–1942).
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „НАПРЕД“ – ГР. ФЕРДИНАНД
Ф. 25К, 3 описа, 23 а.е., 0.40 л.м., 1924–1944 г.
Вж. и Ф. 39
Учредена на 25 март 1919 г. с наименование Работническа кооперация
„Напред“ – гр. Фердинанд (Монтана). С Решение на Общото събрание от 30 апр.
1922 г. се слива с Общо работническо кооперативно дружество „Освобождение“ – гр. Фердинанд (Монтана). От 16 март 1924 г. отново е самостоятелна
кооперация, като постепенно дейността ѝ спира. На 31 авг. 1934 г. с решение на
общо събрание е образувана Потребителна кооперация „Напред“ – гр. Фердинанд
(Монтана). Действа от 18 март 1935 г., когато приема магазина на Кооперация
„Напред“ – Лом, намиращ се в гр. Фердинанд (Монтана). Развива оживена търговска дейност.

Учредителен протокол и устав (1934).
Протоколи от заседания на УС (1934–1939) и от събрание на членовете,
определения на Ломския окръжен съд и препис от нотариален акт за въз
становяване дейността на кооперацията след Септемврийското въстание от
1923 г. (1924).
Бюлетин на Югославско-български кооперативен институт (1938).
Годишни отчетни доклади (1938–1943).
Дневник-главни книги (1935–1944).
Ревизионни актове (1934–1944).
І Х . 2 . К Р Е Д И Т НИ КООП Е РА ЦИИ
Възникват през първото десетилетие на ХХ в. Целта им е да кредитират
стопанските нужди на своите членове, да развиват и засилват спестовността
на населението. Осъществяват и стопанска дейност като доставят и продават
продоволствени стоки, изкупуват селскостопанска продукция, организират пре-
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работката на земеделски произведения. Отпусканите кредити са срещу залог на
движими имоти, добитък, земеделски произведения и др. Средствата се набират
главно от дялов капитал, членски внос, влогове и образуване на фондове от реализираните печалби. Продължават дейността си и след 1944 г.

КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ПЧЕЛА“ – С. БИСТРИЛИЦА
Ф. 397К, 1 опис, 3 а.е., 0.04 л.м., 1938–1944 г.
Вж. и Ф. 542
Учредена през 1934 г. за търговия с продоволствени стоки и изкупуване на
селскостопански произведения.

Протоколи от заседания на УС (1938–1944).
Инвентарна книга (1942–1944).
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ЗОРА“ – С. БЪЗОВЕЦ
Ф. 392К, 1 опис, 11 а.е., 0.10 л.м., 1921–1944 г.
Вж. и Ф. 527
Учредена през 1921 г. като кредитно земеделско заемно-спестовно сдружение, с цел раздаване на кредити и търговия с продоволствени стоки. След 1938 г.
започва да изкупува и селскостопански произведения.

Протоколи от заседания на УС, КС и от общи събрания (1921–1926,
1929–1944).
Доклади на УС за дейността (1940–1944).
Годишни счетоводни отчети (1927–1944).
Ревизионни актове (1940–1944).
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СЪЗНАНИЕ“ – С. ВИДЛИЦА
Ф. 274К, 1 опис, 6 а.е., 0.08 л.м., 1932–1951 г.
Вж. и Ф. 297
Учредена на 3 юни 1932 г., за да снабдява населението с продоволствени
стоки и да кредитира своите членове. По-късно развива и изкупуване на селскостопански произведения.

Протоколи от заседания на УС и КС (1932–1947).
Книги: за членовете (1938–1948), произшествията (1936–1943), инвен
тарна (1936–1938) и дневник-главна книга (1939–1951).
Ревизионни актове (1942–1944).
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КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „НИВА“ – С. ВЛАШКА МАХАЛА
Ф. 505К, 1 опис, 14 а.е., 0.10 л.м., 1923–1944 г.
Учредена на 1 февр. 1920 г. като земеделска кредитна потребителна производителна кооперация с цел кредитиране на своите членове, снабдяване на населението с продоволствени стоки и просветна дейност сред населението. През
1924 г. променя устава си и става земеделско спестовно-заемно сдружение, а от
1931 г. – кредитна кооперация. През 1943 г. се слива с кредитните кооперации
„Нива“ и „Подкрепа“ и с ПБ в селото.

Протоколи от заседания на УС (1938–1942) и КС (1932–1944).
Месечни, годишни отчети и баланси на кооперацията (1940–1944).
Контролна книга (1940–1941).
Ревизионни актове (1923–1943).
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „НИВА“ – С. ВОЙНИЦИ
Ф. 291К, 1 опис, 4 а.е., 0.09 л.м., 1909–1946 г.
Вж. и Ф. 329
Учредена на 14 май 1909 г. за кредитиране и влогонабиране, снабдяване населението с продоволствени стоки, изкупуване на селскостопански произведения,
влогонабиране и кредитиране.

Протоколи от заседания на УС и КС (1909–1931, 1936–1943).
Дневник-главни книги (1939–1946).
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СЪЗНАНИЕ“ –
С. ВЪЛКОВА СЛАТИНА
Ф. 278К, 1 опис, 4 а.е., 0.03 л.м., 1932–1944 г.
Вж. и Ф. 286
Учредена през апр. 1923 г., но започва да развива дейност от 1 апр. 1928 г.

Протоколи от заседания на УС (1936–1943).
Годишни счетоводни отчети (1932–1944). Годишни сведения (1942).
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КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „БРАТСТВО“ – С. ВЪЛЧЕДРЪМ
Ф. 384К, 1 опис, 12 а.е., 0.06 л.м., 1935–1948 г.
Вж. и Ф. 499
Учредена на 26 ян. 1919 г. като земеделско спестовно-заемно сдружение за
кредитиране на своите членове, влогонабиране и снабдяване на населението с
продоволствени стоки. След 1940 г. започва да изкупува селскостопански произведения. На 19 дек. 1943 г. се слива с ПБ – с. Вълчедръм и се наименува Кредитна
кооперация „Братство“.

Протоколи от заседания на УС (1940–1948) и на УС на ПБ – с. Вълчедръм
(1940–1943).
Годишен отчет на УС (1940).
Ревизионни актове (1935–1944).
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СПЕСТОВНОСТ“ – С. ГАБРОВНИЦА
Ф. 417К, 1 опис, 10 а.е., 0.03 л.м., 1933–1945 г.
Вж. и Ф. 570
Учредена на 26 февр. 1928 г. като кредитно кооперативно сдружение. Първоначално развива слаба дейност, която постепенно спира. След възстановяването ѝ в края на 1933 г. развива търговия с продоволствени стоки, а по-късно,
през 1935 г., започва да кредитира своите членове и да изкупува селскостопански
произведения.

Протоколи от заседания на УС (1933–1935, 1943–1945) и КС (1941).
Годишни счетоводни отчети (1933–1944).
Книги: дневник-главна (1937–1945), инвентарна (1936–1944).
Ревизионни актове (1935–1944).
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ПОМОЩ“ – С. ГАГАНИЦА
Ф. 396К, 1 опис, 4 а.е., 0.05 л.м., 1924–1944 г.
Вж. и Ф. 541
Учредена през 1924 г. като кредитно кооперативно сдружение с цел кредитиране на своите членове, влогонабиране, търговия с продоволствени стоки.

Протоколи от заседания на УС (1924–1944).
Ревизионен акт (1944).
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КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ЧОБАН КУРИЯ“ – С. ГЛАВАНОВЦИ
Ф. 290К, 1 опис, 3 а.е., 0.07 л.м., 1931–1945 г.
Вж. и Ф. 325
Учредена на 26 дек. 1931 г., за снабдяване населението с продоволствени
стоки, изкупуване на селскостопански произведения, влогонабиране и кредитиране. По-късно започва да се занимава и с млекопреработване и килимопроизводство.

Протоколи от заседания на УС и КС (1931–1945).
Дневник-главни книги (1934–1942).
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СЪГЛАСИЕ“ – С. ГОВЕЖДА
Ф. 269К, 2 описа, 11 а.е., 0.14 л.м., 1932–1946 г.
Вж. и Ф. 282
Учредена на 19 март 1932 г. с основна дейност търговия с продоволствени
стоки, влогонабиране и кредитиране на членовете. През 1939 г. построява собствена мандра в Балкана и започва да развива млекопреработване.

Протоколи от заседания на УС и КС (1932–1942).
Годишни счетоводни отчети (1932–1941).
Дневник-главни книги (1932–1946).
Ревизионни актове (1939–1943).
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СЪГЛАСИЕ“ – С. ГОЛИНЦИ
Ф. 312К, 1 опис, 3 а.е., 0.03 л.м., 1939–1944 г.
Вж. и Ф. 359
Учредена на 13 апр. 1919 г. Първоначално осъществява само търговска дейност с продоволствени стоки. По-късно започва да развива кредитиране на членовете и влогонабиране.

Протоколи от заседания на УС и КС (1939–1944).
Ревизионни актове (1943).
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КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛЕЦ“ –
С. ГОРНА ВЕРЕНИЦА
Ф. 399К, 1 опис, 17 а.е., 0.15 л.м., 1933–1951 г.
Вж. и Ф. 536
Учредена през 1919 г. като земеделско спестовно-заемно сдружение, което
съществува кратко време. През 1933 г. е възстановена дейността на сдружението и то е регистрирано като кредитна кооперация с цел търговия с продоволствени стоки, кредитиране и влогонабиране.

Протоколи от заседания на УС и КС (1933–1945).
Инвентарна (1936–1951) и дневник-главни книги (1934–1943).
Годишни счетоводни отчети (1935, 1940–1942).
Ревизионни актове (1937–1944).
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – С. ГОРНА ЛУКА
Ф. 301К, 1 опис, 13 а.е., 0.06 л.м., 1938–1943 г.
Вж. и Ф. 337
Учредена на 19 ян. 1938 г. като кредитно кооперативно сдружение за търговия с продоволствени стоки. Постепенно развива влогонабиране и кредитиране,
разкрива мандра и преработва мляко.

Протоколи от заседания на УС и КС (1938–1941).
Годишни счетоводни отчети (1938–1943).
Дневник-главна книга (1938–1942).
Ревизионни актове (1938–1943).
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ХРИСТО БОТЕВ“ –
С. ГОРНО ЛИНЕВО
Ф. 401К, 1 опис, 8 а.е., 0.04 л.м., 1940–1945 г.
Вж. и Ф. 539
Учредена на 13 май 1930 г. за кредитиране на своите членове. До 1940 г. не
развива дейност, след което започва търговия с продоволствени стоки.

Годишни счетоводни отчети (1940–1944).
Статистически сведения (1942).
Ревизионни актове (1942–1945).
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КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СИЛА“ – С. ГОРНО ОЗИРОВО
Ф. 445К, 1 опис, 5 а.е., 0.07 л.м., 1937–1944 г.
Вж. и Ф. 607
Учредена на 11 авг. 1937 г. за кредитиране и влогонабиране. През 1939 г. открива магазин за продоволствени стоки, а от 1940 г. започва да преработва и
мляко.

Учредителна преписка (1937).
Протоколи от заседания на УС, КС и от общи събрания (1938–1941).
Дневник-главна книга (1938–1942).
Годишни сведения, счетоводни отчети и доклади (1938–1944).
Ревизионен акт (1940).
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СЕЛЯНКА“ – С. ГОРНО ЦЕРОВЕНЕ
Ф. 273К, 1 опис, 8 а.е., 0.09 л.м., 1937–1947 г.
Вж. и Ф. 294
Учредена на 21 март 1920 г. за снабдяване населението с продоволствени
стоки и кредитиране на своите членове. По-късно се откриват отдели за изкупуване на селскостопански произведения, за преработка на мляко и дърводелски
отдел.

Устав (1940).
Заявления за членство (1937–1944).
Годишни счетоводни отчети (1937–1944).
Инвентарна и дневник-главна книга (1937–1947).
Ревизионни актове (1937–1944).
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ПОДКРЕПА“ – С. ГРОМШИН
Ф. 296К, 1 опис, 10 а.е., 0.02 л.м., 1929–1942 г.
Вж. и Ф. 331
Учредена на 21 ноем. 1920 г. Първоначално доставя стоки за своите членове,
впоследствие започва да изкупува селскостопански произведения от населението
и да отпуска кредити.

Протоколи от заседания на УС (1934–1942).
Ревизионни актове (1929–1942).
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КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СЪГЛАСИЕ“ – С. ГУШАНЦИ
Ф. 462К, 1 опис, 8 а.е., 0.12 л.м., 1912–1945 г.
Вж. и Ф. 645
Учредена на 11 май 1911 г. като спестовно заемателно дружество за подпомагане на своите членове с кредити. Ефективна дейност започва едва през
1933 г., като развива търговска дейност и изкупува селскостопански произведения.

Протоколи от заседания на УС, КС и от общи събрания (1912–1944).
Дневник-главни книги (1913–1945).
Ревизионни актове (1938–1945).
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ДОБРУДЖА“ – С. ДИВА СЛАТИНА
Ф. 280К, 1 опис, 2 а.е., 0.03 л.м., 1940–1947 г.
Вж. и Ф. 284
Учредена на 1 ян. 1941 г. за търговия с продоволствени стоки. По-късно развива и кредитна дейност.

Протоколи от заседания на УС (1940–1947) и КС (1943–1944).
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ОРАЧ“ – С. ДОБРИ ДОЛ
Ф. 391К, 1 опис, 2 а.е., 0.03 л.м., 1927–1944 г.
Вж. и Ф. 514
Учредена на 30 май 1910 г. за раздаване на кредити и търговия с продоволствени стоки. В периода 1919–1927 г. разширява търговската си дейност и започва да търгува с дървен материал.

Протоколи от заседания на УС, КС и от общи събрания (1927–1931,
1937–1944).
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ПОБЕДА“ – С. ДОЛНА ВЕРЕНИЦА
Ф. 398К, 1 опис, 10 а.е., 0.10 л.м., 1929–1951 г.
Вж. и Ф. 535
Учредена на 25 март 1928 г. като кредитно кооперативно сдружение за
търговия с продоволствени стоки, влогонабиране, кредитиране на своите членове и изкупуване на селскостопански произведения.
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Протоколи от заседания на УС (1933–1946).
Годишни счетоводни отчети (1932, 1934).
Инвентарни (1936–1951) и дневник-главни книги (1931–1951).
Ревизионни актове (1929–1944).
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ПЧЕЛА“ – С. ДОЛНО БЕЛОТИНЦИ
Ф. 28К, 1 опис, 19 а.е., 0.20 л.м., 1929–1944 г.
Учредена на 8 ян. 1929 г. с предмет на дейност влогонабиране и кредитиране
на своите членове, търговия на дребно, изкупуване на селскостопански произведения, преработване в собствена мандра на всички видове мляко в сирене и масло.

Протоколи от заседания на УС и КС, от общи събрания (1929–1944).
Дневник-главни книги (1929–1944).
Ревизионни актове (1932–1944).
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ПРОГРЕС“ – С. ДОЛНО ЦЕРОВЕНЕ
Ф. 395К, 1 опис, 5 а.е., 0.06 л.м., 1934–1950 г.
Вж. и Ф. 531
Учредена на 15 март 1920 г. като кредитно кооперативно сдружение. Съществува само една година и прекъсва дейността си, възстановена отново през
1935 г. Открива кооперативен магазин, отпуска кредити, търгува със зърнени
храни.

Протоколи от заседания на УС и от общи събрания (1934–1945).
Книги: дневник-главна (1935–1938), инвентарна (1936–1950).
Ревизионни актове (1935–1944).
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СЪГЛАСИЕ“ – С. ДУШИЛНИЦА
Ф. 406К, 1 опис, 14 а.е., 0.12 л.м., 1921–1944 г.
Вж. и Ф. 553
Учредена на 25 март 1919 г. като земеделско спестовно-заемно сдружение
за подпомагане на членовете с кредити. През 1923 г. разширява дейността си и
открива магазин за продоволствени стоки.

Протоколи от заседания на УС и КС (1921–1942).
Годишни счетоводни отчети (1936–1944).
Дневник-главна книга (1930–1931).
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КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СВОБОДА“ – С. ДЪЛГОДЕЛЦИ
Ф. 394К, 1 опис, 6 а.е., 0.07 л.м., 1918–1950 г.
Вж. и Ф. 532, Ф. 905
Учредена на 22 дек. 1918 г. като кредитно кооперативно сдружение за кредитиране на своите членове и доставяне на стоки от първа необходимост. Пос
тепенно дейността на кооперацията намалява и тя престава да съществува. На
31 ян. 1927 г. отново е възстановена и започва да набира влогове, да кредитира
своите членове, да изкупува селскостопански произведения.

Протоколи от заседания на УС, КС и от общи събрания (1918–1931,
1935–1947).
Годишни счетоводни отчети (1936–1940).
Инвентарна книга (1936–1950).
Ревизионни актове (1936–1944).
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СЪГЛАСИЕ“ – С. ДЪЛГОШЕВЦИ
Ф. 310К, 1 опис, 2 а.е., 0.03 л.м., 1920–1942 г.
Вж. и Ф. 355
Учредена през 1919 г. като земеделско спестовно-заемно сдружение за кредитиране на своите членове, влогонабиране и снабдяване на населението с продоволствени стоки.

Протоколи от заседания на УС и КС (1920–1942).
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „КАЛЕ“ – С. ЕРДЕН
Ф. 270К, 1 опис, 10 а.е., 0.07 л.м., 1934–1944 г.
Вж. и Ф. 301
Учредена на 25 ян. 1933 г. Развива търговия с продоволствени стоки, изкупува зърнени храни, кредитира своите членове, а от 1940 г., след откриване на
собствена мандра, започва и млекопреработване на овче мляко.

Годишни счетоводни отчети (1934, 1936–1944).
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КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ЕКОНОМИЯ“ – С. ЖЕЛЕЗНА
Ф. 30К, 1 опис, 11 а.е., 0.22 л.м., 1912–1944 г.
Вж. и Ф. 49
Учредена на 8 май 1911 г. за кредитиране и влогонабиране, снабдяване населението с продоволствени стоки, изкупуване на селскостопански произведения.

Протоколи от заседания на УС (1926–1942), КС (1938–1943) и от общи
събрания (1912–1944).
Инвентарна (1938–1940) и дневник-главни книги (1921–1931).
Годишни приключителни баланси (1937–1944).
Годишни счетоводни и статистически отчети (1921–1942).
Ревизионни актове (1921–1941).
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СЪГЛАСИЕ“ – С. ЖИВОВЦИ
Ф. 27К, 1 опис, 3 а.е., 0.10 л.м., 1934–1944 г.
Основана на 5 ян. 1930 г. с предмет на дейност влогонабиране и кредитиране
на своите членове, търговия на дребно.

Протоколи от заседания на УС, КС и от общи събрания (1934–1942).
Ревизионни актове (1935–1944).
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ГРАДИЩЕ“ – С. КАМЕНА РИКСА
Ф. 272К, 1 опис, 4 а.е., 0.05 л.м., 1939–1953 г.
Вж. и Ф. 300
Учредена на 21 февр. 1939 г. за снабдяване населението със стоки от първа
необходимост, раздаване на кредити на своите членове и влогонабиране. По-късно започва да изкупува зърнени храни.

Протоколи от заседания на УС (1939–1953).
Ревизионни протоколи на КС (1941–1943).
Книги: дневник-главна (1940–1941), за членовете-кооператори (1940–
1951).
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КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „НАПРЕДЪК“ – С. КОВАЧИЦА
Ф. 402К, 1 опис, 60 а.е., 0.35 л.м., 1911–1944 г.
Вж. и Ф. 540
Учредена през 1911 г. за кредитиране на своите членове, влогонабиране и
търговия с продоволствени стоки.

Протоколи от заседания на УС (1911–1943).
Годишни счетоводни отчети (1914, 1918–1921, 1924–1931, 1934, 1937–
1939, 1942, 1944). Баланси на кооперацията (1941, 1943). Статистически све
дения (1924–1944).
Дневник-главни книги (1911–1920, 1922–1923, 1931–1933, 1936–1944).
Ревизионни актове (1914–1944).
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СЪГЛАСИЕ“ – С. КОМОЩИЦА
Ф. 304К, 1 опис, 14 а.е., 0.08 л.м., 1928–1945 г.
Вж. и Ф. 362
Учредена на 16 ян. 1926 г. като кооперативно сдружение за кредитиране на
членовете за селскостопански нужди, влогонабиране и търговия с продоволствени стоки.

Протоколи от заседания на УС и КС (1931–1945).
Ревизионни актове (1928–1939).
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „НАПРЕДЪК“ – С. КОТЕНОВЦИ
(ЯКИМОВО)
Ф. 292К, 1 опис, 2 а.е., 0.03 л.м., 1909–1945 г.
Вж. и Ф. 328
Учредена на 10 май 1909 г.

Протоколи от заседания на УС и КС (1909–1916, 1937–1945).
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СЪЕДИНЕНИЕ“ – С. КРАПЧЕНЕ
Ф. 456К, 1 опис, 14 а.е., 0.25 л.м., 1914–1944 г.
Вж. и Ф. 624
Учредена през 1908 г. като земеделско спестовно-заемно сдружение. Развива дейност от 1910 г. Първоначално събира влогове и раздава кредити, а от
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1920 г. започва и търговия с продоволствени стоки, изкупуване на селскостопански произведения, открива мандра за преработка на мляко.

Протоколи от заседания на УС и КС (1914–1944).
Годишни счетоводни баланси на кооперацията (1937–1943).
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „НАПРЕДЪК“ – С. КРИВА БАРА
Ф. 307К, 1 опис, 13 а.е., 0.33 л.м., 1915–1960 г.
Вж. и Ф. 354
Учредена на 24 март 1915 г. за кредитиране на своите членове. Постепенно
започва да развива търговия с продоволствени стоки.

Учредителна преписка и молби за членство (1915–1939).
Протоколи от заседания на УС (1915–1935, 1937–1939) и КС (1931–
1937).
Планове за строеж на кооперативни сгради (1932–1960).
Дневник-главни книги (1915–1924, 1928–1930, 1934–1940).
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛЕЦ“ – С. КРИВОДОЛ
Ф. 311К, 1 опис, 5 а.е., 0.13 л.м., 1928–1946 г.
Вж. и Ф. 358
Учредена през 1928 г. като кредитно кооперативно сдружение за кредитиране на своите членове, влогонабиране и снабдяване на населението с продоволствени стоки.

Протоколи от заседания на УС и КС (1928–1932, 1937–1946).
Дневник-главни книги (1932–1943).
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ЗАЩИТА“ – С. КРУМОВО
Ф. 405К, 1 опис, 8 а.е., 0.15 л.м., 1925–1946 г.
Вж. и Ф. 546
Учредена през 1925 г. за снабдяване на населението с продоволствени стоки,
влогонабиране и кредитиране на своите членове. През 1931 г. започва да изкупува
зърнени храни.

Протоколи от заседания на УС (1925–1946) и КС (1935–1945).
Дневник-главни книги (1932–1944).
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КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СЪГЛАСИЕ“ – С. КУЛЕ МАХАЛА
Ф. 446К, 1 опис, 6 а.е., 0.09 л.м., 1919–1943 г.
Вж. и Ф. 616
Учредена на 21 септ. 1919 г. като земеделско кредитно кооперативно сдружение за кредитиране на своите членове и снабдяване на населението с продоволствени стоки. По-късно започва да изкупува зърнени храни.

Протоколи от заседания на УС, КС и от общи събрания (1919–1943).
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „САМОПОМОЩ“ – С. КЪРКИ ЖАБА
Ф. 305К, 1 опис, 2 а.е., 0.03 л.м., 1934–1950 г.
Вж. и Ф. 352
Учредена през 1934 г. Първоначално осъществява само търговска дейност с
продоволствени стоки. По-късно започва да развива кредитиране на членовете и
влогонабиране.

Протоколи от заседания на УС и КС (1934–1950).
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СПАСЕНИЕ“ – С. ЛАБЕЦ
Ф. 400К, 1 опис, 12 а.е., 0.04 л.м., 1934–1944 г.
Вж. и Ф. 538
Учредена на 10 окт. 1910 г. за кредитиране на своите членове. От 1920 г.
започва да развива търговия с продоволствени стоки и изкупуване на селскостопански произведения.

Годишни счетоводни отчети (1939–1944).
Статистически сведения (1934, 1939).
Ревизионен акт (1943).
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ПРОСВЕТА“ – С. ЛЕХЧЕВО
Ф. 294К, 2 описа, 10 а.е., 0.09 л.м., 1920–1970 г.
Вж. и Ф. 330
Учредена на 13 септ. 1920 г. като Всестранно земеделско кооперативно
сдружение, което развива културно-просветна дейност. През 1923 г. преустановява дейността си. През 1927 г. кооперацията е възстановена, приема устава на
кредитните кооперации, открива кооперативен магазин. На 28 март 1943 г. се
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слива с ПБ – с. Лехчево и образуват Обединено кооперативно сдружение „Прос
вета“.

Протоколи от заседания на УС и КС (1920–1945).
Протокол за възстановяване дейността на кооперацията (1927) и истори
ческа справка за кооперативното движение във Фердинандско (Монтанско)
за периода 1923–1944 г. (1970).
Кореспонденция по утвърждаване на кооперацията (1931).
Годишни счетоводни отчети (1931–1944).
Ревизионни актове (1939–1945).
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ГОЛЯМА ПЪСТРИНА“ – С. ЛИПЕН
Ф. 299К, 1 опис, 23 а.е., 0.07 л.м., 1928–1944 г.
Вж. и Ф. 320
Учредена на 5 февр. 1919 г. за кредитиране на своите членове и снабдяването им с продоволствени стоки. Започва да изкупува яйца и кожи, а впоследствие
всички видове селскостопански произведения, оборудва мандра и развива млекопреработване.

Протоколи от заседания на УС (1931).
Годишни счетоводни отчети (1929–1931, 1933–1934, 1939–1944).
Ревизионни актове (1928–1944).
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ОГОСТА“ – С. ЛОПУШНА
Ф. 287К, 1 опис, 7 а.е., 0.09 л.м., 1931–1964 г.
Вж. и Ф. 318
Учредена на 23 авг. 1930 г. за снабдяване населението с продоволствени стоки, изкупуване на селскостопански произведения. През 1934 г. към кооперацията
се открива отдел за преработка на грозде, а до 1938 г. – и винарска изба, мандра,
консервна работилница, пулпова работилница, люпилня за пилета, оранжерия за
ранни зеленчуци и хлебопроизводство.

Уставна преписка (1940–1964).
Заявления за членство (1931–1943). Книга за членовете (1944–1954).
Протоколи от заседания на УС и КС (1936–1947).
Дялове в съюзи и централи (1938–1943).
Ревизионен акт (1933–1934).
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КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СЪЕДИНЕНИЕ“ – С. ЛУКОВИЦА
Ф. 289К, 1 опис, 4 а.е., 0.05 л.м., 1932–1944 г.
Вж. и Ф. 321
Учредена на 22 дек. 1930 г. за снабдяване населението с продоволствени стоки, изкупуване на селскостопански произведения, влогонабиране и кредитиране.

Правилник на кооперацията (1933).
Протоколи от заседания на УС (1938–1942).
Годишни счетоводни отчети (1937–1942).
Ревизионни актове (1932–1944).
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „РАЗВИТИЕ“ – С. МАДАН
Ф. 297К, 1 опис, 8 а.е., 0.18 л.м., 1911–1944 г.
Вж. и Ф. 333
Учредена през 1910 г. като земеделско спестовно-заемно сдружение. През
1923 г. приема устава на кредитните кооперации. Отпуска кредити, набира влогове, развива търговия с продоволствени стоки.

Протоколи от заседания на УС (1922–1930, 1936–1944).
Дневник-главни книги (1911–1934, 1938–1941).
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СЪЕДИНЕНИЕ“ – С. МАРТИНОВО
Ф. 29К, 1 опис, 10 а.е., 0.15 л.м., 1922–1944 г.
Вж. и Ф. 48
Основана на 10 ноем. 1920 г. като кооперативно сдружение. Започва да
действа от 1922 г. с предмет на дейност доставка на стоки за своите членове,
изкупуване на селскостопански произведения, влогонабиране и кредитиране, производство на килими, дървопреработка и млекопреработка.

Протоколи от заседания на УС (1929–1940).
Инвентарна (1940–1944) и дневник-главни книги (1922–1943).
Ревизионни актове (1932–1943).
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КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СПАСЕНИЕ“ – С. МЕЗДРЕЯ
Ф. 302К, 1 опис, 1 а.е., 0.02 л.м., 1937–1941 г.
Вж. и Ф. 345
Учредена през 1936 г. за влогонабиране и кредитиране на своите членове.
Впоследствие разкрива магазин за търговия с продоволствени стоки.

Дневник-главна книга (1937–1941).
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ЕДИНСТВО“ – С. МЕЛЯНЕ
Ф. 286К, 1 опис, 3 а.е., 0.04 л.м., 1941–1953 г.
Вж. и Ф. 319
Учредена на 15 март 1941 г. за снабдяване населението с продоволствени
стоки, изкупуване на селскостопански произведения, дървен горивен и строителен материал, влогонабиране и кредитиране на своите членове.

Уставна преписка (1941–1953).
Протоколи от заседания на УС (1942–1947).
Книги: дневник-главна (1943–1953), инвентарна (1942–1950).
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „НАПРЕДЪК“ – С. МОКРЕШ
Ф. 407К, 1 опис, 38 а.е., 0.43 л.м., 1910–1942 г.
Вж. и Ф. 551
Учредена на 4 апр. 1910 г. като земеделска спестовно-заемателна каса за
подпомагане на членовете с кредити. През 1921 г. прераства в кредитна кооперация и разширява дейността си – открива магазин за продоволствени стоки.

Протоколи от заседания на УС и КС (1910–1921, 1927–1942).
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „НИВА“ – С. МОМИН БРОД
Ф. 309К, 1 опис, 7 а.е., 0.10 л.м., 1921–1943 г.
Учредена през 1920 г. като земеделско спестовно-заемно сдружение за кредитиране на своите членове. На 7 март 1943 г. се влива в Кредитна кооперация
„Съгласие“ – с. Дългошевци (Замфир).

Протоколи от заседания на УС и КС (1921–1943).
Баланси и отчети (1931, 1941).
Ревизионни актове (1938–1943).
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КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ИЗГРЕВ“ – С. НОВО СЕЛО
Ф. 26К, 1 опис, 2 а.е., 0.03 л.м., 1934–1940 г.
Вж. и Ф. 44
Основана на 21 окт. 1934 г. за влогонабиране и кредитиране на своите членове, изкупуване на селскостопански произведения, търговия на дребно. Разкрива
мандра за производство на овче сирене, краве и биволско масло.

Протоколи от заседания на УС, КС (1934–1940) и от общи събрания
(1936–1939).
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „БОТУНЯ“ – С. ОХРИД
Ф. 276К, 1 опис, 2 а.е., 0.03 л.м., 1933–1954 г.
Учредена през авг. 1933 г. за снабдяване населението с продоволствени стоки, кредитиране и влогонабиране.

Дневник-главна книга (1933–1943).
Счетоводен отчет за първото тримесечие на 1954 г. (1954).
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СПАСЕНИЕ“ – С. ПОРТИТОВЦИ
Ф. 279К, 1 опис, 3 а.е., 0.04 л.м., 1932–1954 г.
Учредена на 10 ян. 1932 г. Първоначално развива търговия с продоволствени
стоки, впоследствие започва да изкупува селскостопански произведения, набира
дялов капитал и кредитира своите членове.

Учредителна преписка (1932).
Протоколи от заседания на УС и КС (1947–1954).
Счетоводен отчет за първото тримесечие на 1954 г. (1954).
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СЪЕДИНЕНИЕ“ – С. ПРЕВАЛА
Ф. 300К, 1 опис, 17 а.е., 0.07 л.м., 1938–1945 г.
Вж. и Ф. 336
Учредена на 25 дек. 1938 г. като кредитно кооперативно сдружение. Започва да снабдява населението с продоволствени стоки, постепенно развива кредитиране и влогонабиране, открива мандра и преработва мляко.

Учредителен протокол (1938).
Протоколи от заседания на УС и КС (1938–1943).
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Доклад на УС за дейността през 1941 г. (1942).
Бюджети за приходите и разходите на кооперацията (1940, 1943).
Годишни счетоводни отчети (1939–1943).
Дневник-главна книга (1939–1941).
Ревизионни актове (1939–1945).
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ПОМОЩ“ – С. ПРОГОРЕЛЕЦ
Ф. 293К, 1 опис, 26 а.е., 0.57 л.м., 1909–1940 г.
Вж. и Ф. 327
Учредена на 5 апр. 1909 г. за кредитиране и влогонабиране, снабдяване населението с продоволствени стоки, изкупуване на селскостопански произведения.
По-късно започва да развива и млекопреработване.

Протоколи от заседания на УС (1909–1938) и КС (1929–1931, 1935–
1940).
Дневник-главни книги (1910–1940).
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ЗЛАТИЯ“ – С. РАЗГРАД МАХАЛА
Ф. 503К, 1 опис, 2 а.е., 0.07 л.м., 1940–1948 г.
Вж. и Ф. 547, Ф. 548
Учредена на 14 март 1920 г. за кредитиране на своите членове и снабдяване
на населението с продоволствени стоки. През 1921 г. прекъсва дейността си,
която е възобновена през 1922 г. Наред с търговията със стоки, започва изкупуване на селскостопански произведения.

Протоколи от заседания на УС и КС (1942–1947).
Дневник-главна книга (1940–1948).
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СЪГЛАСИЕ“ – С. РАСОВО
Ф. 306К, 1 опис, 6 а.е., 0.12 л.м., 1920–1944 г.
Вж. и Ф. 350
Учредена на 29 авг. 1919 г. за кредитиране на членовете, доставка и търговия с продоволствени стоки.

Протоколи от заседания на УС (1925–1929, 1933–1942) и КС (1920–
1944).
Ревизионни актове (1943–1944).
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КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ЕДИНСТВО“ – С. СЛАВОТИН
Ф. 271К, 1 опис, 5 а.е., 0.06 л.м., 1935–1944 г.
Вж. и Ф. 287
Учредена през 1935 г. Развива търговия с продоволствени стоки, изкупува
зърнени храни, кредитира своите членове, открива млекопреработвателен отдел.

Протоколи от заседания на УС (1935–1944) и КС (1937–1945).
Ревизионни актове (1935–1944).
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „БРАТСТВО“ – С. СОТОЧИНО
Ф. 281К, 1 опис, 3 а.е., 0.05 л.м., 1937–1952 г.
Вж. и Ф. 299
Учредена през 1934 г. за снабдяване населението с продоволствени стоки и
кредитиране на своите членове.

Протоколи от заседания на УС и КС (1937–1945).
Книга за членовете (1938–1952).
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ПОДКРЕПА“ –
С. СТАЛИЙСКА МАХАЛА
Ф. 314К, 1 опис, 6 а.е., 0.10 л.м., 1927–1944 г.
Вж. и Ф. 364
Учредена през 1926 г. за кредитиране на своите членове, влогонабиране и
снабдяване на населението с продоволствени стоки. През 1943 г. се слива с ПБ –
с. Сталийска махала и Кредитна кооперация „Нива“ – с. Влашка махала (Сталийска махала).

Протоколи от заседания на УС, КС и от общи събрания (1934–1937).
Дневник-главни книги (1930–1934, 1942–1944).
Ревизионни актове (1927–1937).
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КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СЪЗИРА“ – С. СТУБЕЛ
Ф. 298К, 1 опис, 62 а.е., 0.17 л.м., 1914–1944 г.
Вж. и Ф. 397
Учредена на 12 февр. 1912 г. Първоначално раздава земи на членовете си,
впоследствие доставя продоволствени стоки за населението, изкупува селскостопански произведения, занимава се с млекопреработване.

Протоколи от заседания на УС и КС (1914–1940).
Годишни счетоводни отчети (1914, 1918, 1920–1944).
Ревизионни актове (1914–1943).
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ГРИЖА“ – С. СУМЕР
Ф. 455К, 1 опис, 7 а.е., 0.15 л.м., 1925–1942 г.
Вж. и Ф. 623
Учредена на 25 февр. 1925 г. за кредитиране на своите членове. Пълноценно
започва да работи през 1928 г., като не само кредитира, но и набира средства,
снабдява населението с продоволствени стоки, изкупува селскостопански произведения, открива мандра и развива млекопреработване.

Учредителен протокол (1925).
Протоколи от заседания на УС и КС (1928–1942).
Доклади на КС (1932–1934).
Дневник-главни книги (1934–1942).
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ – С. ЧЕЛЮСТНИЦА
Ф. 485К, 1 опис, 11 а.е., 0.03 л.м., 1929–1944 г.
Вж. и Ф. 708
Учредена през 1928 г. за снабдяване населението с продоволствени стоки,
кредитиране и влогонабиране.

Годишни счетоводни отчети (1929–1941) и сведения (1938–1941).
Ревизионни актове (1938–1944).
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КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ПРОСВЕТА“ – С. ЧЕМИШ
Ф. 275К, 1 опис, 4 а.е., 0.05 л.м., 1937–1953 г.
Вж. и Ф. 298
Учредена през 1937 г. за снабдяване населението с продоволствени стоки и
кредитиране на своите членове. Впоследствие започва да изкупува селскостопански произведения и да преработва мляко.

Книги: дневник-главна (1937–1951), за членовете (1937–1953), инвен
тарна (1937–1950).
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ОБЕДИНЕНИЕ“ – С. ЧЕРНИ ВРЪХ
Ф. 385К, 1 опис, 6 а.е., 0.06 л.м., 1921–1946 г.
Вж. и Ф. 498
Учредена на 19 февр. 1919 г. като кооперативно сдружение за раздаване на
кредити и търговия с продоволствени стоки. През 1940 г. започва изкупуване на
селскостопански произведения, а през 1944 г. – и влогонабиране.

Протоколи от заседания на УС (1921–1946).
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СЪЕДИНЕНИЕ“ – С. ЧИПРОВЦИ
Ф. 31К, 1 опис, 5 а.е., 0.08 л.м., 1933–1944 г.
Вж. и Ф. 303
Основана на 22 окт. 1922 г., но започва своята дейност от 1 февр. 1923 г.
Първоначално доставя стоки на своите членове, впоследствие започва изкупуване на селскостопански произведения от населението, дървопреработване и кредитиране, а по-късно и влогонабиране.

Протоколи от заседания на УС и от общи събрания (1936–1940).
Дневник-главна книга (1939–1944).
Годишни статистически отчети с приложения (1933–1944).
Ревизионни актове (1938–1941).
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КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СПАСЕНИЕ“ – С. ЯНЧОВ ЧИФЛИК
Ф. 425К, 1 опис, 7 а.е., 0.04 л.м., 1933–1947 г.
Вж. и Ф. 585
Учредена на 1 март 1933 г. за снабдяване населението с продоволствени
стоки. Постепенно започва влогонабиране и кредитиране на своите членове, изкупуване на селскостопански произведения.

Протоколи от заседания на УС, КС и от общи събрания (1933–1947).
Ревизионни актове (1936–1944).
І Х . 3 . Т Ъ Р ГОВСК И Д РУЖЕ СТ ВА
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„МАНИФАКТУРА“ – ЛОМ
Ф. 74К, 1 опис, 7 а.е., 0.11 л.м., 1942 –1952 г.
Основано на 20 февр. 1942 г. за търговия с манифактурни стоки, галантерия, пасмантерия, кинкалерия, памучни и вълнени прежди, вълнени платове и юргани на едро и дребно. Ликвидирано на 19 март 1952 г.

Дневници и книги за: оборота (1942–1948); загубите и печалбите (1950–
1952); вземанията и задълженията (1948).
Инвентарна и дневник-главни книги (1942–1951).
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„СИМЕОН ДИМОВСКИ“ – ЛОМ
Ф. 120К, 1 опис, 10 а.е., 0.13 л.м., 1937–1948 г.
Основано на 18 ноем. 1937 г. със срок на действие 10 г. за продажба на едро
и дребно на шаяци, прежди, готови дрехи и шивашки артикули. Закрито на 19
ноем. 1948 г.

Дневници за: оборота (1937–1948), загубите и печалбите (1937–1945).
Инвентарна и дневник-главни книги (1937–1948).
Месечни ведомости по сметките (1941–1944).
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ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„РАДЕЦКИ“ – ЛОМ
Ф. 43К, 1 опис, 4 а.е., 0.07 л.м., 1943–1948 г.
Дневници за: дебиторите и кредиторите (1945–1948), оборота (1945–
1947).
Декларация за данъка върху оборота (1947).
Дневник-главна книга (1943–1948).
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ГРИГОРОВ И ДАНАИЛОВ“ – ЛОМ
Ф. 75К, 1 опис, 3 а.е., 0.10 л.м., 1942–1948 г.
Книги: дневник-главна, за оборота, партидна (1942–1948).
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Х. ФИНАНСИ, КРЕДИТ И ЗАСТРАХОВКА
Д А Н Ъ ЧНИ У ПРАВЛЕ НИ Я
Създадени със Закона за околийските ковчежници от 1880 г. До 1893 г. съществуват като държавни ковчежничества, от 1894 до 1903 г. – като главни
бирничества, от 1904 до 1924 г. са финансови управления, от 1924 до 1947 г. –
данъчни управления. Организират и контролират облагането и събирането на
данъци, такси и държавни вземания.

ДАНЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ – БЕРКОВИЦА
Ф. 53К, 2 описа, 118 а.е., 2.70 л.м., 1892–1948 г.
Окръжни, писма и телеграми от МФ и кореспонденция с него по дей
ността (1892–1935).
Заповеди по дейността (1922–1930).
Актове за ревизии на бирници (1892–1936).
Рапорти на бирници за извършената работа (1893, 1932–1934).
Списъци на данъкоплатци, актове и постановления за данъци, запрети
телни писма, удостоверения и др. по събиране на данъци (1893–1935); описи
на движими и недвижими имоти в Берковска околия (1893, 1914, 1930–1934).
Заявления, заповеди и актове за встъпване в длъжност, уволнения и пре
мествания на служители (1892–1932).
Ведомости за заплати (1896, 1922–1924, 1930, 1933–1935, 1942–1943).
Заявления, удостоверения и декларации по вътрешния държавен заем
(1943).
Основна данъчна книга за поземлен данък, данък сгради и данък върху
занаятите за с. Лесковец (1919–1923); партидни книги за непокрити и пок
рити недвижими имоти, за данък върху сградите на жителите от Берковица
и селата Калиманица, Заножене, Вършец, Гушанци (Замфирово), Боровци,
Соточино (Гаврил Геново), Гаганица, Янчов чифлик (Ягодово), Бистрилица,
Хаджийска махала (Черкаски), Помеждин, Меляне, Котеновци, Равна,
Долна Бела Речка, Лопушна (Георги Дамяново), Лесковец (1930), Мездрея,
Песочница, Костенци (1935–1948).
ДАНЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ – ЛОМ
Ф. 121К, 1 опис, 6 а.е., 0.04 л.м., 1934–1944 г.
Окръжни и заповеди на МФ (1944).
Ведомости за внесени суми в приход на държавния бюджет (1941–1944).
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Протоколи от преброяване на овце и кози (1944).
Кореспонденция по изплащане на кариерно право от наематели на дър
жавни кариери (1942–1944).
Актове за ревизиране на спирт, чуждестранни вина и захар; вносни лис
тове за внесен акциз (1934–1944).
Списъци на служители, щатни разписания (1942–1944).
МИТНИЦА – ЛОМ
Ф. 9К, 1 опис, 55 а.е., 0.90 л.м., 1883–1943 г.
Създадена през 1879 г. Основната ѝ дейност е да обмитява стоките и да
води борба с контрабандния внос и износ на стоки.

Окръжни, молби, рапорти, писма, телеграми и др. по назначаването, из
дръжката и движението на персонала (1885–1888, 1900–1901).
Кореспонденция, окръжни, тарифи по обмитяване на стоки (1883–1899)
и по борба с контрабандисти (1942–1943); телеграми, окръжни, рапорти по
разследване на кражби и контрабандно пренасяне на стоки (1897–1921), за
изнесените и внесени количества стоки (1942–1943), по изплащане заплатите
на служителите; дело за начет на управителя на митницата (1910–1912).
Постановления, протоколи за внесени и изнесени стоки, кредитни смет
ки за освободени стоки (1941–1943).
Рекапитулации, месечни баланси, извлечения от сметките на митницата
(1942–1943). Бележки за отчитане на извършената работа от персонала на
митницата (1914).
Щатни разписания (1903, 1905–1906, 1908–1910, 1912, 1914–1915,
1932–1933, 1940–1942).
Ревизионни актове (1937–1938, 1940).
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – БЕРКОВИЦА
Ф. 22К, 2 описа, 16 а.е., 0.25 л.м., 1907–1946 г.
Банковата агентура – Берковица е открита през 1907 г., за да съдейства за
развитие на търговията, да регулира търговските отношения и търговския кредит. След 1919 г. прераства в клон. Раздава дългосрочни кредити до 1926 г., след
което преустановява тази практика.

Сборници с окръжни писма на ЦУ на БНБ, издадени през 1907, 1910–
1913 г.

154

пътеводител по фондовете на държавен архив – монтана 1649–1944 г.

Поверителни окръжни, атестационни листове, кореспонденция на аген
турата и клона на БНБ в Берковица с ЦУ, списъци на служители и др. (1908–
1946).
Книги: дневник-главна (1943–1944), контролни за счетоводните и банко
ви операции, извършвани от клона на БНБ в Берковица (1943–1944).
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – ЛОМ
Ф. 429К, 2 описа, 71 а.е., 0.66 л.м., 1885–1944 г.
Открита на 17 окт. 1906 г. като банково представителство, превърнато
през 1907 г. в агентура със самостоятелно счетоводство, която по-късно е утвърдена като второкласен банков клон.

Годишни счетоводни отчети на агентурата и клона на БНБ в Лом по
приключването (1907–1943).
Сборник с окръжни писма на ЦУ на БНБ (1885–1915) и окръжни по
дейността (1921–1944).
ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНА БАНКА „СЪГЛАСИЕ“ –
БЕРКОВИЦА
Ф. 19К, 2 описа, 10 а.е., 0.25 л.м., 1922–1947 г.
Основана през 1922 г. за кредитиране на търговци. През 1948 г. се влива в
БНБ – Берковица.

Устав (1947).
Протоколи от заседания на УС (1936–1947).
Партиди на търговски и спестовни влогове (1935–1944).
Дневници (1922–1929).
Срочни влогове с купони (1923–1927).
Книги: дневник-главна (1923–1929), съдебна (1922–1938), за текущи
лихвени сметки (1924–1927).
БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКА БАНКА – ЛОМ
Ф. 252К, 1 опис, 10 а.е., 0.30 л.м., 1914–1948 г.
Открита през 1914 г. като клон на Българска търговска банка – Русе. Национализирана през 1947 г.

Книги за: кредитори (1941–1947); дебитори (1944–1948); сметка „Се
данти“ (1942–1948); сметка „Сконтирани полици“ (1939–1948); регистрира
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не на полиците (1914–1948); аванси срещу гаранции (1944–1948); описи за
положението на сметките на банките (1948).
Дневник-главна книга (1947).
Регистър за чужди полици (1943–1948).
АКЦИОНЕРНА БАНКА „БОГАТСТВО“ – ЛОМ
Ф. 56К, 1 опис, 38 а.е., 0.91 л.м., 1913–1953 г.
Основана през 1890 г. като спестовно дружество „Богатство“. От 1895 г.
е АД, а от 1914 г. – акционерна банка с клонове във Видин от 1919 г. и в гр. Фердинанд (Монтана) от 1926 г. В края на 1937 г. е обявена в ликвидация, а през 1952 г.
е окончателно ликвидирана.

Протоколи от заседания на: УС (1915–1952); Ликвидационния съвет
(1937–1952); общи събрания (1915–1952).
Закупени, заложени и депозирани ценни книжа (1913–1938).
Протестирани полици за градовете Фердинанд (Монтана) (1929–1940),
Лом (1932–1940) и Видин (1932–1952).
Съдебни дела на лица от гр. Фердинанд (Монтана) (1930–1952), Лом
(1930–1933) и Видин (1929–1930).
Книги: дневник-главна (1930–1947), инвентарна (1938–1945), „порт
фейл“ (1930–1932).
Дневник на банката в обществена ликвидация (1927–1951).
Инвентарни баланси (1947–1951). Баланси на банката с приложения
(1938–1953).
Описи по приключването (1938–1947).
Изпълнителни дела и изпълнителни листове, списъци на длъжници, но
тариални актове и др. (1921–1939).
АКЦИОНЕРНА ИНДУСТРИАЛНА БАНКА „ЛОМ“ – ЛОМ
Ф. 457К, 1 опис, 6 а.е., 0.08 л.м., 1914–1952 г.
През ян. 1914 г. е учредено Акционерно индустриално дружество в Лом за
инсталиране, построяване и експлоатация на фабрика за производство на спирт
в Лом или околностите му. През 1928 г. то се слива с Командитно дружество
„Георги Ценков и Йордан Ганчев“ и образуват Акционерна индустриална банка – Лом, чиято дейност е банкерство и търговия със зърнени храни. От 1938 г. е
обявена в ликвидация и е окончателно ликвидирана през 1948 г.

Протоколи от заседания на УС (1914–1952).
Книги: дневник-главна (1938–1947), инвентарна (1939–1948).
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РАЙОННА КООПЕРАТИВНА БАНКА – ГР. ФЕРДИНАНД
Ф. 543К, 2 описа, 13 а.е., 0.07 л.м., 1933–1942 г.
Основана през 1931 г. с цел кредитиране на членовете, влогонабиране, отпускане на кредити, извършване на сконтови и други операции. През 1942 г. се
слива с ПБ – гр. Фердинанд (Монтана).

Протоколи от заседания на УС (1933–1937, 1939–1942) и от общи съб
рания (1941–1942).
Счетоводни отчети на банката за 1933, 1935–1936, 1938–1940 г.
БЪЛГАРСКА ЗЕМЕДЕЛСКА И КООПЕРАТИВНА БАНКА –
БЕРКОВИЦА
Ф. 21К, 2 описа, 32 а.е., 0.45 л.м., 1901–1944 г.
Основана през 1901 г. под името „Земеделческа каса“. От 1904 г. е преименувана на БЗБ, от 1934 г. – БЗКБ. Предметът на дейност е кредитиране на земеделски стопани и кооперации. Съществува до 1948 г., когато се влива в БНБ –
Берковица.

Отчети на: Българска земеделческа каса (1901), БЗБ (1909, 1916, 1924–
1925), Земеделческа каса – Берковица (1910).
Дневник-главни книги (1942–1944).
Кореспонденция, заповеди за назначаване, уволнения и др. по личния
състав (1902, 1904–1905, 1907–1911, 1913–1914, 1918–1925).
Поверителни преписки и окръжни по мобилизацията, сведения за със
тоянието на клона, атестационни листове на служители и др. (1914–1943); за
политическата принадлежност на членовете на УС и КС на Кредитна коопе
рация „Огоста“ – с. Лопушна (Георги Дамяново) (1943–1944).
БЪЛГАРСКА ЗЕМЕДЕЛСКА И КООПЕРАТИВНА БАНКА –
С. ВЪЛЧЕДРЪМ
Ф. 458К, 1 опис, 5 а.е., 0.14 л.м., 1941–1945 г.
През 1939 г. агенцията на БЗКБ – Лом в с. Вълчедръм прераства в банков
клон към ЦУ на банката. Дейността се изразява в раздаване на кредити на земеделски стопани, занаятчии и кооперации, застраховане на посеви и добитък, доставка на машини за земеделското стопанство. Съществува до 1948 г., когато се
влива в БНБ – клон с. Вълчедръм.

Протоколи от заседания на УС (1941–1942).
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Баланс и счетоводен отчет на банката (1943).
Дневник-главни книги (1941–1945).
Ревизионен акт (1943).
БЪЛГАРСКА ЗЕМЕДЕЛСКА И КООПЕРАТИВНА БАНКА – ЛОМ
Ф. 70К, 1 опис, 34 а.е., 0.30 л.м., 1935–1944 г.
Съществува от 1934 г. Предметът на дейност е кредитиране на земеделски
стопани и кооперации. Съществува до 1948 г., когато се влива в БНБ – Лом.

Облекчителни дела на жители от околията (1935).
Годишни сведения на кредитни и застрахователни сдружения, съюзи и
централи (1939–1942).
Кореспонденция с Погасителната каса по Закона за облекчителните дела
и заздравяване на кредита (1936).
Окръжни и нормативни документи на Общия съюз на популярните бан
ки – София (1944).
БЪЛГАРСКА ЗЕМЕДЕЛСКА И КООПЕРАТИВНА БАНКА –
ГР. ФЕРДИНАНД
Ф. 435К, 1 опис, 15 а.е., 0.05 л.м., 1929–1943 г.
Преди 1904 г. съществува като земеделска каса. От 1904 г. е преименувана
на БЗБ, от 1934 г. – на БЗКБ. Предметът на дейност е кредитиране на земеделски стопани и кооперации, доставка на машини и сечива за подобряване на
земеделското стопанство. Съществува до 1948 г., когато се влива в БНБ – гр.
Фердинанд (Монтана).

Уставни преписки на: Кредитна кооперация „Труд“ – с. Челюстница;
Кредитна кооперация „Балкан“ – с. Смоляновци; Кредитна 
кооперация
„Пчела“ – с. Долно Белотинци; Кредитна кооперация „Просвета“ – с. Лехчево;
Кредитна кооперация „Развитие“ – с. Мадан; ТПК „Табак“ – с. Митровци;
Шивашка потребителна кооперация „Пробуда“ – гр. Фердинанд (Монтана);
Кредитна кооперация „Селянка“ – с. Горно Церовене; Кредитна кооперация
„Избавление“ – с. Студено буче; Мебелно-строителна кооперация „Бор“ –
гр. Фердинанд (Монтана); Кредитна кооперация „Градище“ – с. Камена
Рикса; Кредитна кооперация „Спасение“ – с. Войници; ПБ – с. Митровци;
Кооперативно говедовъдно сдружение „Пъстрина“ – с. Стубел (1929–1941).
Годишен счетоводен отчет на банката (1943).
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ПОПУЛЯРНА БАНКА – БЕРКОВИЦА
Ф. 20К, 1 опис, 26 а.е., 0.25 л.м., 1910–1943 г.
Основана през 1909 г. с предмет на дейност кредитиране с евтин и леснодостъпен кредит на занаятчии, търговци, земеделци, домакини. Съществува до
1951 г., когато се влива в БНБ – Берковица.

Протоколи от общи годишни събрания (1910–1943), заседания на УС
(1910–1943) и Сконтовия комитет при банката (1914–1921, 1930–1933).
Годишни отчети за дейността за 1930–1931, 1935–1936, 1938–1941 г.
(1931–1942).
В-к „Лист на Берковската популярна банка“ (1930–1935).
Листовки и изложения на банката във връзка с дейността ѝ по елек
трифицирането на града (1935–1936) и за култивирането на ягоди и мента в
Берковския регион (1936–1941).
ПОПУЛЯРНА БАНКА – С. БРУСАРЦИ
Ф. 288К, 1 опис, 4 а.е., 0.05 л.м., 1933–1944 г.
Учредена през 1928 г. за влогонабиране и кредитиране, търговия на дребно и
изкупуване. Съществува до 1947 г., когато прераства във всестранна кооперация.

Протоколи от заседания на УС и КС (1933–1943).
Годишни отчети за дейността (1936–1944).
Азбучен списък на членовете на банката и внесените дялове (1936–1938).
ПОПУЛЯРНА БАНКА – С. ВАСИЛОВЦИ
Ф. 536К, 1 опис, 12 а.е., 0.04 л.м., 1931–1939 г.
Основана на 10 ноем. 1929 г. от 18 членове с цел подпомагане и защита на
дребните занаятчии и търговци от лихварство; осигуряване по-добри цени на
селскостопанските произведения; влогонабиране и кредитиране. През 1944 г. се
слива с кредитната кооперация в селото и образуват Обединена кооперативна
банка – с. Василовци.

Годишни счетоводни отчети (1931–1934).
Ревизионни актове (1931–1939).
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ПОПУЛЯРНА БАНКА – С. ВЪРШЕЦ
Ф. 285К, 1 опис, 60 а.е., 0.49 л.м., 1924–1946 г.
Учредена на 2 дек. 1924 г. с два отдела – кредитен и потребителски.

Учредителна преписка (1924–1926).
Протоколи от заседания на УС (1924–1940) и КС (1925–1942).
Кореспонденция по изземване на имоти за задължения (1931–1934), из
вършени от КС ревизии на магазини (1934–1936).
Правилници на Посмъртната каса (1927, 1934, 1940).
Дневник-главни книги (1925–1944).
Бюджети за приходите и разходите на банката (1943–1944).
Годишни счетоводни отчети (1926–1944).
Ревизионни актове (1925–1946).
ПОПУЛЯРНА БАНКА – С. ГОРНА ГНОЙНИЦА
Ф. 393К, 1 опис, 4 а.е., 0.05 л.м., 1938–1953 г.
Учредена на 22 март 1931 г. за кредитиране. През 1933 г. започва да изкупува селскостопански произведения, а през 1942 г. отваря магазин. Съществува до
1948 г., когато прераства във всестранна кооперация.

Протоколи от заседания на УС (1939–1947), КС (1938–1953), общи съб
рания (1939–1947).
Годишен отчет на банката (1944).
ПОПУЛЯРНА БАНКА – С. ДОЛНИ ЦИБЪР
Ф. 282К, 1 опис, 12 а.е., 0.12 л.м., 1931–1953 г.
Учредена през 1931 г. за набиране на спестовни влогове и отпускане на кредити на занаятчии, чиновници и земеделски стопани. Впоследствие развива и
стопанска дейност, като изкупува зърнени храни и извършва продажби на продоволствени стоки. През 1948 г. прераства във всестранна кооперация.

Протоколи от заседания на УС (1938–1944) и КС (1931–1953).
Списъци на членовете (1940–1943).
Книги: за движимото и недвижимото имущество (1931–1950), инвентар
на (1937–1950).
Ревизионни актове (1934–1939).
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ПОПУЛЯРНА БАНКА – С. КЛИСУРА
Ф. 424К, 1 опис, 20 а.е., 0.08 л.м., 1929–1944 г.
Учредена на 26 май 1929 г. за кредитиране. Прекратява дейността си през
1948 г., като се влива в потребителната кооперация в селото.

Протоколи от заседания на УС (1929–1937), КС (1929–1943), общи съб
рания (1929–1937).
Месечни баланси на банката (1929–1932, 1940, 1942).
Статистически сведения (1933–1937).
Годишни счетоводни отчети (1938–1939, 1942, 1944).
Ревизионни актове (1930, 1937–1938).
ПОПУЛЯРНА БАНКА – С. ЛЕХЧЕВО
Ф. 295К, 1 опис, 3 а.е., 0.03 л.м., 1931–1942 г.
Учредена през 1931 г. за кредитиране и влогонабиране, търговия с потребителски стоки и изкупуване на зърнени храни, птици и яйца.

Протоколи от заседания на УС (1936–1942) и КС (1931–1938).
ПОПУЛЯРНА БАНКА – ЛОМ
Ф. 431К, 1 опис, 3 а.е., 0.06 л.м., 1930–1944 г.
Учредена през 1919 г. за кредитиране, влогонабиране, извършване на банкови и комисионни операции. През 1932 г. разширява дейността си, като включва
изкупуване на зърнени храни. През 1939 г. се влива в ПБ – с. Голинци (Младеново,
кв. на Лом).

Протоколи от заседания на УС (1930–1944); УС на ПБ – с. Голинци
(Младеново, кв. на Лом) (1935–1939) и от общи събрания на ПБ – Лом
(1930–1944) и ПБ – с. Голинци (Младеново, кв. на Лом) (1935–1939).
ПОПУЛЯРНА БАНКА – С. МИТРОВЦИ
Ф. 484К, 1 опис, 4 а.е., 0.03 л.м., 1936–1945 г.
Учредена на 9 юли 1939 г. за влогонабиране и кредитиране. По-късно развива
и търговия с продоволствени стоки. Съществува до 1948 г., когато прераства
във всестранна кооперация.

Протоколи от заседания на УС (1936–1944) и КС (1939–1945).
Баланси-ведомости на банката (1941–1944).
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ПОПУЛЯРНА БАНКА – С. СТАЛИЙСКА МАХАЛА
Ф. 502К, 1 опис, 11 а.е., 0.18 л.м., 1935–1947 г.
Учредена на 1 юни 1931 г. в с. Криводол за влогонабиране, кредитиране, търговия с продоволствени стоки, изкупуване на зърнени храни. През 1941 г. седалището на банката се премества в с. Сталийска махала. През 1943 г. се слива
с Кредитна кооперация „Нива“ – с. Влашка махала (Сталийска махала) и Кредитна кооперация „Подкрепа“ – с. Сталийска махала и образуват Кооперативна
банка „Подкрепа“ – с. Сталийска махала.

Протоколи от заседания на УС и КС (1942–1944), от общи събрания
(1942–1944).
Месечни ведомости и сравнителни баланси на банката (1935, 1939–1940,
1943–1944).
Книги: дневник-главни (1935–1937, 1943–1947), контролна (1943–1944).
Протокол от ревизия (1942).
ПОПУЛЯРНА БАНКА – ГР. ФЕРДИНАНД
Ф. 437К, 1 опис, 9 а.е., 0.13 л.м., 1922–1943 г.
Учредена на 9 март 1921 г. за влогонабиране и кредитиране. През 1942 г.
поема активите и пасивите на ликвидираната Районна кооперативна банка – гр.
Фердинанд (Монтана).

Протоколи от заседания на УС (1923–1942) и КС (1937–1940).
Годишни отчети за дейността (1922–1943).
Листовки, афиши и покани за общи събрания (1935–1936).
КООПЕРАТИВНА ПОПУЛЯРНА БАНКА – ЛОМ
Ф. 430К, 1 опис, 7 а.е., 0.10 л.м., 1929–1944 г.
Учредена на 22 юни 1929 г. под името Кооперативна банка „Съгласие“. Развива влогонабиране и кредитиране, извършва комисионни и други банкови операции. На 1 окт. 1944 г. се влива в ПБ – Лом.

Протоколи от заседания на УС (1929–1944), КС (1936–1943) и от общи
събрания (1929–1944).
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ГРУПОВ ФОНД „СДРУЖЕНИЯ ЗА ЗАСТРАХОВКА НА ДОБИТЪК
ОТ ФЕРДИНАНДСКА ОКОЛИЯ“
Ф. 322К, 1 опис, 54 а.е., 0.45 л.м., 1920–1948 г.
Съществуват от 1920 г. под ръководството на БЗКБ – гр. Фердинанд (Монтана). Събират застрахователни вноски от членовете. Изплащат обезщетения
при смърт на животни. Закрити през 1948 г., когато преминават към Държавния
застрахователен институт.

Протоколи, отчети, ревизионни актове и списъци на сдруженията за зас
траховка на добитък от гр. Фердинанд (Монтана) и от сeлата Камена Рикса,
Кобиляк, Благово, Славотин, Ерден, Громшин, Мадан, Стубел, Охрид,
Живовци, Крапчене, Горна Вереница, Чипровци, Студено буче, Копиловци,
Долно Белотинци, Безденица, Илица (Гаврил Геново), Люта (Владимирово),
Меляне, Смоляновци, Еловица, Митровци, Горна Ковачица, Железна,
Мърчево, Войници, Говежда, Превала, Портитовци, Вълкова Слатина
(Доктор Йосифово), Бойчиновци, Вирове, Бели мел, Горно Церовене, Долна
Вереница (1920–1948).
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ХІ. ОБРАЗОВАНИЕ
ХІ . 1. У ЧИЛИ Щ НИ ИНСП Е К ЦИИ И НАСТ ОЯТ Е ЛС Т ВА
ОКОЛИЙСКА УЧИЛИЩНА ИНСПЕКЦИЯ – БЕРКОВИЦА
Ф. 329К, 1 опис, 19 а.е., 0.26 л.м., 1934–1943 г.
Открита на 20 март 1910 г. със задача да организира ежегодно конференции и съвещания на учителите от Берковска околия, да назначава и уволнява учители, да извършва ревизии на работата на учителите. Съществува до 1948 г.,
когато преминава като служба към Околийския народен съвет.

Окръжни от МНП до училищните инспектори по учебно-възпитателната
работа в училищата (1938–1942).
Кореспонденция с Областната училищна инспекция, средищни директо
ри и главни учители за: мобилизиране на учители от околията; списъци с
мирновременния и военновременния щат по училища и на граждански моби
лизираните учители със сведения за военната им служба (1939–1942); учре
дяване на управителни тела на читалищата от Берковска околия (1939–1940);
спазване ЗЗД в училищата (1941–1942); определяне петна за строежи, ре
монт и оборудване на учебни сгради, с приложени скици на училищни имоти
(1938–1942); изпращане на учители във Вардарска Македония и Беломорска
Тракия (1941–1942).
Програми и планове за провеждане на областен и околийски училищни
събори във Враца и Берковица (1939).
Годишни отчети и таблици за състоянието на училищата от околията
(1934–1943).
Таблици със сведения за броя на подлежащите на задължително обуче
ние деца, за записаните ученици по паралелки и действащи учители в околи
ята (1941–1942).
Списъци на действащи, новооткрити и закрити училища (1941–1942).
Сведения за учитело-родителски сдружения, ученически дружества и
безплатни ученически трапезарии в училищата (1943).
ОКОЛИЙСКА УЧИЛИЩНА ИНСПЕКЦИЯ – ЛОМ
Ф. 236К, 2 описа, 10 а.е., 0.19 л.м., 1929–1944 г.
Протоколи на инспекцията (1941–1944).
Заповеди по дейността (1934–1942) и за назначение, уволнение, пре
местване на учители (1942–1944).
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Кореспонденция с училищата по учебно-възпитателната работа (1942–
1944).
Доклади на училищния инспектор за работата на учителите (1936) и на
средищните директори от с. Мокреш, с. Прогорелец (Якимово), с. Куле маха
ла (Златия), с. Горни Цибър, с. Ковачица и Лом (1935–1936).
Списъци на учителите от II-ра Ломска учебна околия с данни за поли
тическата им принадлежност (1936); училищата и учителите (1941–1942); за
заместване на учители при мобилизация (1941).
Оценки за дейността на учителите (1940–1941).
Сведения за броя на учителите (1940–1941) и за политическата им при
надлежност (1936).
Ревизионни актове (1929, 1933–1937).
ОКОЛИЙСКА УЧИЛИЩНА ИНСПЕКЦИЯ – С. МЕДКОВЕЦ
Ф. 4К, 2 описа, 25 а.е., 0.20 л.м., 1934–1948 г.
Протоколи от заседания на комисията по преместване на учителите
(1942–1945); от проверки на училищата, доклади на директорите за извърше
ната работа от учителите (1943–1944); на учителските съвети и конференции
на училищата от Ломското и Медковското просветни дружества (1943).
Доклади за учебно-възпитателната, извънучилищната дейност на учите
лите и на учитело- родителските сдружения (1942–1944).
Окръжни и указания за работата с младежта извън училището (1943–
1944), по учебно-възпитателната работа; сведения за училищни сгради;
характеристики на учителите; изложение за откриване на гимназия в с.
Медковец (1944).
Книги за вписване наказанията на учителите от района (1934–1948) и за
ревизии на учителите (1935–1944).
Актове от ревизии на читалища, научни и благотворителни дружества;
доклади за състоянието на читалищата (1943).
Планове за образователната работа на учителите (1943).
Годишен отчет за изпълнение на Наредбата за ръководството на учили
щата (1943).
Сведения за ученическите трапезарии и извънучилищната дейност на
учителите (1943).
Списък на първоначалните учители от околията (1943–1944).
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ОКОЛИЙСКА УЧИЛИЩНА ИНСПЕКЦИЯ – ГР. ФЕРДИНАНД
Ф. 61К, 2 описа, 16 а.е., 0.31 л.м., 1936–1944 г.
Вж. и Ф. 5
Окръжни на МНП, списъци, обяви и молби на учители, протоколи на
околийската училищна комисия за назначаване на учители (1941–1943).
Протоколи на учителски съвети, планове за дейността на учителите
(1938–1944), от годишни отчетни събрания на читалищата (1938).
Книга за наказания на учители (1936–1941).
Писма от: директори на училища до околийския училищен инспектор
със сведения за учители и ученици, за състоянието на училищните сгради и
др. (1942–1943); читалищата в околията до околийския училищен инспектор
за дейността им (1939–1940); за дейността на училищата с данни за убийство
на комунисти и партизани, за проведени акции от партизаните в с. Винище и
с. Чипровци (1944).
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – С. БЕЛОТИНЦИ
Ф. 569К, 1 опис, 37 а.е., 0.09 л.м., 1911–1944 г.
Съществува от 1930 г. Изборно учреждение към училището. Назначава и
уволнява учители и обслужващ персонал към училищата, осигурява учебни сгради и обзавеждането им, закупува учебни помагала, стопанисва училищни имоти,
подпомага бедни ученици и др.

Протоколи от заседания на Училищното настоятелство (1911–1944).
Бюджети за приходите и разходите (1926–1930) и допълнителни бю
джети (1929–1934) на настоятелството. Главни отчети за прихода и разхода
(1926–1935).
Тръжни преписки за отдаване имоти под наем (1927–1934).
Книги: инвентарна (1927), партидна за експлоатация на имотите (1927–
1934), приходно-разходна (1927–1931).
БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – ЛОМ
Ф. 574К, 1 опис, 7 а.е., 0.12 л.м., 1908–1935 г.
Протоколи от заседания на Училищното настоятелство (1908–1929).
Заповеди по дейността (1919–1935).
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УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – С. ОДОРОВЦИ
Ф. 570К, 1 опис, 21 а.е., 0.03 л.м., 1925–1934 г.
Създадено през 1925 г.

Бюджети за приходите и разходите на Училищната община (1925–1934).
Главни отчети за приходите и разходите на Училищното настоятелство
(1925–1934).
Тръжни преписки за отдаване под наем училищни ниви и ливади (1926–
1929, 1932–1933).
Х І . 2 . О Б Щ О О Б Р АЗ ОВ А НИ Е
Х І . 2 . 1 . ГИ МНАЗ ИИ
СМЕСЕНА ГИМНАЗИЯ „ДОКТОР ИВАН ПАНОВ“ – БЕРКОВИЦА
Ф. 255К, 4 описа, 443 а.е., 5.56 л.м., 1908–1952 г.
Вж. и Ф. 438
До 1913 г. съществува като смесена прогимназия. През учебната 1913/1914 г.
се открива І гимназиален клас. Постепенно от непълна прераства в пълна смесена гимназия. От учебната 1924/1925 г. става педагогическо училище и с известни
прекъсвания е такова до учебната 1932/1933 г., когато става реално училище.
През 1934 г. гимназията е закрита. След две години е възстановена.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1911–1947).
Доклади, статистически сведения и годишни рапорти (1928–1934, 1942–
1944).
Окръжни и писма за наказания на ученици за противодържавна дейност
(1928–1929, 1942–1945).
Доклад за работата на гимназията за 1943 г., писма с данни за комунис
тически деятели (1943–1944).
Книги: главни класни (1908–1946); летописни (1920–1951); за доклади
на комисии по разследване на провинени ученици (1941–1948); за изпити:
годишни (1942–1944), поправителни (1943–1947), приемни (1943–1952), на
частни ученици (1940–1945).
Протоколи от зрелостни изпити, оценки (1920–1943, 1944, 1946).
Ведомости от зрелостни изпити с оценки и заявления (1921–1946).
Ведомости за заплати (1918–1946).
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МЪЖКА ГИМНАЗИЯ „НАЙДЕН ГЕРОВ“ – ЛОМ
Ф. 23К, 1 опис, 341 а.е., 9.33 л.м., 1879–1944 г.
Вж. и Ф. 530
През 1879 г. в Лом е открита държавна реална гимназия, която съществува
до 1885 г. В периода от 1886 до 1888 г. е открито държавно петокласно училище,
а от 1888 г. – Ломско държавно педагогическо и трикласно училище. От 1901 до
1914 г. то съществува като държавно педагогическо и образцово училище. През
1920 г. става смесено педагогическо училище, а през 1933 г. – смесена гимназия,
която през 1937 г. се разделя на мъжка и девическа.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1881–1943).
Заповеди на директора (1919–1943)
Главни класни книги за успеха и поведението на учениците (1879–1944).
Зрелостни свидетелства, изпитни протоколи, чернови от дипломи (1892–
1911).
Статистически сведения за успеха по срокове, заявления, протоколи и
др. от изпити на частни ученици (1943).
ДЕВИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ – ЛОМ
Ф. 24К, 1 опис, 66 а.е., 0.77 л.м., 1937–1944 г.
Съществува от 1937 г., след разделянето на Ломската смесена гимназия на
мъжка и девическа.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1937–1944).
Кореспонденция с МНП за зрелостните изпити, обяви, наредби, програ
ми, списъци и заявления за допускане до зрелостен изпит, протоколи на ко
мисиите по провеждане на зрелостните изпити (1938–1943).
Окръжни и др. по: учебно-възпитателната работа (1942–1943); личния
състав (1937–1943).
Книги за наредби на директора (1937–1942).
Годишни рапорти, доклади и статистически сведения за учебно-възпита
телната работа, броя и движението на учениците (1942–1943).
Главни класни книги (1937–1943).
Протоколи от поправителни, приравнителни изпити и др. на частните
ученици (1941–1944).
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Х І .2 . 2 . ПРО ГИ МНАЗ ИИ
ПРОГИМНАЗИЯ – С. ГОЛИНЦИ
Ф. 380К, 1 опис, 6 а.е., 0.05 л.м., 1931–1965 г.
През 1929 г. в с. Голинци се открива прогимназия. През 1944 г. прогимназията се премества в централното училище „Христо Ботев“.

Книги: главна класна (1935–1941), летописна (1931–1965), за подлежа
щите на задължително обучение (1939–1955).
Училищен албум (1934).
НАРОДНА СМЕСЕНА ПРОГИМНАЗИЯ
„ХРИСТО БОТЕВ“ – С. КОМОЩИЦА
Ф. 227К, 2 описа, 39 а.е., 0.53 л.м., 1891–1952 г.
До 1921 г. е първоначално четирикласно училище. През учебната 1921/1922 г.
се открива І прогимназиален клас. През следващите няколко години от непълна
прогимназията се развива до пълна.

Протоколи от заседания на Учителския съвет и Училищното настоятел
ство (1908–1948).
Рапорти, окръжни, таблици, статистически сведения и др. на Учителския
съвет и Училищното настоятелство (1891–1944).
Книги: летописни (1896–1942); за покани, разпоредби и съобщения
(1942–1946); инвентарна (1921–1939); касова за фондовете (1941–1952); на
взаимоспомагателната каса (1942–1949).
ПЪРВА ПРОГИМНАЗИЯ „НИКОЛА ПЪРВАНОВ“ – ЛОМ
Ф. 231К, 1 опис, 36 а.е., 0.40 л.м., 1905–1950 г.
Открита през 1905 г. под наименованието Трикласно общинско мъжко училище. През 1915 г. прераства в Ломска мъжка прогимназия, а през 1922 г. се именува Първа Ломска прогимназия. През учебната 1939/1940 г. става смесена прогимназия. През 1950 г. преминава към Второ основно училище – Лом.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1905–1950).
Годишни доклади, статистически сведения (1905–1943).
Книги: летописна (1935–1943), за подлежащите на задължително обуче
ние (1921–1929).
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СМЕСЕНА ПРОГИМНАЗИЯ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – С. ЛЮТА
Ф. 523К, 1 опис, 30 а.е., 0.11 л.м., 1911–1944 г.
През 1911 г. се открива първи прогимназиален клас и на следващата година е
построена сграда за прогимназията. Разрастването на прогимназията до трети
прогимназиален клас налага построяване на нова учебна сграда през 1925–1926 г.,
в която се помещава и основното училище. През 1950 г. прогимназията се слива
с основното училище.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1914–1930, 1933–1935,
1938–1943).
Книги: летописна (1911–1918), инвентарни (1911–1942).
Годишни рапорти, отчети и таблици (1924–1944).
Ревизионен акт на платежния пункт (1924).
ПРОГИМНАЗИЯ – С. ПРОГОРЕЛЕЦ
Ф. 388К, 1 опис, 11 а.е., 0.08 л.м., 1920–1963 г.
През 1915 г. е открит І прогимназиален клас. През учебната 1919/1920 г.
прогимназията е с пълен курс.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1920–1941).
Книги: летописна (1920–1963), ревизионна (1939–1943).
НЕПЪЛНА СМЕСЕНА ПРОГИМНАЗИЯ – ГР. ФЕРДИНАНД
Ф. 481К, 1 опис, 15 а.е., 0.17 л.м., 1890–1945 г.
До учебната 1915/1916 г. е трикласно училище, след което е открита смесена прогимназия.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1893–1940) и учителородителското сдружение (1937–1945).
Заповеди на директора (1924–1925).
Летописна книга (1924).
Годишни отчети, таблици и сведения за успеха и поведението на учени
ците (1939–1941).
Регистър за свидетелства на завършилите прогимназиалния курс (1939–
1940).
Изпитна преписка (1890–1891).
Изложение на учитело-родителското сдружение за състоянието на учи
лището (1939).
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Х І . 2 . 3 . ОСНОВНИ УЧИЛИ Щ А
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
С. БЕЛИ БРОД
Ф. 250К, 1 опис, 19 а.е., 0.14 л.м., 1931–1944 г.
Вж. и Ф. 109
Открито през 1890 г. До 1932 г. е начално училище, след което прераства в
прогимназия.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1934–1944).
Годишни отчети, статистически сведения, таблици (1931–1944).
Изпитни преписки (1939–1944).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – С. БЕЛИ МЕЛ
Ф. 478К, 1 опис, 26 а.е., 0.21 л.м., 1892–1968 г.
Вж. и Ф. 673
До 1921 г. е начално училище, след което е открит прогимназиален клас и
прераства в основно.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1902–1942) и на Учебен
център – Чипровци (1897–1902).
Окръжни, писма и инструкции от училищните инспекции (1897–1900).
Годишни рапорти, таблици и статистически сведения (1914–1917, 1920–
1944).
Книги: летописна (1929–1968), инвентарна (1923–1928), ревизионна за
вписване препоръките на училищния инспектор (1892–1950), за покани, на
редби и съобщения (1929–1939).
Ведомости за заплати (1907–1908).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – С. Белотинци
Ф. 567К, 1 опис, 23 а.е., 0.30 л.м., 1911–1944 г.
До учебната 1929/1930 г. училището е начално, след което прераства в пълно основно. През периода 1934–1938 г. е построена нова училищна сграда.

Протоколи от заседания на Учителския съвет; заповеди за назначаване,
уволнение и преместване; окръжни; кореспонденция по дейността (1911–1944).
Главни класни книги (1911–1944).
Таблици и сведения за броя на учениците и годишни отчети (1911–1944).
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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДОКТОР ИВАН ПАНОВ“ – БЕРКОВИЦА
Ф. 558К, 1 опис, 46 а.е., 0.30 л.м., 1903–1950 г.
Вж. и Ф. 255К
Съществува от 1862 г. като третокласно училище, към което през учебната 1908/1909 г. е открит ІV прогимназиален клас. През учебната 1913/1914 г.
е открит І гимназиален клас и през следващите години училището прераства в
непълна гимназия. От 1908 до 1921 г. прогимназията и гимназията имат едно
ръководство, след което се разделят и прогимназията продължава дейността
си като основно училище.

Протоколи от заседания на: Учителския съвет (1903–1947); Учителородителския комитет (1935–1948); дружество „Добродетел“ (1936–1937).
Годишни отчети на: прогимназията (1943–1945); средищния дирек
тор (1943–1944); училищата в селата Беговица, Песочница, Черешовица,
Костенци, Комарево (1943–1944).
Таблици за началното училище (1943–1945).
Статистически сведения на прогимназията (1943–1945).
Книги: летописна (1929), ревизионни от проверки (1921–1941, 1928–
1948).
Училищни албуми (1920–1928, 1950).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
БЕРКОВИЦА
Ф. 559К, 1 опис, 14 а.е., 0.10 л.м., 1907–1951 г.
Открито през учебната 1906/1907 г. като начално училище. Съществува до
1951 г., когато се слива с другите училища от града.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1908–1935, 1941–1951) и
Учитело-родителския комитет (1936–1951).
Летописна книга (1907–1951). Училищен албум (1925–1932).
Годишни рапорти, отчети и таблици за състоянието на училището (1943–
1945).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ – С. БИСТРИЛИЦА
Ф. 404К, 1 опис, 10 а.е., 0.08 л.м., 1892–1956 г.
Вж. и Ф. 534
Открито през 1856 г. като килийно. През 1920 г. се открива прогимназия,
която през учебната 1924/1925 г. е закрита, а по-късно е възстановена.
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Протоколи от заседания на Учителския съвет (1934–1943) и Училищното
настоятелство (1911–1931).
Книга за вписване препоръките на училищните инспектори (1892–1950).
Училищен албум (1923–1956).
Главни отчети по приходите и разходите (1927–1930).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – С. БОЙЧИНОВЦИ
Ф. 207К, 1 опис, 29 а.е., 0.23 л.м., 1911–1947 г.
Вж. и Ф. 64
През 1880 г. е построено начално училище в селото. През 1922/1923 г. се
открива І и ІІ прогимназиален клас, а през следващата – и ІІІ клас. През 1938 г.
първоначалното училище и прогимназията се сливат в пълно основно училище.

Протоколи от заседания на: Учителския съвет (1911–1944), Училищното
настоятелство (1926–1934), Съюза за закрила на децата (1935–1941).
Годишни отчети, таблици, планове (1942–1944).
Летописна книга (1920–1947). Училищен албум (1925–1947).
Учредителен протокол, устав, дневник-главна книга, протоколна книга,
книга за ревизиите на ученическа кооперация „Пчела“ (1939–1945).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
С. БОРОВЦИ
Ф. 338К, 1 опис, 23 а.е., 0.17 л.м., 1889–1942 г.
Вж. и Ф. 412
До 1920 г. училището е първоначално, от 17 окт. 1920 г. – прогимназиално, а
след 1934 г. – средищно.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1914–1942) и Училищното
настоятелство (1914–1926).
Дневници за успеха и поведението на учениците (1891–1899).
Книги: главни класни (1889–1903), летописна (1913–1934), инвентарна
(1904–1909).
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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
С. БУКОВЕЦ
Ф. 409К, 1 опис, 6 а.е., 0.06 л.м., 1897–1967 г.
Вж. и Ф. 562
До учебната 1937/1938 г. училището е начално, след което е разкрита прогимназия. През учебната 1939/1940 г. се разраства до пълна прогимназия.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1938–1941) и Училищното
настоятелство (1924–1930).
Книги: летописна (1899–1967), ревизионна (1897–1951).
Училищен албум (1935–1957).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
С. БЪЗОВЕЦ
Ф. 335К, 1 опис, 18 а.е., 0.15 л.м., 1899–1955 г.
Вж. и Ф. 409
Първата училищна сграда е построена през 1894 г. Училището започва дейността си с две отделения, през следващите учебни години те нарастват на
четири. През учебната 1923/1924 г. се открива І прогимназиален клас, закрит
следващата година. През учебната 1931/1932 г. отново се открива І прогимназиален клас, а следващата – и ІІ клас. От учебната 1935/1936 г. до 1945/1946 г. в
училището няма прогимназия.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1927–1939).
Книги: летописна (1899–1955), ревизионна (1905–1955).
Годишни статистически отчети, годишни рапорти и окръжни по учебновъзпитателната работа (1926–1944).
Бюджети за приходите и разходите на училището (1926–1929).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ“ –
С. ВАСИЛОВЦИ
Ф. 363К, 1 опис, 12 а.е., 0.08 л.м., 1892–1955 г.
Вж. и Ф. 444
Открито през 1825 г. До учебната 1909/1910 г. училището е начално, след
което се поставя началото на прогимназия.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1920–1942) и Училищното
настоятелство (1935–1941).
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Кореспонденция с МНП и училищната инспекция по дейността (1895–
1896) и за построяването на училищната сграда (1892, 1895–1896).
Ревизионна книга (1929–1955).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – С. ВИНИЩЕ
Ф. 361К, 2 описа, 15 а.е., 0.14 л.м., 1923–1941 г.
Вж. и Ф. 440
Открито през 1891 г. През първите години е начално. През учебната
1935/1936 г. прераства в основно.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1930–1940) и Училищното
настоятелство (1923–1934).
Годишни отчети, доклади, статистически сведения, окръжни за състоя
нието на училището (1932–1941)
Бюджети за приходите и разходите на училището (1931–1935).
Ревизионни актове (1932).
Списъци на учители (1932–1942).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЦАР БОРИС“ – С. ВИРОВЕ
Ф. 372К, 1 опис, 5 а.е., 0.06 л.м., 1906–1964 г.
Вж. и Ф. 456
Открито през учебната 1892/1893 г. През учебната 1898/1899 г. има вечерно
и неделно училище. През учебната 1939/1940 г. се откриват І и ІІ прогимназиален
клас, а следващата година – и ІІІ клас.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1934–1946).
Книги: летописна (1906–1964), инвентарни на библиотеката (1927–
1933).
Училищен албум (1923–1958).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЕЛИН ПЕЛИН“ – С. ВОЙНИЦИ
Ф. 468К, 2 описа, 9 а.е., 0.12 л.м., 1900–1958 г.
Вж. и Ф. 659
До учебната 1938/1939 г. е начално училище, след което е разкрит прогимназиален клас и прераства в основно – до 1961 г. След това отново е начално, а
през 1966 г. е закрито.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1939–1944).
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Училищен албум (1934–1958).
Годишни отчети, статистически таблици и отчети (1938–1944).
Ревизионна книга (1900–1955).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ –
С. ВЪЛКОВА СЛАТИНА
Ф. 198К, 1 опис, 20 а.е., 0.15 л.м., 1894–1954 г.
Вж. и Ф. 58
До 1921 г. училището е начално. През учебната 1921/1922 г. се открива прогимназия.

Протоколи от заседания на: Учителския съвет (1922–1941); Училищното
настоятелство (1915–1939); Съюза за закрила на децата (1936–1948).
Рапорти на главния учител (1898–1944).
Книги: за бележки на училищните инспектори (1894–1952), приходноразходна на Съюза за закрила на децата (1938–1954).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – С. ВЪРШЕЦ
Ф. 340К, 1 опис, 28 а.е., 0.16 л.м., 1898–1964 г.
През учебната 1889/1890 г. в с. Вършец действа първоначално училище. През
учебната 1894/1895 г. се открива І прогимназиален клас, а през 1909/1910 г. училището вече е пълна прогимназия. През 1926 г. първоначалното училище и прогимназията се сливат в основно училище. През 1925 г. е построена нова училищна
сграда.

Протоколи от заседания на: Учителския съвет на смесената прогим
назия (1909–1944); Училищното настоятелство (1922–1929, 1931–1933);
Учителския съвет на първоначалното училище (1898–1926); училищните нас
тоятелства в с. Спанчевци (1911–1924) и в с. Долна Бела Речка (1927–1933).
Кореспонденция по направа на училището (1915–1924) и на паметник на
падналите през войните от селото (1936).
Летописна книга на смесената прогимназия (1906–1964).
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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
С. ГАБРОВНИЦА
Ф. 336К, 2 описа, 20 а.е., 0.22 л.м., 1889–1955 г.
Вж. и Ф. 410
Открито през 1866 г. През 1921 г. се открива непълна прогимназия. По-късно
началното училище и прогимназията се сливат в пълно основно училище.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1921–1934, 1939–1941).
Книги: главна класна (1889–1903), летописна (1921–1945), ревизионна
(1925–1955).
Училищни албуми (1920–1943).
Рапорти, статистически сведения за учебно-възпитателната работа
(1892–1900, 1920–1944).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – С. ГАГАНИЦА
Ф. 403К, 1 опис, 1 а.е., 0.01 л.м., 1936–1942 г.
Вж. и Ф. 533
През 1886 г. са открити за няколко години прогимназиални класове. През
учебната 1921/1922 г. е възстановена прогимназията. През 1940 г. е построена
нова училищна сграда.

Училищен албум (1936–1942).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КНЯЗ СИМЕОН“ – С. ГОВЕЖДА
Ф. 206К, 1 опис, 13 а.е., 0.40 л.м., 1925–1945 г.
Вж. и Ф. 63
Открито през 1883 г. През 1885 г. е построено училищно здание. През 1922 г.
е открита прогимназия. През 1936 г. е построена нова училищна сграда.

Изпитни преписки (1932–1945).
Годишни сведения, отчети, таблици, доклади (1934–1944).
Училищен албум (1925–1942).
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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – С. ГОРНА ВЕРЕНИЦА
Ф. 223К, 1 опис, 20 а.е., 0.25 л.м., 1898–1958 г.
Вж. и Ф. 72
Първата училищна сграда в селото е построена през 1865 г. През учебната 1893/1894 г. е отворено вечерно училище за възрастни хора. През учебната
1921/1922 г. се открива І прогимназиален клас. Училището постепенно се разраства до пълно основно училище през учебната 1933/1934 г.

Протоколи от заседания на: Учителския съвет (1924–1943); Училищното
настоятелство (1928–1942); Съюза за закрила на децата (1935–1936).
Окръжни, наредби, заповеди по учебно-възпитателната работа (1898–
1899).
Заповеди на директора (1935–1955).
Книги: летописна (1906–1958), ревизионна (1919–1956).
Училищен албум (1936–1948).
Тръжни преписки, материали по честване на 250 г. от Чипровското въс
тание (1934–1940).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДОКТОР ПЕТЪР БЕРОН“ –
С. ГОРНА ГНОЙНИЦА
Ф. 339К, 2 описа, 20 а.е., 0.20 л.м., 1912–1944 г.
Вж. и Ф. 413
От 1897 до 1921 г. училището е начално. На 16 окт. 1921 г. се открива смесена прогимназия. В периода 1923–1925 г. се построява нова училищна сграда.
През 1925 г. началното училище и прогимназията се сливат в основно училище.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1921–1944) и Училищното
настоятелство (1921–1939).
Книги за подлежащите на задължително обучение деца (1912–1932).
Доклади за проведените учебни занятия, културно-просветната дейност,
поведението на учителите и с данни за обществено-политическия живот
(1939–1944).
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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
С. ГОРНА ЛУКА
Ф. 377К, 1 опис, 5 а.е., 0.05 л.м., 1911–1956 г.
Вж. и Ф. 733
Открито през 1845 г. като килийно. През 1883 г. е построена училищна сграда, която по-късно е разширена. През учебната 1922/1923 г. е открит първи прогимназиален клас.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1942–1947) и строител
ния комитет (1911–1927).
Книги: летописна (1913–1956), за подлежащите на задължително обуче
ние (1925–1945).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
С. ГОРНИ ЦИБЪР
Ф. 348К, 1 опис, 24 а.е., 0.11 л.м., 1892–1945 г.
Вж. и Ф. 425
Открито през 1893 г. През 1926 г. е завършена новата училищна сграда. През
1932 г. се открива прогимназия.

Протоколи от заседания на: Учителския съвет (1942–1943); Училищното
настоятелство (1911–1926); строителния комитет за построяване на нова
училищна сграда (1921–1941).
Заповеди на директора (1940–1945).
Ревизионна книга (1892–1936).
Планове, годишни отчети, програми, доклади, информации, таблици и
др. за учебно-възпитателната дейност (1938–1944).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – С. ГОРНО ОЗИРОВО
Ф. 205К, 1 опис, 18 а.е., 0.41 л.м., 1893–1943 г.
Вж. и Ф. 60
През 1880 г. е построена първата училищна сграда. До 1921 г. има само първоначално училище, след което се открива прогимназия. През 1935 г. двете училища се сливат в основно училище.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1923–1934) и Училищното
настоятелство (1924–1933).
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Книги: летописна (1896–1937), ревизионна (1893–1934), за заплатите на
Училищното настоятелство и прислужниците (1926–1934).
Училищен албум (1930–1938).
Отчети на учитело-родителското сдружение (1937–1943).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – С. ГОРНО ЦЕРОВЕНЕ
Ф. 201К, 1 опис, 46 а.е., 0.51 л.м., 1892–1952 г.
Вж. и Ф. 54
Открито през 1850 г. През учебната 1921/1922 г. е открит прогимназиален
клас. През учебната 1929/1930 г. началното училище се отделя от прогимназията
като самостоятелно, а през учебната 1934/1935 г. отново се сливат в основно
училище. През учебната 1937/1938 г. е завършено строителството на училищната сграда.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1928–1952) и Училищното
настоятелство – с. Живовци (1934–1937).
Изпитни преписки (1923–1939).
Годишни рапорти и отчети (1934–1945). Таблици към годишните отчети
(1934–1944).
Книги: главни класни (1897–1940), летописна (1906–1934), инвентарна
(1892–1944).
Училищен албум (1929–1949).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
С. ГУШАНЦИ
Ф. 71К, 1 опис, 26 а.е., 0.23 л.м., 1894–1947 г.
Вж. и Ф. 70
До учебната 1914/1915 г. е начално училище, а през учебната 1919/1920 г. се
разраства до пълно основно училище.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1902–1920) и Гушанския
(Замфировския) учебен център (1897–1898).
Книги: летописна (1896–1937), актова (1926). Училищен албум (1928–
1947).
Окръжни, писма, изпитни ведомости, рапорти, сведения за учебно-въз
питателната работа (1894–1900). Статистически сведения, бюджети, рапор
ти, таблици (1905–1944).
История на селото, телеграма за смъртта на Иван Вазов, окръжно за
прочистване на архива (1921–1944).
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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – С. ДОБРИ ДОЛ
Ф. 370К, 1 опис, 2 а.е., 0.03 л.м., 1929–1941 г.
Вж. и Ф. 447
До 1930 г. е начално училище, след което прераства в основно.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1929–1932, 1937–1941).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ – С. ДОЛНА БЕЛА РЕЧКА
Ф. 450К, 1 опис, 41 а.е., 0.40 л.м., 1892–1944 г.
Вж. и Ф. 620
До учебната 1922/1923 г. е начално училище, от 1922 г. до 1935 г. – непълна
прогимназия, а от 1936 г. е с пълен прогимназиален курс.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1936–1942) и Училищното
настоятелство (1911–1927).
Книга за вписване бележките на училищните инспектори (1897–1941).
Окръжни, рапорти, писма, списъци, протоколи и кореспонденция с учи
лищната инспекция, МНП, лица и организации по учебното дело (1892–1944).
Годишни отчети, рапорти, доклади и таблици за успеха и поведението на
учениците (1900–1943). Статистически сведения (1899–1944).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ –
С. ДОЛНА ВЕРЕНИЦА
Ф. 360К, 1 опис, 4 а.е., 0.06 л.м., 1897–1951 г.
Вж. и Ф. 437
Първата училищна сграда е построена през 1887 г. До учебната 1921/1922 г.
училището е начално, след което се разкриват и прогимназиални класове. От
учебната 1922/1923 г. става пълно основно училище. През 1934 г. започва строеж
на нова училищна сграда, която е завършена през 1937 г.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1942–1943).
Летописна и ревизионна книга (1897–1951).
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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДОКТОР ПЕТЪР БЕРОН“ –
С. ДОЛНО БЕЛОТИНЦИ
Ф. 461К, 1 опис, 5 а.е., 0.08 л.м., 1927–1968 г.
Вж. и Ф. 642
До учебната 1921/1922 г. училището е начално, след което прераства в основно. През 1931 г. започва строеж на нова учебна сграда, която е завършена през
1932 г.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1943).
Доклад за дейността (1940).
Статистически сведения, таблици за състоянието на училището (1940–
1943).
Летописна книга (1927–1968). Училищен албум (1935).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – С. ДОЛНО ОЗИРОВО
Ф. 208К, 1 опис, 7 а.е., 0.07 л.м., 1893–1950 г.
Вж. и Ф. 65
От 1886 г. до учебната 1927/1928 г. училището е само начално, след което
се открива непълна прогимназия. От учебната 1938/1939 г. се разраства в пълна
прогимназия.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1924–1950).
Заповеди на директора (1893–1895).
Летописна книга (1924–1950).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
С. ДОЛНО ЦЕРОВЕНЕ
Ф. 204К, 1 опис, 39 а.е., 0.45 л.м., 1890–1956 г.
Вж. и Ф. 59
От 1893 г. училището се обособява като първоначално. През учебната
1922/1923 г. към него се разкрива прогимназия, която съществува само три години и е закрита. През учебната 1933/1934 г. прогимназията отново е разкрита.
Впоследствие се разширява в пълна прогимназия и заедно с първоначалното училище се сливат в основно училище. През 1934 г. започва строеж на нова училищна
сграда, който е завършен през 1938 г.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1914–1944).
Заповеди на директора (1932–1940).
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Кореспонденция по откриване и реорганизация на училището (1922–
1953).
Книги: летописна (1923–1956), ревизионна (1892–1943), инвентарна
(1890–1941), за подлежащите на задължително обучение (1912–1942).
Доклади, информации, отчети, таблици (1923–1944).
Годишни програми и планове (1922–1944).
Бюджети за приходите и разходите на училището (1923–1943).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – С. ДРАГАНИЦА
Ф. 463К, 1 опис, 5 а.е., 0.04 л.м., 1897–1967 г.
Вж. и Ф. 652
До учебната 1936/1937 г. училището е начално, след което постепенно прераства в основно.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1940–1945).
Книги: летописна (1897–1967), ревизионна (1900–1957). Училищен ал
бум (1924–1960).
Годишни отчети по учебно-възпитателната работа (1935–1942)
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
С. ДЪЛГОДЕЛЦИ
Ф. 239К, 2 описа, 19 а.е., 0.22 л.м., 1909–1947 г.
Вж. и Ф. 90
През 1890 г. е построена училищна сграда. До учебната 1921/1922 г. е начално, след което постепенно се разкриват І, ІІ и ІІІ прогимназиален клас. През
1937 г. започва изграждането на нова училищна сграда

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1920–1939).
Заповеди на директора (1942–1947).
Книги: летописна (1921–1943), ревизионна (1943), приходна (1934–
1935).
Училищни албуми (1909–1938, 1942–1943).
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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
С. ДЪЛГОШЕВЦИ
Ф. 473К, 1 опис, 8 а.е., 0.08 л.м., 1920–1962 г.
Вж. и Ф. 665
До 1922 г. е начално училище, след което са открити прогимназиални класове и става основно.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1922–1944) и родителско
то сдружение (1937–1948).
Книги: летописна (1942–1962), ревизионна (1923–1949). Училищен ал
бум (1920–1939).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – С. ЕРДЕН
Ф. 354К, 1 опис, 3 а.е., 0.03 л.м., 1931–1943 г.
Вж. и Ф. 431
До учебната 1921/1922 г. училището е начално, след което се разкрива прогимназия. През 1928 г. започна строеж на училищна сграда, който завършва през
1934 г.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1939–1943).
Годишни отчети за дейността (1931–1942).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – С. ЖИВОВЦИ
Ф. 483К, 1 опис, 17 а.е., 0.11 л.м., 1892–1968 г.
Вж. и Ф. 705
Открито през 1850 г. До учебната 1921/1922 г. е начално училище, след което се разкрива прогимназия.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1915–1946) и Училищното
настоятелство (1911–1930).
Книги: летописна (1921–1968), ревизионна (1892–1957). Училищни ал
буми (Б.д.)
Годишни отчети, таблици и рапорти по учебната дейност (1914–1944).
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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ – С. ЗАНОЖЕНЕ
Ф. 452К, 1 опис, 10 а.е., 0.11 л.м., 1908–1944 г.
Вж. и Ф. 622
Открито през 1887 г. с четири слети класа. През 1900 г. прераства в пълно
начално училище, а през учебната 1931/1932 г. става пълно основно училище.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1908–1936) и Училищното
настоятелство (1911–1936).
Статистически сведения и списъци на учители (1939–1944).
Таблици за обществената дейност на учителите, годишни рапорти
(1940–1944).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – С. КИСЕЛЕВО
Ф. 367К, 1 опис, 3 а.е., 0.04 л.м., 1909–1957 г.
Вж. и Ф. 452
Около 1890 г. е построена първата училищна сграда. През учебната
1925/1926 г. е построена нова сграда. До 1942 г. училището е начално, след което
прераства в основно.

Нотариален акт за училището и сведения за учителите (1909–1938).
Книга за подлежащите на задължително обучение (1920–1957).
План за баня и фурна (1937).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ –
С. КЛИСУРА
Ф. 374К, 2 описа, 16 а.е., 0.15 л.м., 1892–1966 г.
Вж. и Ф. 842
През 1881 г. е построена училищна сграда. До учебната 1921/1922 г. е начално, след което се открива прогимназия.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1930–1956).
Книги: летописна (1902–1966), ревизионна (1892–1942). Училищни ал
буми (1929–1953).
Годишни отчети, доклади, таблици за състоянието на училището и успе
ха на учениците (1936–1944).
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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ – С. КЛИСУРИЦА
Ф. 576К, 1 опис, 40 а.е., 0.26 л.м., 1897–1944 г.
Вж. и Ф. 854
До учебната 1922/1923 г. училището е начално. Постепенно прераства в основно и съществува като такова до учебната 1958/1959 г., когато отново става
начално.

Инструкция от Врачанската училищна инспекция по организация на
учебния процес, броя на учителите и учениците (1905).
Статистически сведения за броя на учениците, състоянието на училище
то и броя на учителите (1897, 1901–1904, 1909–1912, 1921–1927, 1932–1943).
Сведения за учителския персонал, помещения, фондове и др. (1910–1922).
Годишни рапорти с приложени таблици по учебната дейност (1921–
1941).
Ревизионни актове (1927–1928).
Сведения за дейността на читалище „Просвета“ – с. Клисурица (1928–
1944).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАРАСКЕВА“ – С. КОБИЛЯК
Ф. 359К, 1 опис, 3 а.е., 0.04 л.м., 1899–1954 г.
Вж. и Ф. 436
Открито през 1868 г. През 1921 г. е построена училищна сграда по инициатива и със средства на жителите на селото. През учебната 1947/1948 г. се открива прогимназиален клас и училището прераства в основно.

Книги: летописна (1914–1953), ревизионна (1899–1954), за приемане и
предаване на училищното имущество (1919–1926).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
С. КОВАЧИЦА
Ф. 357К, 1 опис, 5 а.е., 0.03 л.м., 1914–1963 г.
Вж. и Ф. 434
Открито през 1854/1855 г. От 1920 г. е разкрита прогимназия в селото.
През 1925 г. е завършена новата училищна сграда. Началното училище и прогимназията се сливат в основно училище след 1944 г.

Годишни отчети, таблици, статистически сведения (1923–1924).
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Книги: летописна (1914–1963), ревизионна (1929–1961). Училищен ал
бум (1932–1940).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – С. КОПИЛОВЦИ
Ф. 408К, 1 опис, 25 а.е., 0.39 л.м., 1890–1962 г.
Вж. и Ф. 560
До 1922 г. е начално училище. Постепенно се разкриват прогимназиални класове, а през 1936 г. началното училище и прогимназията се сливат в основно училище.

Протоколи от заседания на Учителския съвет на първоначалното и ос
новното училище (1910–1936, 1939–1944) и на прогимназията в с. Копиловци
(1925–1939).
Книги: летописни (1906–1940), ревизионна (1936). Училищен албум
(1920–1962).
Сведения, рапорти, кореспонденция, изпитни ведомости и др. по дей
ността на училището (1890–1944).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
С. КОТЕНОВЦИ
Ф. 469К, 1 опис, 5 а.е., 0.04 л.м., 1892–1948 г.
Вж. и Ф. 661
До 1920 г. е начално училище, след което постепенно се откриват прогимназиални класове и през 1936 г. училището е пълно основно.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1933–1935, 1937–1941).
Ревизионна книга (1892–1946).
Училищен албум (1920–1948).
Статистически сведения и списъци на учителите (1937–1944).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ –
С. КОТЕНОВЦИ (ЯКИМОВО)
Ф. 375К, 2 описа, 15 а.е., 0.18 л.м., 1887–1984 г.
Вж. и Ф. 459
Открито през 1850 г. като килийно. На стопански начала през 1926 г. е пос
троена училищната сграда.
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Протоколи от заседания на Учителския съвет (1920–1926, 1931–1932,
1934–1944).
Книги: летописни (1887–1984), за подлежащите на задължително обуче
ние (1922–1935).
Училищен албум (1936–1970).
Царски указ, кореспонденция, обявления, протоколи от комисии за пос
трояването на училището (1914–1925).
Документи по основаване и дейността на ученическа кооперация (1939–
1940).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ –
С. КРАПЧЕНЕ
Ф. 369К, 1 опис, 3 а.е., 0.04 л.м., 1925–1944 г.
Вж. и Ф. 454
От 1891 г. до учебната 1922/1923 г. училището е начално, след което постепенно се разраства до основно.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1939–1944).
Училищен албум (1925–1943).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПЕЙО ЯВОРОВ“ – С. КРИВА БАРА
Ф. 211К, 1 опис, 9 а.е., 0.08 л.м., 1926–1954 г.
Вж. и Ф. 69
През 1896 г. е построена сграда специално за училището. През учебната
1922/1923 г. се открива прогимназия и училището се развива до пълно основно
училище.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1939–1945).
Заповеди на директора (1937–1943).
Книги: инвентарна (1926–1944), ревизионна (1929–1954).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – С. КРИВОДОЛ
Ф. 209К, 2 описа, 17 а.е., 0.18 л.м., 1910–1950 г.
Вж. и Ф. 632
Открито през 1880 г. От 1892 г. има собствена сграда. През учебната
1921/1922 г. се разкрива прогимназия и училището става основно. През 1926 г.
прогимназията се закрива, а през учебната 1931/1932 г. отново е открита.
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Протоколи от заседания на Учителския съвет (1910–1949).
Ревизионни книги (1934–1935, 1942–1949).
Изпитна преписка и годишен доклад (1943).
Магазинна книга на Ученическа кооперация „Пчелица“ (1937–1950).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – С. КУЛЕ МАХАЛА
Ф. 351К, 1 опис, 18 а.е., 0.18 л.м., 1914–1952 г.
Вж. и Ф. 428
До учебната 1914/1915 г. училището е начално. През 1915 г. се разкрива
прогимназия, която през 1932 г. се слива с началното училище. През учебната
1934/1935 г. училището е средищно и е завършена новата училищна сграда.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1916–1945) и Училищното
настоятелство (1920–1942).
Книги: летописна (1914–1952), ревизионна (1935–1939).
Годишни отчети, таблици, статистически сведения за учебно-възпита
телната дейност (1919–1944).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ – С. КЪРКИ ЖАБА
Ф. 221К, 2 описа, 29 а.е., 0.21 л.м., 1890–1944 г.
Вж. и Ф. 739
Училището е начално до учебната 1941/1942 г., когато се разкрива прогимназия и то прераства в основно.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1922–1943).
Актове за назначаване, заповеди, протоколи, окръжни (1897–1944).
Книги за подлежащите на задължително обучение (1925–1937) и поведе
нието, успеха и отсъствията на учениците (1890–1892).
Годишни рапорти, отчети, статистически сведения (1934–1943).
Изпитни преписки (1941–1944).
Училищен дневник (1892–1896).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ – С. ЛАБЕЦ
Ф. 482К, 1 опис, 8 а.е., 0.05 л.м., 1897–1958 г.
Вж. и Ф. 691
До учебната 1922/1923 г. училището е начално. Постепенно се разкриват
прогимназиални класове, построява се нова училищна сграда и от учебната
1933/1934 г. училището е основно, като през учебната 1936/1937 г. е средищно.
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Протоколи от заседания на Учителския съвет (1940–1942) и на училищ
ния комитет на БЧК (1935–1948).
Книги: летописна (1899–1954), ревизионна (1940–1958). Училищен ал
бум (1897–1898).
Годишен рапорт и таблици по учебната дейност (1935–1940).
Доклади за: извънучилищната дейност на учителите, историята на сели
щето и Септемврийското въстание от 1923 г. (1935–1944).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ – С. ЛЕСКОВЕЦ
Ф. 470К, 1 опис, 4 а.е., 0.03 л.м., 1898–1957 г.
Вж. и Ф. 662
До 1932 г. съществува като първоначално училище, след което са разкрити
прогимназиални класове и прераства в основно.

Окръжни по учебно-възпитателната работа (1898–1899).
Таблици за броя на учениците (1940).
Книги: летописна (1933–1948), ревизионна (1940–1957).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
С. ЛЕХЧЕВО
Ф. 222К, 1 опис, 4 а.е., 0.06 л.м., 1899–1964 г.
Вж. и Ф. 820
През 1899 г. е построена училищна сграда. До 1910 г. училището е начално,
след което прераства в прогимназия. През 1912 г. тя е закрита, а през учебната
1919/1920 г. отново е разкрита.

Летописна книга (1899–1964). Училищни албуми (1910–1943).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – С. ЛИПЕН
Ф. 414К, 1 опис, 9 а.е., 0.08 л.м., 1895–1959 г.
Вж. и Ф. 566
През 1928 г. е открит І прогимназиален клас, а през 1929 г. – пълна прогимназия.

Протоколи от заседания на учителските съвети на: началното училище
(1925–1931); основното училище (1931–1944); прогимназията (1932–1935).
Годишни отчети, информации, статистически сведения и др. по дейност
та (1932–1937).
Книги: летописна (1904–1959), ревизионна (1895–1951).
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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КОНСТАНТИН ФОТИНОВ“ – ЛОМ
Ф. 347К, 1 опис, 20 а.е., 0.25 л.м., 1898–1956 г.
Вж. и Ф. 424
Окрито през 1892 г. През 1908 г. е построена малка сграда за училището,
която през 1928 г. е надстроена с втори етаж. През 1931 г. е разкрита прогимназия.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1907–1917, 1927–1956) и
родителския комитет (1932–1949).
Книги: главна класна (1898–1906), за подлежащите на задължително
обучение (1935–1948).
Таблици за обществената дейност на учителите, годишни сведения и от
чети за успеха и поведението на учениците (1943–1944).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – С. ЛОПУШНА
Ф. 413К, 1 опис, 30 а.е., 0.18 л.м., 1892–1956 г.
Вж. и Ф. 565
Училището е начално до 1919 г., когато е открита прогимназия, а в следващите години е средищно.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1926–1933) и Училищното
настоятелство (1930–1954).
Статистически сведения, изпитни ведомости, рапорти, таблици и др. за
дейността на училището (1900–1944).
Книги: летописни (1897–1946), ревизионна (1892–1940), за подлежащи
те на задължително обучение (1919–1941).
Училищен албум (1928–1956).
Ведомости за заплати на учители (1905–1913).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – С. ЛУКОВИЦА
Ф. 373К, 1 опис, 5 а.е., 0.07 л.м., 1909–1944 г.
Вж. и Ф. 457
Открито през 1895 г. като първоначално. През 1922 г. прераства в непълно
основно училище. През периода 1922–1933 г. е начално, след което прераства в
основно.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1909–1920, 1940–1944) и
строителния комитет (1935–1938).
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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – С. МАДАН
Ф. 466К, 1 опис, 25 а.е., 0.28 л.м., 1897–1961 г.
Вж. и Ф. 655
Създадено през 1857 г. През 1920 г. е открит прогимназиален клас, а през
1923 г. – пълна прогимназия.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1930–1950) и Училищното
настоятелство (1911–1922, 1931–1934, 1944).
Статистически сведения (1897–1921).
Годишни рапорти с таблици (1921–1933), списъци на учители и др.
(1938–1944).
Бюджети за приходите и разходите на училището (1931–1932).
Книги: летописни (1899–1961), ревизионна (1924–1943), инвентарна на
библиотеката (1931–1932).
Училищни албуми на основното училище (1924–1942) и на прогимнази
ята в с. Мадан (1927–1942).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
С. МАРТИНОВО
Ф. 364К, 1 опис, 4 а.е., 0.05 л.м., 1924–1946 г.
Вж. и Ф. 443
Открито през 1897 г. До 1940 г. е начално. През учебната 1940/1941 г. се
открива І прогимназиален клас.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1924–1946) и Училищното
настоятелство (1930–1934).
Годишни отчети и таблици за състоянието на училището (1938–1944).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – С. МЕДКОВЕЦ
Ф. 342К, 2 описа, 12 а.е., 0.08 л.м., 1896–1944 г.
Вж. и Ф. 417
Създадено през 1896 г. През 1912 г. се открива прогимназия. През 1929 и
1932 г. се построяват училищни сгради в двете махали на селото, които се оказват недостатъчни и през 1940 г. започва строеж на ново здание, в което да се
помещава основното училище.

Годишни отчети, статистически сведения за учебно-възпитателната ра
бота (1942–1944).
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Годишен рапорт за учебно-възпитателната работа (1898).
Статистически сведения и доклад за дейността на училището (1896–
1898).
Книги: главна класна (1896–1911), летописна (1931–1944).
Училищен албум (1938).
Кореспонденция по направа на нова училищна сграда (1925) и по обви
нения на учители, които се занимават с политическа дейност (1898).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
С. МОКРЕШ
Ф. 344К, 1 опис, 13 а.е., 0.15 л.м., 1911–1942 г.
Вж. и Ф. 419
През учебната 1909/1910 г. е разкрита прогимназия. След завършването на
новата училищна сграда през 1936 г. прогимназията и първоначалното училище се
сливат в основно училище, което става средищно.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1917–1942).
Годишни отчети, таблици, статистически сведения за дейността (1912–
1941).
Книги: инвентарна (1911–1942), ревизионни (1915–1925).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ – С. НОВО СЕЛО
Ф. 464К, 1 опис, 4 а.е., 0.06 л.м., 1925–1967 г.
Вж. и Ф. 653
Открито през 1881 г. като начално и е построена специална сграда. През
1920 г. е построена още една сграда за училището и е разкрит първи прогимназиален клас.

Годишни отчети за учебната работа, таблици за състоянието на учени
ците (1934–1944).
Книги: летописна (1925–1967), ревизионни (1927–1966).
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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДОКТОР ПЕТЪР БЕРОН“ – С. ОРСОЯ
Ф. 349К, 1 опис, 2 а.е., 0.04 л.м., 1926–1933 г.
Вж. и Ф. 426
Открито през 1885 г. До 1927 г. е начално. Същата година се разкрива прогимназия и училището прераства в основно. През учебната 1936/1937 г. е построена училищна сграда.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1926–1933).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – С. ОХРИД
Ф. 214К, 1 опис, 4 а.е., 0.04 л.м., 1894–1956 г.
Вж. и Ф. 67
До 1939 г. училището е първоначално, след което последователно са разкрити прогимназиални класове и то прераства в основно. През 1932 г. е построена
училищната сграда.

Книги: инвентарна (1926–1950), летописна (1920–1956), ревизионна
(1894–1952), приходно-разходна на фонд „Бедни деца“ (1924–1952).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
С. ПРЕВАЛА
Ф. 215К, 2 описа, 26 а.е., 0.19 л.м., 1893–1944 г.
Вж. и Ф. 722
Създадено през 1857 г. През 1921 г. се открива прогимназиален клас, а две
години по-късно прогимназията става пълна.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1939–1943).
Заповеди на директора (1941–1944).
Годишни рапорти, таблици и сведения по приключване на учебните го
дини (1922–1944).
Книги: главни класни (1893–1925), летописна (1921), ревизионна (1893–
1944), актова (1926–1944).
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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – С. РАСОВО
Ф. 220К, 1 опис, 8 а.е., 0.05 л.м., 1931–1944 г.
Вж. и Ф. 442
Открито през 1860 г. През 1892 г. е построена училищна сграда за началното училище. През учебната 1921/1922 г. е открита непълна прогимназия. Две
години по-късно училището става пълно основно, а впоследствие – средищно.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1934–1942) и училищната
трапезария (1944).
Годишни отчети, таблици и др. (1943–1944).
Летописна книга (1931).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – С. СЛАВОТИН
Ф. 228К, 1 опис, 38 а.е., 0.52 л.м., 1918–1947 г.
Вж. и Ф. 422
През учебната 1890/1891 г. е построена училищна сграда. До 1920 г. училището е начално, след което е открит прогимназиален клас. До 1929 г. прогимназията се разраства и училището прераства в пълно основно.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1922–1947) и Училищното
настоятелство (1918–1938).
Окръжни на Окръжна училищна инспекция – Враца и Училищна ин
спекция – гр. Фердинанд (Монтана) (1925–1943); отчети и бюджети на
Училищното настоятелство (1925–1943).
Годишни отчети, статистически сведения, рапорти, таблици (1922–1944).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – С. СЛАТИНА
Ф. 212К, 1 опис, 21 а.е., 0.15 л.м., 1893–1944 г.
Вж. и Ф. 439
Създадено през 1893 г. като първоначално. През 1936 г. е открита прогимназия и училището прераства в основно.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1932–1944) и Училищното
настоятелство (1923–1932).
Входящ дневник с данни за откриване на училището (1893–1919).
Кореспонденция за подобряване на работата и наказване на учители
(1920–1944).
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Годишни отчетни доклади, статистически сведения, таблици за успеха и
поведението на учениците (1920–1944).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – С. СЛИВАТА
Ф. 358К, 2 описа, 7 а.е., 0.13 л.м., 1926–1968 г.
Вж. и Ф. 435
Открито през 1896 г. До 1921 г. е начално, след което прераства в непълна
прогимназия. През 1938 г. е построена училищна сграда.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1935–1943).
Годишни отчети, таблици, статистически сведения (1942–1944).
Книга за подлежащите на задължително обучение (1926–1950).
Училищни албуми (1927–1968).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – С. СМОЛЯНОВЦИ
Ф. 386К, 1 опис, 12 а.е., 0.10 л.м., 1920–1955 г.
Вж. и Ф. 502
До 1922 г. училището е начално, след което прераства в основно.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1934–1955) и Училищното
настоятелство (1920–1934).
Книги: ревизионна (1926–1951), за подлежащите на задължително обу
чение (1926–1946); приходно-разходна на ученическия фонд „Подпомагане
на бедни ученици“ (1926–1938).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ – С. СПАНЧЕВЦИ
Ф. 355К, 1 опис, 6 а.е., 0.08 л.м., 1892–1955 г.
До 1901 г. е начално училище, след което е открит І клас.

Рапорти, писма, постановления, изпитни ведомости и отчети (1892–
1913).
Статистически сведения, рапорти, таблици (1897–1944).
Ревизионна книга (1895–1955).
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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ –
С. СТАЛИЙСКА МАХАЛА
Ф. 202К, 1 опис, 13 а.е., 0.10 л.м., 1921–1953 г.
Вж. и Ф. 62
Създадено около 1863 г. като начално. През учебната 1922/1923 г. е открита прогимназия. През 1935 г. началното училище и прогимназията се сливат в
основно училище.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1921–1944).
Заповеди на директора (1938–1950).
Летописна книга (1923–1953).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – С. СТУБЕЛ
Ф. 415К, 2 описа, 31 а.е., 0.29 л.м., 1893–1951 г.
Вж. и Ф. 567
Открито като килийно през 1830 г. През 1841 г. е въведено светско образование. До 1921 г. е начално училище, след което прераства в основно, а по-късно
е и средищно.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1921–1946).
Статистически сведения, рапорти, отчети и др. по дейността (1919–1925,
1928–1936, 1938–1944).
Бюджет за приходите и разходите на училището (1919).
Книги: летописна (1904–1940), ревизионна (1893–1951).
Училищен албум (1904–1940).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
С. СТУДЕНО БУЧЕ
Ф. 199К, 1 опис, 17 а.е., 0.20 л.м., 1898–1943 г.
Вж. и Ф. 56
Първата училищна сграда е от 1851 г., през 1894 г. е построена нова. До
1922 г. училището е начално, след което за кратко е открит прогимназиален
клас. През учебната 1931/1932 г. отново е въведен първи прогимназиален клас, а
през учебната 1933/1934 г. училището става основно.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1934–1938).
Окръжни, указания и кореспонденция по учебно-възпитателната работа
(1921–1942).
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Обяснения и донесения на главния учител (1919–1942).
Годишни рапорти и таблици (1918–1943).
Статистически сведения (1918–1943).
Главни отчети на Училищното настоятелство (1928–1934).
Летописна книга (1898–1939). Училищен албум (1925).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – С. ЧЕМИШ
Ф. 459К, 1 опис, 7 а.е., 0.06 л.м., 1912–1961 г.
Вж. и Ф. 636
Създадено през 1906 г. През учебната 1935/1936 г. е открита районна прогимназия.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1936–1947).
Доклади за дейността (1944–1961).
Годишни и статистически отчети, рапорти, сведения и таблици (1944–
1961).
Книги: ревизионна (1919–1950), за подлежащите на задължително обу
чение (1912–1950).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – С. ЧЕРКАСКИ
Ф. 229К, 1 опис, 4 а.е., 0.03 л.м., 1921–1961 г.
Вж. и Ф. 86
Открито през 1886 г. До учебната 1921/1922 г. е начално, след което е въведен прогимназиален клас. През 1922 г. е построена училищна сграда. До 1925 г.
училището се развива до пълно основно.

Летописна книга (1921–1961).
Доклад за дейността на училището, програми на ученически забави, пре
дупреждения към учители и ученици да не се занимават с политика (1941–
1944).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ –
С. ЧЕРНИ ВРЪХ
Ф. 203К, 1 опис, 11 а.е., 0.15 л.м., 1892–1955 г.
Вж. и Ф. 61
Открито през 1892 г. В периода 1934–1936 г. е построена нова училищна
сграда.
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Книги: летописна (1915–1951), ревизионна (1892–1955), инвентарна
(1929–1942), за подлежащите на задължително обучение (1918–1947) и за
вписване приемателно-предавателни протоколи за имуществото на училище
то (1922–1946).
Кореспонденция: по постройката на училищната сграда (1933–1936),
на ученическото православно християнско дружество „Св. Иван Рилски“
(1935–1937).
Протоколи на училищната кооперация (1935–1942).
Каталог на училищната библиотека (1931).
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ“ – С. ЧИПРОВЦИ
Ф. 251К, 1 опис, 11 а.е., 0.15 л.м., 1921–1952 г.
Вж. и Ф. 113
Първата училищна сграда е построена през 1865 г. През 1908 г. е открита
прогимназия и нова училищна сграда.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1940–1942).
Статистически сведения, доклади и отчети (1939–1944).
Книги: летописна (1921–1943), инвентарна (1940). Училищни албуми
(1921–1952).
Х І . 2 . 4 . Н А Ч А ЛНИ УЧИЛИ Щ А
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
С. БАЛЮВИЦА
Ф. 337К, 1 опис, 105 а.е., 0.66 л.м., 1890–1962 г.
Вж. и Ф. 411
През 1878 г. в църковния двор е построена сграда за училище. През 1891 г. е
открита нова училищна сграда. Училището съществува до 1962 г., когато е зак
рито поради намаляване броя на децата.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1926–1939) и Училищното
настоятелство (1933–1934).
Окръжни на Училищната инспекция (1892–1944).
Статистически сведения, таблици и рапорти за приключване на учебната
година (1900–1944).
Бюджети за приходите и разходите на училището (1906–1936). Отчети
по приходите и разходите на Училищното настоятелство (1914–1934).
Книги: главна класна (1890–1900), ревизионна (1892–1962).
199

Архивни справочници

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ РАКОВСКИ“ – С. БЕЗДЕНИЦА
Ф. 467К, 1 опис, 5 а.е., 0.08 л.м., 1922–1944 г.
Вж. и Ф. 658
Открито през 1780 г. като килийно. През 1894 г. е построена училищна
сграда.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1934–1944) и Училищното
настоятелство (1922–1934).
Инвентарна книга на библиотеката (1939–1942).
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ – С. БЕЛИ БРЕГ
Ф. 518К, 1 опис, 8 а.е., 0.07 л.м., 1927–1967 г.
Вж. и Ф. 782
Протоколи от заседания на Учителския съвет (1933–1948).
Годишни рапорти и таблици към тях за учебната дейност (1942–1943).
Книги: летописна (1927–1965), за наредби и покани (1932–1962), реви
зионна (1936–1967).
Училищен албум (1935–1947).
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – БЕРКОВИЦА
Ф. 560К, 1 опис, 4 а.е., 0.04 л.м., 1941–1951 г.
Открито през 1915 г. в помещение до църквата. През 1938 г. е преименувано
от „Архиерей Доротей“ на „Отец Паисий“.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1941–1951).
Годишни рапорти, отчети и таблици за успеха, поведението и движение
то на учениците (1943–1945).
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – С. ВИДЛИЦА
Ф. 510К, 1 опис, 17 а.е., 0.15 л.м., 1913–1962 г.
Вж. и Ф. 774
Открито през 1891 г. До 1912 г. един учител води обучението в 4 слети класа. През 1912 г. е назначен още един. През 1938 г. е построена нова училищна
сграда.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1922–1948) и Училищното
настоятелство (1928–1934).
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Окръжни по дейността (1942–1944).
Доклади, отчети, таблици и статистически сведения по учебната дейност
(1938–1945).
Летописна книга (1913–1962). Училищен албум (1925–1952).
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – С. ВЪЛЧЕДРЪМ
Ф. 390К, 1 опис, 19 а.е., 0.20 л.м., 1894–1945 г.
Открито през 1881 г. като начално. През 1856 г. е построена училищна сграда в църковния двор. По стопански начин през 1937 г. е построена нова училищна
сграда.

Окръжни, рапорти и писма от МНП по дейността (1894–1926).
Протоколи от заседания на: Учителския съвет (1896–1925, 1929–1935,
1939–1945); Училищното настоятелство (1911–1932); Съюза за закрила на
децата (1935–1945).
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ –
С. ГОЛЯМО МЪРЧЕВО
Ф. 341К, 1 опис, 17 а.е., 0.08 л.м., 1893–1950 г.
Вж. и Ф. 415
Създадено през 1893 г. като начално. През 1922 г. е открита прогимназия. До
1936 г. училището е пълно основно, след което прогимназията е преместена в с.
Мало Мърчево и остава само началното училище, закрито през 1956 г.

Кореспонденция и окръжни от МНП и училищните инспекции по дей
ността (1893–1899).
Протоколи от заседания на Учителския съвет (1922–1931, 1933–1937,
1939–1945) и Училищното настоятелство (1922–1934).
Заповеди на директора (1924–1925).
Книги: летописна (1926–1950), ревизионна (1893–1948).
План за строеж на ново училище (1933).
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ – С. ГОРНА БЕЛА РЕЧКА
Ф. 519К, 1 опис, 10 а.е., 0.08 л.м., 1898–1964 г.
Вж. и Ф. 785
Открито през 1897 г. и още същата година е построена училищна сграда.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1938–1947).
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Годишни рапорти (1942–1943).
Книги: летописна (1898–1949), ревизионна (1905–1961), инвентарна на
библиотеката (1922–1943).
Училищен албум (1926–1964).
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ – С. ГОРНА КОВАЧИЦА
Ф. 514К, 1 опис, 21 а.е., 0.07 л.м., 1894–1954 г.
Вж. и Ф. 777
Открито през 1844 г. В началото се помещава в частна къща. През 1893 г. е
построена училищна сграда в църковния двор. През 1921 г. е разкрита прогимназия, която съществува до 1933 г. След 1933 г. училището отново е начално.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1909–1910, 1914–1915,
1919–1927, 1929–1931, 1935, 1938, 1941) и Училищното настоятелство
(1920, 1922–1945).
Годишни рапорти по дейността (1914–1943). Таблици към годишните
рапорти (1919–1942) и статистически сведения за успеха и поведението на
учениците (1902–1944).
Годишни отчети по приходите и разходите на Училищното настоятел
ство (1927–1944).
Книги: летописна (1897–1954), ревизионна (1894–1938).
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ – С. ГОРНО ЛИНЕВО
Ф. 575К, 1 опис, 11 а.е., 0.11 л.м., 1898–1969 г.
Открито през 1894 г. До 1910 г. учебните занятия се водят от един учител.
През 1925 г. започва строителство на училищна сграда.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1926–1928, 1935–1939) и
Училищното настоятелство (1912–1923, 1925, 1928–1930, 1933–1935).
Летописна книга (1898–1969). Училищен албум (1934–1958).
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – С. ДИВА СЛАТИНА
Ф. 460К, 1 опис, 7 а.е., 0.10 л.м., 1899–1961 г.
Вж. и Ф. 639
Открито през 1898 г. През 1900 г. е построена училищна сграда.

Кореспонденция с училищната инспекция и др. по учебната дейност
(1899–1900).
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Протоколи от заседания на Учителския съвет (1927–1949).
Годишни отчети, рапорти, статистически сведения и таблици за успеха и
поведението на учениците (1899–1944).
Книги: летописна (1936–1961), инвентарни (1899–1914).
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТЛИНА“ – С. ДОНДУКОВО
Ф. 353К, 1 опис, 22 а.е., 0.18 л.м., 1893–1950 г.
Открито през 1883 г. През 1894 г. е изградена първата училищна сграда.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1921–1936, 1939–1946).
Статистически сведения (1901–1944).
Годишни рапорти (1901–1944).
Таблици за обществената дейност на учителите, сведения за училищния
фонд, за учителите и планове за провеждане на беседи (1919–1942).
Кореспонденция, годишни доклади и сведения (1893–1900).
Ревизионни книги (1893–1950).
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ЦАР СИМЕОН“ – С. ДУШИЛНИЦА
Ф. 346К, 1 опис, 9 а.е., 0.11 л.м., 1889–1959 г.
Открито преди 1893 г.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1918–1942).
Описи на имущество, рапорти, окръжни писма (1894–1895).
Годишни отчети, рапорти, статистически сведения, доклади, планове и
програми (1914–1944).
Книги: дневник-главна (1889–1900), инвентарни на училището (1894–
1934) и библиотеката (1893–1959).
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
С. ДЪБОВА МАХАЛА
Ф. 366К, 1 опис, 19 а.е., 0.22 л.м., 1909–1945 г.
Вж. и Ф. 451
Открито през авг. 1909 г. През 1921 г. броят на учениците нараства и това
налага строеж на училищна сграда, която е завършена през 1927 г.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1912–1938).
Информации, сведения, рапорти, доклади за дейността (1915–1944).
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Бюджети за приходите и разходите на Училищното настоятелство
(1911–1929).
Книги: летописна (1923–1936), инвентарна (1909–1945), ревизионна
(1934–1942).
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
С. ДЪЛГИ ДЕЛ
Ф. 200К, 1 опис, 10 а.е., 0.02 л.м., 1904–1959 г.
Вж. и Ф. 55
През 1897 г. е построена първата училищната сграда. През 1933 г. е открит
І прогимназиален клас, през 1941 г. – ІІ, а през 1943 г. – ІІІ. На стопански начала
през 1936 г. започва строеж на нова училищна сграда.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1928–1946) и Училищното
настоятелство (1934–1950).
Книги: летописна (1904–1950), ревизионна (1922–1959), за подлежащи
те на задължително обучение (1913–1950).
Училищен албум (1905–1945).
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ – С. ЕЛОВИЦА
Ф. 530К, 1 опис, 4 а.е., 0.05 л.м., 1894–1956 г.
Вж. и Ф. 809
Открито през 1892 г. През 1936 г. започва строеж на училищна сграда, която е завършена през 1938 г.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1937–1956) и Училищното
настоятелство (1931–1934).
Дневник за успеха и поведението на учениците (1894–1895).
Годишен рапорт за дейността (1944).
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
С. ЖЕЛЕЗНА
Ф. 486К, 1 опис, 8 а.е., 0.07 л.м., 1893–1962 г.
Вж. и Ф. 725
Открито през 1849 г. Помещава се в частна къща. През 1882 г. е построена
училищна сграда с две класни стаи и канцелария, а през 1936 г. – училищна сграда
с пет класни стаи и салон.
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Протоколи от заседания на Учителския съвет (1927–1931, 1939–1949).
Статистически сведения за успеха и поведението на учениците (1936–
1938).
Училищен албум (1924–1948).
Книги: за заповеди, наредби и покани (1926–1954), летописна (1924–
1962), инвентарна на библиотеката (1893–1947).
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
С. ИГНАТОВО
Ф. 352К, 1 опис, 17 а.е., 0.13 л.м., 1894–1962 г.
Вж. и Ф. 429
Открито през 1883 г. като килийно. През 1894 г. е изградена училищна сграда с две класни стаи. През 1930 г. броят на учениците се увеличава и са сформирани нови паралелки.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1919–1934, 1943–1949).
Кореспонденция, статистически сведения, годишни отчети и др. за учеб
но-възпитателната дейност (1894–1899, 1920–1932, 1937–1943).
Книги: за подлежащите на задължително обучение (1926–1962), реви
зионна (1896–1961), инвентарни на училището (1922–1941) и библиотеката
(1941–1959).
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
С. ИЛИЦА
Ф. 471К, 1 опис, 5 а.е., 0.08 л.м., 1893–1955 г.
Вж. и Ф. 663
Протоколи от заседания на Учителския съвет (1934–1955).
Окръжни и кореспонденция по учебната дейност, таблици и сведения,
списъци на учителите, годишни отчети (1893–1900).
Статистически сведения (1894–1944).
Ревизионна книга (1920–1955).
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – С. КАЛУГЕР МАХАЛА
Ф. 371К, 1 опис, 9 а.е., 0.07 л.м., 1897–1958 г.
Открито през 1897 г. През 1936 г. започва строеж на училищна сграда по
стопански начин.
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Годишни сведения, таблици за състоянието на училището (1935–1944).
Книги: летописни (1897–1909, 1921–1958), инвентарна (1927–1934).
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – С. КАМЕНА РИКСА
Ф. 362К, 1 опис, 20 а.е., 0.25 л.м., 1888–1944 г.
Вж. и Ф. 441
Като първоначално училище се обособява през 1879 г., когато е построена и
училищната сграда.

Годишни отчети, статистически сведения, изпитни ведомости, таблици
(1888–1944).
Главни класни книги (1897–1925).
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
С. КЛЮЧОВА МАХАЛА
Ф. 210К, 1 опис, 17 а.е., 0.15 л.м., 1919–1957 г.
Открито през 1915 г. като паралелка към първоначалното училище. Като
самостоятелно училище съществува от 1919 г. През учебната 1940/1941 г. е пос
троена нова училищна сграда.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1928–1949) и Училищното
настоятелство (1924).
Статистически сведения, годишни отчети, окръжни, заповеди и др. по
учебно-възпитателната дейност (1920–1943).
Книги: летописна (1919), ревизионна (1936–1957).
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
С. КНЯЖЕВА МАХАЛА
Ф. 350К, 1 опис, 10 а.е., 0.15 л.м., 1919–1965 г.
Вж. и Ф. 427
Открито на 15 септ. 1919 г. като паралелка към първоначалното училище
в с. Крива бара. Постепенно броят на отделенията нараства. През 1951 г. е категоризирано като начално училище, а от 1958 г. – като еднокомплектно. От
1963 г. преминава като паралелка–филиал към училището в с. Брусарци.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1922–1938) и Училищното
настоятелство (1922–1938).
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Планове, сведения, таблици, рапорти, доклади и др. за учебно-възпита
телната дейност (1920–1944).
Книги: летописна (1919–1961), ревизионна (1924–1959), инвентарни на
училището (1920–1963) и библиотеката (1922–1965).
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ – С. КОМАРЕВО
Ф. 517К, 1 опис, 44 а.е., 0.15 л.м., 1894–1958 г.
Вж. и Ф. 780
Открито през 1893 г.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1931–1950) и Училищното
настоятелство (1923–1932).
Статистически отчети и таблици по учебната дейност (1934–1944).
Бюджети за приходите и разходите на училището (1927–1930).
Главни отчети по приходите и разходите (1924–1925, 1927–1944).
Книги: летописна (1905–1953), ревизионна (1904–1956), инвентарни на
училището (1894–1958) и библиотеката (1896–1950).
Училищен албум (1927–1930).
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ДОКТОР ПЕТЪР БЕРОН“ –
С. КОСТЕНЦИ
Ф. 492К, 1 опис, 52 а.е., 0.38 л.м., 1892–1962 г.
Вж. и Ф. 738
Открито през 1892 г. През 1912 г. за училищно помещение са наети частни
къщи. Строеж на училищна сграда започва през 1937 г.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1911–1945).
Главни отчети (1922–1935).
Статистически сведения и таблици по учебната дейност (1907–1944).
Книги: ревизионна (1894–1954), инвентарни на училището (1892–1962)
и библиотеката (1893–1937).
Училищен албум (1925–1930).
История на селището (1927).
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НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – ЛОМ
Ф. 343К, 1 опис, 2 а.е., 0.02 л.м., 1935–1944 г.
Вж. и Ф. 418
От средищното училище „Константин Фотинов“ са отделени четири отделения, с които на 14 окт. 1935 г. се слага началото на новото училище „Отец
Паисий“.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1935–1943).
Годишни отчети, статистически сведения, таблици за успеха и поведени
ето на учениците (1942–1944).
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „КРЪСТЬО ПИШУРКА“– ЛОМ
Ф. 542К, 1 опис, 3 а.е., 0.02 л.м., 1911–1944 г.
Вж. и Ф. 919
Открито през 1911 г. в новопостроена сграда в кв. Боруна.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1911–1923).
Летописна книга (1911–1944).
Устав на учитело-родителското сдружение (1936).
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – С. ЛЮТА
Ф. 524К, 1 опис, 22 а.е., 0.12 л.м., 1891–1971 г.
Открито през 1840 г. като килийно. Прераства в първоначално след 1870 г.
През 1907 г. е построена училищна сграда. През 1925–1926 г. е построена нова
училищна сграда за първоначалното училище и прогимназията. От 1939 г. училището е средищно.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1907–1938) и Училищното
настоятелство (1914–1915, 1923–1934).
Кореспонденция, сведения и доклади за дейността (1936–1944).
Книги: наредби и покани (1940–1945), летописна (1904–1971), ревизи
онна (1897–1937).
Дневници за успеха и поведението на учениците (1891–1899).
Годишни отчети, рапорти и сведения за успеха и поведението на учени
ците (1922–1923, 1933–1939, 1943–1944).
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НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
С. МАЛА КУТЛОВИЦА
Ф. 232К, 1 опис, 113 а.е., 0.80 л.м., 1890–1944 г.
През 1882 г. е построена сградата на училището.

Кореспонденция с околийската и окръжна училищна инспекция, сведе
ния, ревизионни листове, статистически сведения, рапорти (1922–1944).
Протоколи от заседания на Учителския съвет (1922–1940) и Училищното
настоятелство (1909–1937).
Заповеди на директора (1898–1903).
Актове за встъпване и напускане на длъжност (1922–1944).
Книги: главна класна (1890–1925), за подлежащите на задължително
обучение (1912–1940), летописна (1896–1944), инвентарна (1892–1938), ре
визионна (1934–1942).
Входящ (1896–1923) и изходящ (1896–1921) дневник.
Бюджети и отчети за приходите и разходите на Училищното настоятел
ство (1920–1934).
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ – С. МЕЛЯНЕ
Ф. 528К, 1 опис, 6 а.е., 0.06 л.м., 1892–1969 г.
Вж. и Ф. 807
Открито през 1848 г. като килийно. През 1882 г. е построена училищна сграда и училището прераства в първоначално с 4 отделения.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1935–1969).
Книги: летописна (1926–1969), ревизионна (1892–1956). Училищен ал
бум (1926).
Дневници за успеха и поведението на учениците (1892–1899).
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ – С. МИТРОВЦИ
Ф. 515К, 1 опис, 18 а.е., 0.13 л.м., 1911–1961 г.
Вж. и Ф. 778
Открито през 1852 г. като килийно. През 1886 г. е построена училищна сграда, училището прераства в първоначално. През 1921 и 1922 г. са открити първи
и втори прогимназиален клас, които съществуват до 1934 г., когато училището
отново става начално.

209

Архивни справочници

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1914–1936) и Училищното
настоятелство (1914–1934).
Статистически сведения (1911–1918, 1922, 1929–1943).
Годишни рапорти (1911–1914, 1930–1934, 1939–1942). Таблици към го
дишните рапорти (1922–1923, 1928–1943).
Бюджети за приходите и разходите на училището (1930, 1934).
Годишни отчети по приходите и разходите на Училищното настоятел
ство (1929–1943).
Летописна книга (1926–1961). Училищен албум (1926–1954).
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – С. МОКРЕШ
Ф. 345К, 1 опис, 45 а.е., 0.30 л.м., 1890–1958 г.
Вж. и Ф. 420
Към 1882–1884 г. училището е развито до пълно начално училище. През
1935 г. е завършена нова училищна сграда.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1897–1943).
Кореспонденция, окръжни, рапорти, статистически сведения, отчети и
др. (1890–1900, 1909–1944).
Книги: дневник-главна (1893–1910), летописна (1897–1947), ревизионна
(1893–1958), инвентарни на училището (1936–1939) и библиотеката (1892–
1900).
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ – С. ОДОРОВЦИ
Ф. 521К, 1 опис, 44 а.е., 0.15 л.м., 1921–1949 г.
Вж. и Ф. 790
Открито през 1920 г.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1938–1944) и Училищното
настоятелство (1921–1941).
Годишни рапорти и отчети (1922–1944).
Бюджети за приходите и разходите на училището (1925–1927, 1929–
1935).
Главни отчети по приходите и разходите на Училищното настоятелство
(1926–1931, 1933–1935).
Ревизионна книга (1924–1949). Ревизионен акт (1924).
Инвентарни книги на училището (1922, 1930) и библиотеката (1922–
1945).
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НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
С. ПАЛИ ЛУЛА
Ф. 213К, 1 опис, 7 а.е., 0.07 л.м., 1916–1960 г.
Вж. и Ф. 71
Открито като самостоятелно училище през 1916 г. Училищната сграда е
построена през 1929 г.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1934–1957).
Книги: летописна (1916–1958), ревизионна (1919–1960), актова (1927–
1957), касова на Училищното настоятелство (1936–1949), инвентарна на
библиотеката (1921–1945).
Училищен албум (1923–1956).
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ –
С. ПЕСОЧНИЦА
Ф. 487К, 1 опис, 5 а.е., 0.04 л.м., 1892–1957 г.
Вж. и Ф. 727
Открито през 1890 г. с един учител, който преподава във всички отделения.

Заповеди на директора (1923–1934).
Протоколи от заседания на Училищното настоятелство (1933–1945).
Книги: инвентарна (1930–1955), приходно-разходна (1931–1932), реви
зионна (1892–1957).
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
С. ПИШУРКА
Ф. 368К, 1 опис, 2 а.е., 0.03 л.м., 1935–1943 г.
Вж. и Ф. 453
Открито през 1905 г. Продължително време, поради малкия брой ученици,
класовете са слети. През 1932 г. е открита за кратко време непълна прогимназия.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1935–1943).
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НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ – С. ПОМЕЖДИН
Ф. 529К, 1 опис, 14 а.е., 0.13 л.м., 1894–1960 г.
Вж. и Ф. 808
Открито около 1870 г. като килийно. През 1882 г. е построена училищна
сграда.

Училищен албум (1919–1944).
Дневници за успеха и поведението на учениците (1894–1899).
Годишни отчети, рапорти, сведения и др. по дейността (1898–1911,
1914–1940, 1942–1943).
Книги: актова (1926–1954), материална (1896–1897), ревизионни (1894–
1960).
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – С. ПОРТИТОВЦИ
Ф. 356К, 1 опис, 8 а.е., 0.05 л.м., 1892–1955 г.
Вж. и Ф. 433
Открито около 1860 г. През 1879 г. е построена специална сграда за училището. След разрастването му започва строеж на нова училищна сграда, завършена през 1933 г.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1924–1943) и Училищното
настоятелство (1923–1933).
Годишни рапорти, таблици и сведения (1941–1944).
Обявления, скици на училищните имоти и др. за построяване на училищ
на сграда (1923–1933).
Книги: летописна (1923–1944), ревизионна (1892–1955), дневник-главна
на ученическата кооперация (1940–1952).
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – С. ПРЕПЪЛЖЕНЕ
Ф. 432К, 1 опис, 3 а.е., 0.03 л.м., 1900–1962 г.
Вж. и Ф. 596
Открито през 1858 г. като килийно. Учебните занятия са водени в частни
къщи. През 1899 г. е начално и има училищна сграда. През 1925 г. е построена нова
училищна сграда. Учениците са обучавани в слети класове.

Годишни отчети и таблици (1929–1932).
Летописна книга (1900–1955). Училищен албум (1925–1962).
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НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ЦАР БОРИС“ – С. ПРОГОРЕЛЕЦ
Ф. 387К, 1 опис, 21 а.е., 0.12 л.м., 1892–1949 г.
Вж. и Ф. 503
Открито около 1860 г. като килийно. През 1870 г. е построена училищна
сграда в църковния двор. В периода 1923–1925 г. е построена нова училищна сграда за началното училище и прогимназията в селото.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1912–1919, 1934–1937,
1940–1944) и Училищното настоятелство (1922–1946).
Бюджети и отчети за приходите и разходите на училището (1924–1925,
1933–1934).
Книги: летописна (1897–1949), ревизионна (1892–1948).
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ – С. РАВНА
Ф. 513К, 1 опис, 2 а.е., 0.03 л.м., 1914–1957 г.
Вж. и Ф. 776
Открито през 1909 г.

Протоколи от заседания на Училищното настоятелство (1926–1928).
Ревизионна книга (1914–1957).
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – С. СЕРДАР ЧИФЛИК
Ф. 539К, 2 описа, 7 а.е., 0.05 л.м., 1913–1944 г.
Вж. и Ф. 864
Открито през 1909 г. До 1929 г. обучението се води от един учител.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1924–1938).
Годишен отчет, доклад и таблици по учебната дейност (1944) и рапорт
(1938–1939).
Летописна книга (1913–1933).
Гражданско дело за съдене на Училищното настоятелство за собстве
ност на гора (1929–1933).
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НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – С. СОТОЧИНО
Ф. 472К, 1 опис, 25 а.е., 0.30 л.м., 1888–1965 г.
Вж. и Ф. 664
В началото училището е килийно, по-късно – начално. През 1881 г. е построена училищна сграда. Децата са обучавани в слети класове до 1956 г.

Кореспонденция с окръжните училищни инспекции по учебната дейност
(1888–1900).
Протоколи от заседания на Учителския съвет (1924–1945) и Училищното
настоятелство (1919–1928).
Рапорти, годишни отчети, сведения за учебната дейност (1892–1900,
1928–1943).
Книги: дневник-главни (1889–1901), летописна (1928).
Училищен албум (1895–1965).
Служебна кореспонденция на учителя Цеко Тодоров (1895–1924).
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ГР. ФЕРДИНАНД
Ф. 224К, 1 опис, 17 а.е., 0.15 л.м., 1919–1956 г.
Открито като самостоятелно училище през учебната 1922/1923 г.

Протоколи от заседания на Учителския съвет (1936–1945).
Книги: за наредбите на учителите (1929–1956), главни класни (1922–
1945), летописна (1932–1943), за подлежащите на задължително обучение
(1919–1926).
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – ГР. ФЕРДИНАНД
Ф. 225К, 1 опис, 26 а.е., 0.25 л.м., 1896–1945 г.
Открито през 1896 г. и съществува до 1944 г., когато преминава към Начално училище „Христо Ботев“ – гр. Фердинанд (Монтана).

Главни класни книги (1896–1945).
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НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ГР. ФЕРДИНАНД
Ф. 226К, 1 опис, 9 а.е., 0.10 л.м., 1922–1935 г.
Открито през учебната 1922/1923 г. и съществува до учебната 1935/1936 г.,
когато учениците му преминават към Начално училище „Неофит Рилски“ и Начално училище „Христо Ботев“.

Главни класни книги (1922–1935).
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ – С. ЧЕЛЮСТНИЦА
Ф. 516К, 1 опис, 28 а.е., 0.12 л.м., 1904–1943 г.
Вж. и Ф. 779
Открито през 1847 г. като килийно, по-късно става начално – до 1931 г.,
когато е разкрит първи прогимназиален клас за две години. След неговото закриване училището отново е начално.

Годишни рапорти (1922–1923, 1926–1932, 1941–1943) и таблици към
тях (1920–1942).
Статистически сведения (1904, 1920–1933, 1936–1937).
Бюджети (1914–1915, 1919, 1922–1927, 1930–1935) и годишни отчети за
приходите и разходите на училището (1931–1932, 1934–1939).
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – С. ЯНЧОВ ЧИФЛИК
Ф. 465К, 1 опис, 8 а.е., 0.06 л.м., 1878–1956 г.
Вж. и Ф. 654
Открито през 1878 г. Действа до 1880 г. От 1880 до 1908 г. не са водени учебни занимания. През 1909 г. е разкрито първо отделение. В периода 1912–
1916 г. отново не са водени учебни занимания. През 1916 г. е открито и четвърто
отделение.

Протоколи от заседания на: Учителския съвет (1928–1943); Съюза за
закрила на децата (1940–1956).
Заповеди на директора (1939–1956).
Книги: летописна (1910–1949), приходно-разходни (1939–1944), реви
зионна (1935–1946).
Училищен албум (1878–1944).
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Х І . 3 . СР Е Д НО ПРОФ Е СИОНА ЛНО
Т Е ХНИЧ Е С К О О Б Р АЗ ОВ А НИ Е
ДЪРЖАВНО ПРАКТИЧЕСКО ПРОМИШЛЕНО УЧИЛИЩЕ –
БЕРКОВИЦА
Ф. 38К, 2 описа, 152 а.е., 1.45 л.м., 1909–1945 г.
Открито през 1909 г. като столарско училище с 3-годишен курс на обучение със средства, отпуснати от Врачанската постоянна комисия. През учебната
1914/1915 г. курсът на обучение става 4-годишен, а през учебната 1930/1931 г.
към него се откриват килимарски курс, домакински отдел за горни и долни дрехи,
готварство и български шевици.

Заповеди на директора (1936–1945).
Протоколи от заседания на Учителския съвет (1925–1943).
Свидетелства за завършен курс (1924–1927, 1929–1943).
Статистически сведения за дейността (1917, 1924–1926, 1930–1936,
1939–1941, 1943).
Книги: дневник-главни (1927–1934, 1938–1942), главни класни (1909–
1911, 1913–1915, 1920–1944), ревизионна (1941–1945).
ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗЕМЕДЕЛСКО УЧИЛИЩЕ – С. ЛЕХЧЕВО
Ф. 65К, 1 опис, 11 а.е., 0.03 л.м., 1930–1943 г.
Заповеди на директора (1939–1943).
Протоколи от заседания на комисията, управляваща фонда на училище
то (1939–1942).
Кореспонденция и окръжни, сведения за редосеялки, за нанесени загуби
от градушка, наводнения в района на училището (1939–1941); по овощарство
и градинарство (1941–1942); по пчеларство, бубарство, животновъдство, ло
зарство (1942).
Книги: инвентарна (1939–1943), за използване земите на училището
(1930–1942).
План и сведения за засетите площи с пролетни култури (1942).
Ведомости за заплати (1941–1942).
ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗЕМЕДЕЛСКО УЧИЛИЩЕ – С. ЛОПУШНА
Ф. 7К, 1 опис, 2 а.е., 0.05 л.м., 1935–1942 г.
Касова книга (1935–1942).
Ведомости за заплати (1939–1942).
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ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗЕМЕДЕЛСКО УЧИЛИЩЕ – С. ПРОГОРЕЛЕЦ
Ф. 216К, 1 опис, 52 а.е., 0.43 л.м., 1926–1948 г.
Вж. и Ф. 107
Открито на 15 ноем. 1926 г. за запознаване населението с научната организация на селското стопанство и обработка на земята чрез провеждане на опити.
Училището е с два отдела – мъжки и женски. Закрито през 1948 г.

Заповеди на директора (1933–1948).
Протоколи: от заседания на Учителския съвет (1926–1948); на Главната
дирекция на ТЗС към МЗДИ и на общинската комисия на ТЗС в с. Прогорелец
(Якимово) за оземляване жители от с. Котеновци (Якимово) и с. Прогорелец
(Якимово) (1927–1929).
Кореспонденция с МЗДИ, Околийското агрономство и др. по снабдява
не на населението с посевен и посадъчен материал, почистване на посевите
от плевели (1934–1942) и по назначаване, уволняване, актове за встъпване в
длъжност (1931–1942).
Годишни отчети (1938, 1942–1943).
Книги: дневник-главна (1926–1940), инвентарна (1927–1931), летописна
и ревизионна (1926–1948), за: резултатите от опити със земеделски култури
(1928–1940); експлоатацията на земите (1935–1948); издадени свидетелства
(1926–1940).
Каталог на получената литература (1927–1931).
ДЪРЖАВНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ – ГР. ФЕРДИНАНД
Ф. 378К, 2 описа, 32 а.е., 0.35 л.м., 1926–1947 г.
През учебната 1921/1922 г. МТПТ открива Практическо търговско училище с 2-годишен курс в гр. Фердинанд (Монтана). През учебната 1922/1923 г. е
преименувано на Професионално търговско училище, а от 1924 г. отново става
Практическо търговско училище. От 1943 г. е Държавна търговска гимназия.

Заповеди на директора (1926–1927, 1930–1938).
Книга за наредбите (1943–1947).
Протоколи от заседания на Учителския съвет (1926–1932, 1934–1938,
1940–1943) и ученическото въздържателно дружество (1938–1941).
Годишни отчети (1926–1929, 1938–1944) и рапорти (1938–1943).
Устав, писма, списъци, квитанционна книга на ученическото въздържа
телно дружество (1940–1941).
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ДЪРЖАВНО ДЕВИЧЕСКО ПРАКТИЧЕСКО ДОМАКИНСКО
УЧИЛИЩЕ – ГР. ФЕРДИНАНД
Ф. 477К, 1 опис, 21 а.е., 0.20 л.м., 1931–1949 г.
Вж. и Ф. 679
Открито през окт. 1931 г. с 3-годишен курс на обучение. От учебната
1946/1947 става 4-годишен. През 1950 г. училището е закрито и е присъединено
към Държавното допълнително занаятчийско училище в града.

Заповеди на директора (1933–1947).
Протоколи от заседания на Учителския съвет (1931–1947) и родител
ския комитет (1937–1940).
Доклади и рапорти по учебно-възпитателната работа (1934–1944).
Годишни отчети за успеха на учениците (1931–1944).
Книги: за наредбите (1936–1939), по прихода и разхода (1937–1944),
актови (1933–1939, 1942–1948), за вписаните гаранции от учениците (1936–
1949), инвентарни на училището (1932–1942) и библиотеката (1932–1939).
ДЪРЖАВНО ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАНАЯТЧИЙСКО УЧИЛИЩЕ –
ГР. ФЕРДИНАНД
Ф. 479К, 1 опис, 9 а.е., 0.09 л.м., 1937–1949 г.
Вж. и Ф. 680
Открито на 23 септ. 1937 г. под ведомството на Търговско-индустриалната камара – София. През 1950 г. става редовно и в него се изучават дамско и
мъжко шивачество, металообработване, килимарство, обущарство и др. През
септ. 1952 г. е трансформирано в училище за трудови резерви.

Решение на Търговско-индустриалната камара – София за откриване на
училището (1937).
Протоколи от заседания на Учителския съвет (1937–1949).
Годишни доклади и рапорти (1937–1942).
Статистически сведения за успеха и поведението на учениците (1942–
1944).
Дневник-главна книга (1941–1943).
ЕПАРХИЙСКО ДЕВИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ – ЛОМ
Ф. 490К, 1 опис, 5 а.е., 0.07 л.м., 1938–1948 г.
През 1938 г. митрополит Неофит основава училище за малолетни осиротели девици. По желание на християните в Лом и питомниците на училището
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то носи името на благодетеля – Епархийско девическо професионално училище
„Неофит Видински“.

Отчети за дейността на училището (1943–1948).
Книги: за приходите и разходите (1938–1944), касова (1940–1946).
Ведомости за заплати (1943–1948).
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ХІІ. КУЛТУРА
ОКОЛИЙСКИ ЧИТАЛИЩЕН СЪЮЗ – ЛОМ
Ф. 434К, 1 опис, 67 а.е., 0.30 л.м., 1928–1947 г.
Учреден през 1928 г. от читалищни дейци от Ломска околия по инициатива
на Ломското градско читалище. Целта му е да подпомага читалищата в избора
на книги за библиотеките, за откриване на кинотеатри, изнасяне на сказки, организиране на библиотечни курсове и др.

Устав на Околийския читалищен съюз – Лом (1942).
Протоколи от заседания на Околийския читалищен съюз (1928–1947).
Кореспонденция, сведения за читалищата в околията, окръжни на
Върховния читалищен съюз по дейността (1928–1944).
Годишни отчети (1937–1944) и сведения (1930–1944) на читалищата от
околията.
Н А РО Д НИ ЧИТ АЛИЩ А
Работят за повишаване нивото на културата и просветата сред населението. В Лом е открито едно от първите читалища в страната. Повечето читалища от областта са основани съгласно Закона за народните читалища от 1927 г.
Издържат се от членски внос, дарения и от собствени имоти. Продължават
дейността си и след 1944 г.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
С. БЕЛОТИНЦИ
Ф. 566К, 1 опис, 3 а.е., 0.02 л.м., 1928–1943 г.
Вж. и Ф. 1047
Основано на 28 март 1928 г.

Протоколи от заседания на Читалищното настоятелство (1928–1943).
Годишни сведения (1938–1942).
Бюджети за приходите и разходите (1931–1939).
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ“ – БЕРКОВИЦА
Ф. 267К, 3 описа, 89 а.е., 0.74 л.м., 1893–1950 г.
Вж. и Ф. 391
Основано на 11 май 1872 г.

Устави (1901, 1926).
Проектоустав и протокол от събрание за приемането му (1926, 1933).
Протоколи от заседания на: Читалищното настоятелство (1893–1900,
1930–1947); КС (1927–1947) и от общи събрания (1893–1900).
Списък на членовете на читалището (1928).
Годишни отчети за дейността (1928–1929, 1932, 1935, 1938–1939).
Бюджети за приходите и разходите (1926–1929, 1931–1938, 1940–1944).
Годишни отчети (1926, 1936–1938, 1940).
Кореспонденция за: снабдяване на библиотеката с книги и списания
(1910–1914, 1923–1944); набиране средства за построяване на читалище
(1909–1914, 1923–1927); дарението на Ангел Григоров Грънчаров (1933–
1934); изграждане на читалищна електроцентрала (1929–1937); отдаване под
наем на читалищния бюфет (1929–1942); изграждане на летен театър (1929–
1943); доставка и прожектиране на филми (1924–1944); отдаване под наем
на читалищния салон (1923–1944); плащане на данъци, снабдяване с билети,
електроснабдяване, ипотечни задължения и др. (1924–1944).
Годишни статистически сведения за: дейността на кинотеатъра (1928–
1929, 1931, 1934–1935, 1937–1943); дейността на библиотеката и читалище
то (1928–1929, 1931, 1933–1944).
Книги: дневник-главни (1926–1942, 1944), летописна (1928–1950); за:
фондовете (1928–1933); изнесените сказки, беседи и реферати (1926–1947);
приемане и предаване на читалищно имущество (1926–1945).
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – С. БОЙЧИНОВЦИ
Ф. 554К, 1 опис, 28 а.е., 0.08 л.м., 1932–1950 г.
Вж. и Ф. 966
Основано на 15 февр. 1932 г.

Протоколи от общи събрания (1932–1948).
Списъци на читалищни членове (1932, 1936–1941, 1943).
Летописна книга (1936–1939).
Бюджети (1935–1944) и годишни отчети по приходите и разходите
(1932–1944). Годишни статистически отчети (1935–1944).
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Протоколи за отдаване под наем на читалищен имот (1938, 1940–1945,
1949–1950).
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРА“ – С . БРУСАРЦИ
Ф. 583К, 1 опис, 5 а.е., 0.02 л.м., 1938–1940 г.
Вж. и Ф. 950
Основано на 1 февр. 1914 г.

Окръжни от висшестоящи органи по дейността (1938–1940) и кореспон
денция по построяване читалищната сграда (1940).
Сведение за дейността (1939).
Бюджети за приходите и разходите (1938–1939).
Обява за търг на читалищен имот и план на същия (1939).
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЪБУЖДАНЕ“ – С. ВАСИЛОВЦИ
Ф. 531К, 1 опис, 6 а.е., 0.05 л.м., 1872–1956 г.
Основано през дек. 1898 г.

Годишен отчет (1931).
Книги: актова (1936–1956), партидна на членовете на читалището (1928–
1932); за: изнесените представления (1933–1945), даренията (1930).
Тефтер-регистър на с. Василовци (1872).
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАУКА“ – С. ВИРОВЕ
Ф. 582К, 1 опис, 2 а.е., 0.02 л.м., 1928–1956 г.
Вж. и Ф. 1247
Основано през март 1928 г.

Партидна членска книга и книга за вписване на раздадените книги за
прочит (1928–1956).
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАРОДНА ПРОСВета“ –
С. ВЪЛКОВА СЛАТИНА
Ф. 563К, 1 опис, 38 а.е., 0.15 л.м., 1926–1944 г.
Вж. и Ф. 791
Основано на 12 дек.1926 г.

Устави (1926, 1931).
Протоколи от заседания на Читалищното настоятелство (1929–1944).
Годишни отчети (1931–1934, 1938, 1941–1942).
Кореспонденция по дейността (1926–1944).
Бюджети за приходите и разходите (1934–1935, 1939, 1941).
Статистически сведения (1928–1931, 1933, 1937–1940, 1942).
Снимки от строителството на сградата (1934).
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – С. ВЪРШЕЦ
Ф. 451К, 1 опис, 9 а.е., 0.10 л.м., 1900–1944 г.
Вж. и Ф. 621
Основано на 4 юни 1900 г.

Учредителен протокол и устав (1900).
Протоколи от заседания на Читалищното настоятелство и от общи съб
рания (1927–1936).
Бюджети (1930–1939, 1941, 1944) и годишни отчети (1904, 1932–1939,
1943) по приходите и разходите.
Книги: дневник-главна (1935–1938), инвентарна (1930–1935).
Годишни отчети и сведения за библиотеката (1926–1944).
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА“ – С. ГОВЕЖДА
Ф. 527К, 1 опис, 7 а.е., 0.04 л.м., 1927–1940 г.
Вж. и Ф. 806
Основано на 12 ноем. 1927 г.

Учредителна преписка (1927–1928).
Окръжни (1932–1934) и сведения по дейността (1932–1940).
Членска книжка (образец) (Б.д.).
Бюджет и отчет за приходите и разходите (1928).
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЪБУЖДАНЕ“ – С. ГОЛИНЦИ
Ф. 579К, 1 опис, 12 а.е., 0.11 л.м., 1899–1948 г.
Вж. и Ф. 1241
Основано на 1 ян. 1899 г.

Протоколи от заседания на Читалищното настоятелство (1899–1947) и
културния комитет (1940).
Книги: летописна (1900–1946), приходна и разходна (1928–1948).
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА“ – С. ГОРНА ВЕРЕНИЦА
Ф. 553К, 2 описа, 17 а.е., 0.06 л.м., 1927–1943 г.
Вж. и Ф. 961
Основано на 6 май 1927 г.

Устав (1938).
Протоколи от общи събрания (1940).
Списъци на членове (1927–1941).
Бюджет (1928) и годишни отчети (1928, 1935–1943) за приходите и раз
ходите.
Статистически отчети (1927–1929, 1934–1939, 1943).
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЪЗНАНИЕ“ – С. ГОРНА ГНОЙНИЦА
Ф. 520К, 1 опис, 4 а.е., 0.06 л.м., 1915–1925 г.
Вж. и Ф. 788
Основано на 25 март 1915 г.

Устав (1915).
Протоколи от заседания на Читалищното настоятелство и от общи съб
рания (1920–1922).
Годишни отчети (1922–1925).
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАУКА“ – С. ГОРНА ЛУКА
Ф. 586К, 1 опис, 4 а.е., 0.02 л.м., 1927–1933 г.
Вж. и Ф. 1263
Основано на 15 февр. 1927 г.

Протоколи от заседания на Читалищното настоятелство и списък на чле
новете (1929).
Отчетни доклади и отчети (1927–1933).
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ“ – С. ГУШАНЦИ
Ф. 546К, 1 опис, 3 а.е., 0.02 л.м., 1928–1945 г.
Вж. и Ф. 925
Основано на 13 март 1928 г.

Протоколи от заседания на Читалищното настоятелство и Контролната
комисия и от общи събрания (1928–1945).
Годишен отчет (1944).
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ –
С. ДОЛНА ВЕРЕНИЦА
Ф. 556К, 1 опис, 7 а.е., 0.04 л.м., 1928–1944 г.
Вж. и Ф. 968
Основано на 1 апр. 1928 г.

Учредителна преписка (1928–1929).
Протоколи от заседания на Читалищното настоятелство и от общи съб
рания (1934–1937, 1942–1944).
Покани и списъци на членове (1934, 1937–1941, 1944).
Годишни отчети и доклади (1940–1943).
Бюджети (1935–1939) и главни отчети (1935–1943) по приходите и раз
ходите.
Годишни статистически сведения (1935–1943).
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – С. ДОНДУКОВО
Ф. 584К, 1 опис, 5 а.е., 0.02 л.м., 1929–1935 г.
Вж. и Ф. 1255
Основано през 1929 г.

Протоколи от заседания на Читалищното настоятелство и от общи съб
рания (1929–1935).
Книги: летописна (1931–1935), за членовете (1929–1933), касова за при
ходите и разходите (1929–1933).
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА“ – С. ДУШИЛНИЦА
Ф. 525К, 2 описа, 5 а.е., 0.04 л.м., 1929–1956 г.
Вж. и Ф. 801
Основано на 2 март 1929 г.

Протоколи от заседания на Читалищното настоятелство (1929–1956).
Годишен отчет за дейността и паричните операции (1941).
Бюджет (1929) и годишни отчети (1941–1944) по приходите и разходите.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ВЪЗПИТАНИЕ“ – С. ДЪЛГОШЕВЦИ
Ф. 555К, 1 опис, 6 а.е., 0.03 л.м., 1929–1944 г.
Вж. и Ф. 967
Основано през ноем. 1899 г. След няколко години прекратява дейността си и
е възобновено на 14 ян. 1928 г.

Бюджети (1930–1932, 1935) и годишни отчети (1932–1935, 1944) по
приходите и разходите.
Годишни статистически сведения (1929, 1930–1931, 1934).
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – С. ЖЕЛЕЗНА
Ф. 588К, 1 опис, 5 а.е., 0.02 л.м., 1926–1948 г.
Вж. и Ф. 1273
Основано на 27 окт. 1926 г.

Писма от Общинското управление – Чипровци за основаване на читали
щето и списък на Читалищното настоятелство (1932–1938).
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Протоколи от заседания на Читалищното настоятелство (1926–1940).
Партидна приходна и разходна книги (1926–1948).
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – С. КОБИЛЯК
Ф. 581К, 1 опис, 6 а.е., 0.02 л.м., 1936–1944 г.
Вж. и Ф. 1245
Основано през 1929 г.

Указания, инструкции, писма и сведения по дейността (1936–1944).
Книга за изнесени беседи и сказки (1936–1944).
Бюджети за приходите и разходите, годишни отчети и статистически
сведения (1936–1944).
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЪЗНАНИЕ“ – С. КОМОЩИЦА
Ф. 544К, 2 описа, 8 а.е., 0.05 л.м., 1925–1944 г.
Вж. и Ф. 922
Основано на 31 ян. 1899 г.

Протоколи от заседания на Читалищното настоятелство (1925–1944).
Годишни статистически отчети (1930–1939, 1942–1944). Годишен отчет
(1941).
Кореспонденция: по строителството на читалищната сграда (1932–1940);
с частни лица за образуването на читалищната библиотека (1932–1936).
Сведения до Околийската училищна инспекция за дейността на читали
щето (1937).
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ –
С. КОТЕНОВЦИ (ЯКИМОВО)
Ф. 548К, 1 опис, 46 а.е., 0.10 л.м., 1926–1944 г.
Вж. и Ф. 929
Основано на 25 апр. 1926 г.

Протоколи от заседания на Читалищното настоятелство, КС и от общи
събрания (1926–1938).
Бюджети (1929–1935, 1938–1944) и годишни отчети (1927–1944) по
приходите и разходите.
Касови книги (1928–1932, 1935–1936, 1941–1942).
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Тръжни преписки по отдаване читалищен имот под наем (1936–1940).
Годишни сведения за състоянието на читалището (1931–1932, 1935,
1937, 1939–1940, 1942, 1944).
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИСКРА“ – С. КРИВА БАРА
Ф. 433К, 1 опис, 17 а.е., 0.12 л.м., 1904–1949 г.
Вж. и Ф. 597
Основано на 6 окт. 1903 г.

Протоколи от заседания на Читалищното настоятелство (1904–1935,
1939–1949) и строителния комитет (1935).
Сведения за състоянието и дейността на обществените читалища и биб
лиотеки (1944).
Бюджети (1928, 1930–1936, 1938–1942, 1944) и годишни отчети (1928–
1942) за приходите и разходите.
Протоколи, доклади и актове за приемане и предаване на читалищната
каса (1924–1943).
Списък на дарителите на читалището и тръжни преписки за отдаване на
читалищни имоти под наем (1931–1938).
Кореспонденция във връзка със строежа на читалищната сграда (1928–
1935).
Каталог на библиотеката (1907–1933).
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАУКА“ – С. КРУМОВО
Ф. 551К, 1 опис, 20 а.е., 0.08 л.м., 1927–1944 г.
Вж. и Ф. 937
Основано през 1908 г.

Устав (1927).
Протоколи от заседания на Читалищното настоятелство и от общи съб
рания (1934–1938).
Бюджети (1928, 1933–1934, 1937–1938, 1944) и годишни отчети (1928–
1936, 1940–1943) по приходите и разходите. Статистически отчети (1928,
1933, 1939–1942).
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ“ – С. ЛЕХЧЕВО
Ф. 587К, 1 опис, 8 а.е., 0.05 л.м., 1914–1943 г.
Вж. и Ф. 786
Основано на 6 дек. 1911 г.

Протоколи от заседания на Читалищното настоятелство (1914–1922) и
от общи събрания (1914–1922, 1924–1943).
Кореспонденция с Училищното настоятелство (1919–1933).
Годишни отчети и бюджети (1929–1938).
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПОСТОЯНСТВО“ – ЛОМ
Ф. 427К, 1 опис, 148 а.е., 1.92 л.м., 1875–1944 г.
Вж. и Ф. 598
Основано през 1856 г.

Устави, писма, телеграми, списъци на членове, молби за членство, покани
за събрания, писма и окръжни на Върховния читалищен съюз и Околийския
читалищен съюз (1875–1944).
Устав, заявления и писма на младежкото дружество „Развитие“ (1884–
1887).
Протоколи от заседания на: Читалищното настоятелство (1896–1901,
1904–1942); строителния комитет (1927); Ломската музикална дружба
(1934–1937).
Книги за: дарителите (1928–1940); вписване на волните помощи (1888–
1890); регистриране на дадените сказки, театрални представления и филми
(1923–1944).
Завещание на Алекси Попов (1937).
Бюлетини за изнесените пиеси (1933–1938).
Кореспонденция по доставка на научна литература от Австрия (1935–
1936).
Манифест на руския император Александър ІІ за обявяване на
Освободителната война от 1877–1878 г.
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ТРУДОЛЮБИЕ“ – С. ЛОПУШНА
Ф. 549К, 1 опис, 4 а.е., 0.03 л.м., 1926–1940 г.
Вж. и Ф. 934
Основано на 23 май 1899 г. По-късно дейността е прекратена, а през 1926 г.
отново е възобновена.

Учредителен протокол и устав (1926).
Кореспонденция и указания по дейността (1927–1938).
Сведения за дейността на читалището и библиотеката (1927–1940).
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НОВ ЖИВОТ“ – С. ЛЮТА
Ф. 538К, 1 опис, 17 а.е., 0.09 л.м., 1927–1953 г.
Вж. и Ф. 861
Основано на 30 ян. 1900 г.

Окръжни от Върховния читалищен съюз и Окръжния читалищен съюз –
Враца (1927–1930).
Кореспонденция по дейността (1927–1943).
Годишен отчетен доклад (1937) и сведения за дейността (1927–1944).
Ревизионен акт на Проверителната комисия (1931).
Исторически данни за развитието на читалището от основаването му до
1935 г. (1931–1935).
Бюджети (1928–1944) и годишни отчети (1927–1944) по приходите и
разходите.
Книги: дневник-главна (1931–1938), актова (1931–1950), касови по при
ходите и разходите (1928–1936), за събранията (1929–1953), инвентарна на
библиотеката (1927).
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА“ – С. МАДАН
Ф. 512К, 1 опис, 11 а.е., 0.03 л.м., 1927–1943 г.
Вж. и Ф. 775
Основано през 1905 г.

Протоколи от заседания на Читалищното настоятелство (1927–1940).
Бюджети (1941–1943) и годишни отчети (1936, 1940–1943) по приходи
те и разходите.
Статистически сведения (1942).
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА“ – С. МАЛА КУТЛОВИЦА
Ф. 591К, 1 опис, 13 а.е., 0.10 л.м., 1927–1943 г.
Вж. и Ф. 1233
Основано на 23 ян. 1927 г.

Устав (1928).
Протоколи от заседания на Читалищното настоятелство и от общи съб
рания (1927–1943).
Бюджети за приходите и разходите (1928–1943).
Годишни отчети и сведения (1927–1943).
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ“ – С. МЕДКОВЕЦ
Ф. 522К, 1 опис, 14 а.е., 0.12 л.м., 1922–1960 г.
Вж. и Ф. 794
Основано на 21 ноем. 1898 г.

Устав (1943).
Закон за народните читалища и правилник за прилагането му (1941–
1942).
Протоколи от заседания на Читалищното настоятелство (1922–1960).
Книги: партидна членска (1928–1935), инвентарна на библиотеката
(1926–1943); за: даренията (1928–1942), читалищните имоти (1932–1942),
изнесените представления (1922–1948).
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЖИВОТ“ – С. МОКРЕШ
Ф. 526К, 1 опис, 13 а.е., 0.10 л.м., 1900–1944 г.
Вж. и Ф. 802
Основано през 1906 г.

Протоколи от заседания на Читалищното настоятелство (1935–1941).
Молби за членство (1935–1939).
Книга за изнесените беседи и сказки (1929–1934).
Бюджети (1940–1944) и годишни отчети (1938–1944) по приходите и
разходите.
Годишни статистически сведения (1935, 1937–1944).
Квитанции за събиране на членски внос на земеделската дружба (1900).
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ВИДЕЛИНА“ – С. МОМИН БРОД
Ф. 580К, 1 опис, 3 а.е., 0.02 л.м., 1930–1959 г.
Вж. и Ф. 1238
Основано през 1926 г.

Протоколи от заседания на Читалищното настоятелство и от общи съб
рания (1930–1943).
Книги за: изнесените беседи и сказки (1930–1937); приходите и разхо
дите (1930–1959).
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА“ – С. МЪРЧЕВО
Ф. 578К, 1 опис, 4 а.е., 0.02 л.м., 1934–1950 г.
Вж. и Ф. 1237
Основано през ноем. 1934 г.

Устав (1934).
Протоколи от заседания на Читалищното настоятелство (1937–1950).
Годишни сведения по дейността (1938–1941).
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
С. ПИШУРКА
Ф. 577К, 1 опис, 7 а.е., 0.07 л.м., 1927–1944 г.
Вж. и Ф. 1236
Основано на 28 дек. 1927 г.

Учредителна и уставна преписка (1927–1928).
Протоколи от заседания на Читалищното настоятелство (1927–1943).
Бюджети, отчети и сведения за приходите и разходите (1929–1944).
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА“ – С. ПРОГОРЕЛЕЦ
Ф. 547К, 1 опис, 3 а.е., 0.03 л.м., 1926–1948 г.
Вж. и Ф. 926
Основано на 24 ян. 1926 г.

Протоколи от заседания на Читалищното настоятелство (1940–1948) и
КС (1928–1947).
Списък на основателите на читалището (1926).
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК“ – С. РАЗГРАД МАХАЛА
Ф. 550К, 1 опис, 10 а.е., 0.29 л.м., 1924–1943 г.
Вж. и Ф. 936
Основано през 1908 г.

Протоколи от заседания на Читалищното настоятелство, КС и от общи
събрания (1924–1932).
Бюджети (1928–1930, 1933–1934, 1937–1943) и годишни отчети (1928–
1940, 1942–1943) по приходите и разходите.
Годишни статистически сведения (1932–1933, 1936–1937).
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА“ – С. РАСОВО
Ф. 590К, 1 опис, 2 а.е., 0.02 л.м., 1928–1941 г.
Вж. и Ф. 969
Основано на 24 март 1903 г.

Протоколи от заседания на Читалищното настоятелство и от общи съб
рания (1928–1931, 1937–1941).
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА“ – С. СЛАВОТИН
Ф. 589К, 1 опис, 13 а.е., 0.06 л.м., 1929–1951 г.
Вж. и Ф. 1234
Основано на 4 ноем. 1929 г.

Протоколи от заседания на Читалищното настоятелство и от общи съб
рания (1935–1949).
Бюджет за приходите и разходите (1931). Годишни сведения и отчети
(1930).
Протоколи, писма, квитанции за наема на сграда за читалището, опреде
ляне място за читалищна сграда и др. (1929–1931).
Книги: дневник-главна (1930–1951), партидни разходни и приходни,
платежни заповеди (1929–1931).

233

Архивни справочници

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „САМООБРАЗОВАНИЕ“ – С. СОТОЧИНО
Ф. 545К, 1 опис, 3 а.е., 0.02 л.м., 1899–1962 г.
Вж. и Ф. 924
Основано на 12 дек. 1899 г.

Учредителен протокол и устав (1899).
Протоколи от заседания на Читалищното настоятелство и от общи съб
рания (1932–1962).
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЪБУЖДАНЕ“ – С. СТУБЕЛ
Ф. 537К, 2 описа, 33 а.е., 0.07 л.м., 1922–1944 г.
Вж. и Ф. 855
Основано на 11 юли 1922 г.

Устав (1922).
Протоколи от: заседания на Читалищното настоятелство (1922–1943),
годишни събрания (1922, 1932, 1943).
Книга за волни пожертвувания за строеж на читалищна сграда (1938–
1939).
Бюджети (1928–1930, 1936–1944) и годишни отчети (1928–1929, 1934–
1944) по приходите и разходите.
Годишни статистически сведения (1922, 1934–1944).
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИЗГРЕВ“ – С. СТУДЕНО БУЧЕ
Ф. 552К, 1 опис, 6 а.е., 0.06 л.м., 1928–1949 г.
Вж. и Ф. 953
Основано на 22 март 1927 г.

Окръжни, наредби и др. от Върховния читалищен съюз и Окръжния чи
талищен съюз – Враца по дейността (1928–1939).
Протоколи от заседания на Читалищното настоятелство и от общи съб
рания (1929–1940).
Списък на дарители (1940).
Бюджети (1928–1930, 1932, 1934, 1937–1940, 1943) и годишни отчети
(1928–1931, 1935–1940, 1943–1944) по приходите и разходите.
Годишни статистически сведения (1928, 1935–1944).
Ревизионни актове (1928–1949).
Актове за отдаване под наем читалищен имот (1937–1941).
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РАЗУМ“ – ГР. ФЕРДИНАНД
Ф. 379К, 3 описа, 23 а.е., 0.14 л.м., 1894–1945 г.
Вж. и Ф. 477
Основано през 1894 г.

Закон за народните читалища и правилник за прилагането му (1927).
Устав (1927).
Кореспонденция по дейността на Контролната комисия, по разтуряне
на Читалищното настоятелство и назначаване на тричленна комисия (1933).
Доклад на извънредна Контролна комисия (1932).
Документи по историята на читалището и спомени за дейността му
(1894–1944).
Годишни отчети за дейността (1926, 1928–1942).
Партидна членска книга (1938–1945).
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА“ – С. ЧЕРНИ ВРЪХ
Ф. 585К, 1 опис, 8 а.е., 0.07 л.м., 1927–1948 г.
Вж. и Ф. 1257
Основано на 20 ноем. 1927 г.

Протоколи от заседания на Читалищното настоятелство (1927–1948).
Годишни отчети, сведения, списъци на членовете, бюджети на читали
щето, касови книги (1927–1944).
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ХІІІ. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНО
ОСИГУРЯВАНЕ, ФИЗКУЛТУРА И ТУРИЗЪМ
О К ОЛИ ЙС К И ЛЕ КАРИ
Изпълняват ръководни и контролни функции върху работата на лечебните
заведения, борбата със заразните болести, санитарно-епидемичното дело, хигиенизирането на населените места, профилактиката, лечението и имунизациите
на населението; провеждат санитарен контрол над обществени заведения, училища и др.

ОКОЛИЙСКИ ЛЕКАР – ЛОМ
Ф. 383К, 1 опис, 18 а.е., 0.15 л.м., 1934–1945 г.
Действа от 1879 г. като окръжен лекар на територията на Ломски окръг.
От 1900 г., след закриване на окръга, става околийски лекар.

Годишни отчети: за санитарното състоянието на Ломска околия (1934);
на участъковите здравни служби от околията и санитарните участъци в се
лата Долно Церовене, Вълчедръм (1936, 1939); Добри дол, Расово (1936);
Медковец, Долни Цибър (1939).
Сведения за заболели и умрели от малария (1945).
Опис на оправдателните документи за дадени помощи на пострадали от
войната членове на Ломското дружество „Инвалид“ (1938–1939).
ОКОЛИЙСКИ ЛЕКАР – ГР. ФЕРДИНАНД
Ф. 10К, 1 опис, 14 а.е., 0.29 л.м., 1905–1942 г.
Заповеди на околийския лекар по дейността и за назначаване и уволне
ние (1935–1940), актове за встъпване и напускане на длъжност на медицин
ския персонал (1923–1942).
Годишни отчети за състоянието на здравните участъкови служби в око
лията с приложени таблици, диаграми, снимки, скици (1940).
Сведения за: болни и умрели от туберкулоза, акушерското обслужване
на бременни и родилки от околията с данни от 1931 до 1940 г. (1941); извър
шени прегледи за заразни болести; таблици за развитие на отделните болести
(1940–1941).
Отчети за постъпили суми от прегледи, лекарства, протоколи от провер
ки, преписки по набиране средства за здравния фонд, сведения за предвидени
кредити за здравната служба (1923–1941).
Ведомости за заплати (1905–1911, 1919–1942).
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ОКОЛИЙСКИ ХИГИЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА
Ф. 247К, 1 опис, 3 а.е., 0.04 л.м., 1923–1928 г.
Предприема превантивни мерки срещу появата на заразни болести и епидемии, за подобряване чистотата в населените места, извършва санитарен контрол на територията на Берковска околия.

Кореспонденция, заявления на граждани, протоколи, заповеди, сведения
за поява на петнист тиф в с. Лопушна (Георги Дамяново) (1923–1928).
ДЪРЖАВНА БОЛНИЦА – ЛОМ
Ф. 330К, 1 опис, 5 а.е., 0.08 л.м., 1941–1944 г.
Открита през 1879 г. В периода 1884–1886 г. е построена специална сграда
за болницата.

Годишни санитарни отчети (1941–1944).
Месечни съобщения за движението на болните от отделенията на болни
цата, за приходите, разходите и броя на персонала (1944).
ОБЕДИНЕНА ГРАДСКА БОЛНИЦА – ГР. ФЕРДИНАНД
Ф. 36К, 1 опис, 302 а.е., 7.80 л.м., 1893–1943 г.
Действа от 1893 г. като третостепенна държавна болница. Ръководи се от
медицински фелдшер. От 1913 г. е второстепенна и се ръководи от околийския
лекар.

Заповеди на околийския лекар (1913–1927).
Кореспонденция по дейността (1941–1943).
Удостоверения и свидетелства за бедност на гражданите за освобожда
ването им от такси за лечение, съобщения от болницата за заразноболни и
др. (1943).
Болнични листове на лекувани (1893–1943) и на починали лица от гр.
Фердинанд (Монтана) и околията (1939–1940, 1942–1943).
Книга за описване на извършените операции (1933–1938).
Тръжни преписки по продажба на трева, плодове и др. от имотите на
болницата (1939, 1941).
Ведомости за заплати (1912–1918, 1928–1936).
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ОБЛАСТНО СИРОПИТАЛИЩЕ „ЦАРИЦА ЙОАНА“
ЗА ДЕЦА ОТ 3 ДО 7 ГОДИНИ – ЛОМ
Ф. 68К, 1 опис, 5 а.е., 0.03 л.м., 1940–1947 г.
Действа от 1937 г. като дом за самотни хора, организиран и издържан от
Ломското благотворително дружество „Милосърдие“ и Областната инспекция
за обществени грижи – Враца. До 1941 г. в дома са настанявани самотни възрастни хора, след което започват да се отглеждат деца-сираци.

Сведение за дейността на сиропиталището (1941–1942).
Дневник за закупени и вложени продукти, броя на питомците, персонала
(1943–1944).
Месечни сведения за броя на питомците и разходваните средства (1940–
1942, 1946–1947).
ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА – ЛОМ
Ф. 382К, 1 опис, 9 а.е., 0.11 л.м., 1931–1944 г.
Действа от 1924 г. като представителство на Окръжна инспекция по труда – Видин. След 1930 г. придобива самостоятелност. През 1941 г. общественото
осигуряване се отделя. Съдейства за преодоляване на безработицата, обезщетяване при трудови злополуки и болест, спазване на наредбите и законите за хигиена и безопасност на труда и др.

Заповеди по дейността (1931–1936).
Карти и актове за злополуки (1934–1935, 1941–1942).
Сведения за безработните и настанени на работа в околията (1943–1944).
Книга за плащания за безработица (1937–1941).
Актове и наказателни постановления (1943–1944).
Протоколи от заседания на Съюза за закрила на децата (1932–1940).
ДЪРЖАВНИ МИНЕРАЛНИ БАНИ – С. ВЪРШЕЦ
Ф. 474К, 1 опис, 5 а.е., 0.04 л.м., 1929–1945 г.
От 16 юни 1896 г. Вършечките минерални бани стават държавна собственост. През 1910 г. е завършен строежът на балнеолечебницата и тя влиза в експлоатация.

Годишни счетоводни отчети (1942–1945). Финансов отчет (1944).
Кореспонденция по застраховка на имуществото (1933–1942).
Ревизионни актове (1929–1945).
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ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „КУТЛОВИЦА“ –
ГР. ФЕРДИНАНД
Ф. 564К, 1 опис, 6 а.е., 0.02 л.м., 1919–1931 г.
Учредено през 1919 г.

Учредителен протокол (1919).
Спомени за туристическото движение (Б.д.).
Позитиви за първия туристически поход из Берковския балкан, до
Лопушанския манастир и местността „Казаните“ в Пирин (1923–1931).
ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО „СОКОЛ“ – ЛОМ
Ф. 533К, 1 опис, 10 а.е., 0.15 л.м., 1932–1945 г.
Основано за организиране лова и провеждане на културно-просветни мероприятия сред ловците от Ломска околия.

Окръжни по дейността (1943–1944).
Доклад на настоятелството (1944).
Протоколи от заседания на УС (1941–1945), комисията по приемане на
нови членове (1942–1943) и от общи събрания (1932–1945).
Бюджет (1943) и годишни отчети (1937–1939) за приходите и разходите
на дружеството.
Ревизионен акт (1943).
ЛОВНО ДРУЖЕСТВО „СОКОЛ“ – ГР. ФЕРДИНАНД
Ф. 12К, 1 опис, 17 а.е., 0.30 л.м., 1908–1943 г.
Основано на 13 юни 1912 г. за организиране лова и провеждане на културнопросветни мероприятия сред ловците от Фердинандска (Монтанска) околия.

Закон за лова (1908).
Писма-указания и окръжни от УС на Ловната организация „Сокол“ –
София по дейността (1926–1928, 1937–1943).
Протоколи от заседания на УС (1912–1927).
Указания до ловните дружинки в околията, удостоверения и молби за
членство (1928–1932).
Отчетни документи по направа на Ловния дом в гр. Фердинанд (Монтана)
(1935–1936).
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Годишни планове за стопанисване на развъдници, карта за развъдници
по райони, сведения за убит дивеч, годишни отчети (1936–1938).
Актове за нарушения по лова (1939–1943).
Разписки за трудово възнаграждение (1935–1939).
РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО „ОГОСТА“ – ГР. ФЕРДИНАНД
Ф. 496К, 1 опис, 6 а.е., 0.07 л.м., 1883–1944 г.
Основано на 1 юни 1932 г. за организиране охраната на риболова във Фердинандска (Монтанска) околия.

Закон за риболовството (1883).
Писма, указания, окръжни по риболова (1932–1944).
Доклади, протоколи и др. от годишни събрания (1937–1938).
Отчетни финансови документи (1940).
Сметкоразписки за изплатено трудово възнаграждение (1934–1937,
1940).
БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН МОРСКИ СГОВОР – КЛОН ЛОМ
Ф. 62К, 1 опис, 3 а.е., 0.02 л.м., 1928–1944 г.
Създаден през 1928 г. като клон на Българския народен морски сговор – София. Съдейства за развитието на морското и речно дело в страната, разгръщането на водния спорт, организирането на курсове и др. След 1944 г. се преобразува в Морски съюз, а по-късно преминава към Народния съвет за спорт и техника.

Устав (1929).
Протоколи от заседания на УС, списъци на членове, писма и снимка на
детско летовище (1928–1941).
Писма, окръжни, телеграми, молби и сведения за дейността на клона
(1942–1944).
Дневник-главна книга (1929–1940).
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ХІV. ЛИЧНИ ФОНДОВЕ
БЪРДАРСКИ, РУСИН КОНСТАНТИНОВ (1900–1961)
Ф. 597К, 1 опис, 27 а.е., 0.13 л.м., 1931–1951 г.
Роден през 1900 г. в с. Разград махала (Разград). Учи в родното си село и
гимназия в Лом (1914–1918). Следва във Виена финанси, но прекъсва по здравословни причини. Завършва същата специалност в Свободния университет – София. Председател на УС на РКС – Лом (1934–1938), съдружник в мелница „Братя Бърдарски“ в с. Разград махала (Разград), счетоводител на ТКЗС в селото,
главен счетоводител на мелница „Долап“ в Лом. Кооперативен деец и лектор в
агротехнически кръжок. Умира през 1961 г.

Лекции по стопански и кооперативни въпроси (1937, 1951).
Доклади (1932, Б.д.), дневник (1937–1944) и отчет (1944) за дейността
на РКС – Лом.
Покани за събрания, протоколи от заседания на съдружниците на мелни
ца „Братя Бърдарски“ в с. Разград махала (Разград) (1938–1944); договор за
предаване на мелницата на наемател (1943–1944).
Отчет на кооперация „Златия“ – с. Разград махала (Разград) (1945) и
преписка по доставки за кооперацията (1947–1948).
Снимки с кооперативни дейци на РКС – Лом (1931, 1945), на: участници
в конференция на ОСБЗК в София (1935), къщата на Р. Бърдарски (1941),
семейството (1942), делегати от конференция на ТКЗС в Лом (1952).
Броеве на вестниците „Кооператор“ (1937–1946), „Литературен свят“
(1937) и „Наше слово“ (1940–1942).
ГАЙДАРОВ, БОРИС ГЕОРГИЕВ (1892–1950)
Ф. 593К, 1 опис, 26 а.е., 0.17 л.м., 1914–1950 г.
Роден на 16 апр. 1892 г. в Лом. Завършва Ломското педагогическо училище,
учителства в същото, а по-късно – в Девическата гимназия в града. Диригент,
композитор, съставител и редактор на сборници с музикални произведения. Издател на периодичен сборник „Юношески другар“ с произведения от европейската, руската, съветската и българската музикална класика. Ръководител на хор и
на девическата фанфарна музика в Лом. Умира през 1950 г.

Карта за самоличност (1934).
Удостоверение от Видинския пехотен полк за участие в Междусъюз
ническата война и уволнителен билет (1914).
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Сборници: „Юношески другар“ – с текст и музика на хорови песни от
руски, немски, френски и български автори (1924–1947); с югославски песни
(1926, 1936); с български и руски хорови песни (1933–1947); от съветски
автори (1948).
Писма, пощенски карти и разписки от дейци на музикалното изкуство в
България по издавания сборник (1935–1950).
Портретна снимка (Б.д).
ЕДРЕФОВСКИ, АТАНАС СТОЯНОВ (1835–1900)
Ф. 45К, 1 опис, 190 а.е., 0.95 л.м., 1649–1930 г.
Роден на 14 окт. 1835 г. във Враца. Учи в килийното училище в църквата
„Св. Възнесение“ и при учителя Георги Чолаков по взаимоучителната метода.
Обогатява знанията си в Неготин и Цариград (1850–1851). От 1852 г. е във Враца
и учи гръцки език при Йованчо Дочов. Полага изпит при своя съгражданин Кръстьо Пишурка в Лом и става помощник-учител. Учителства в Лом (1852–1853,
1855–1856, 1863–1864, 1873–1874), с. Арчар, Видинско (1853–1854), с. Медковец
(1854–1855), Берковица (1857–1958, 1861–1862), Враца (1859–1860, 1866–1868),
Видин (1865–1866), с. Кнежа (1871–1872), Кула (1872–1873), с. Гагаля (Николово)
и с. Червена вода, Русенско (1874–1875, 1875–1876), Русчук (Русе) (1876–1878).
След Освобождението се завръща в Лом, където е писар и преводач при Временното руско управление, Окръжния, Градския и Архиерейския съвет в града и
контрольор по тютюна във фабриката на Мехмед Кочалийски. Владее и ползва
гръцки, турски, сърбохърватски, руски, френски, латински, немски и италиански
езици. Умира през 1900 г. в Лом.

Животоописателна книжица (1874); родословие и др. автобиографични
бележки (Б.д.).
Писма до роднини по лични проблеми (1866), до институции и лица по
уреждане на финансови въпроси (1870, 1877–1880, 1898); до околийския на
чалник, окръжния просветен инспектор, училищни и църковни настоятели в
Лом с молба да бъде назначен за учител, писар, певец в църквата или разси
лен (1880–1887, 1889–1894).
Списъци на негови ученици от Видин (1865–1866) и на училищни насто
ятели от селищата, в които учителства (1884).
Исторически описания и карти по география (1878); записки по: мате
матическа география (1878), философия, логика и риторика (Б.д.), българска,
турска, гръцка и немска граматика (Б.д.), музика (Б.д.); турско-български и
немско-български разговорници, съставени от него (Б.д.); разработки на уро
ци по аритметика, алгебра, геометрия и химия (Б.д.).
Училищни дневници за успеха и поведението на учениците (1881–1889).
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Част от повестта „Алексис и Надина“ в превод от сърбохърватски на
български език (1871); „Песенник“ (1863); „Уписна книжица“ с описания на
природни и исторически забележителности, личности и събития (1873); про
поведи към православните християни с религиозно-поучително съдържание
(1877); нравоучителни и фантастични разкази (Б.д.).
Книги с учебно (1809–1885), религиозно (1649–1895), художествено и
практическо (1810–1930) съдържание.
Броеве на списанията „Зорница“ и „Училище“, на вестниците „Българин“,
„Русский мир“, „Зорница“, „Читалищен лист“ и „Държавен вестник“ (1864–
1928).
Сведения за сортове, качество, количество и цени на тютюна във фабри
ката на Мехмед Кочалийски в Лом (1879–1880).
КРЪСТИН, ИВАН МАРКОВ (1897–1953)
Ф. 601К, 1 опис, 24 а.е., 0.02 л.м., 1917–1990 г.
Роден през 1897 г. в с. Митровци. Завършва гимназия в Лом. Участва в Транспортната стачка през 1919 г. и в Септемврийското въстание 1923 г. Емигрант в
Югославия (1923–1926). След амнистия се завръща в България. През 1927 г. емиг
рира в гр. Берисо, Аржентина. Работи като строителен предприемач, председател на Славянския комитет в Берисо, секретар на УС на Българското културно
и взаимоспомагателно дружество „Кирил и Методий“. Умира след автомобилна
катастрофа в Аржентина през 1953 г.

Легитимация, издадена от Задграничното представителство на БЗНС в
Белград (Б.д). Уведомително писмо за смъртта му (1953).
Спомени за него от съселяни и приятели (1984, 1987); статии за него
във вестниците „Септемврийско слово“ (1983), „Отечествен фронт“ (1987,
1988), „Септемврийско дело“ (1990).
Стихотворения „Буря“, „Бодли“, „Емигрант“ и статии от него във в-к
„Емигрантско дело“ – Буенос Айрес (1942, 1943); апел на Комитета за обе
динение на славяните в Аржентина във в-к „Български глас“ – Буенос Айрес
(1942).
Снимки: – портретни (Б.д.), като войник (1917), с членове на Славянският
комитет в Берисо (1946, 1947), от излет и като строителен предприемач (Б.д.).
„Илюстрован сборник из живота и дейността на българската емиграция
в Аржентина и Уругвай“ – Буенос Айрес (1947).
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НИКОЛОВ, ГОЦО (Гоцо Николов Гоцов) (1920–1942)
Ф. 600К, 1 опис, 24 а.е., 0.18 л.м., 1923–1987 г.
Роден на 24 ян. 1920 г. в с. Мадан. Завършва Берковската гимназия (1940)
и санитарна школа в Плевен. Член на БКП. През 1942 г. военната част, в която
служи като санитарен подофицер, е изпратена в Парачин, Югославия. Участва
в създаване на войнишка бойна група и е във връзка със сръбски партизани. Самоубива се при арест на 3 май 1942 г.

Акт за смърт и некролози (1942, 1943).
Тетрадка с лекции от Плевенската санитарна школа (1941); дневник като
санитарен подофицер в Парачин (1942).
Биографични очерци за него в периодичния печат (1948–1987); спомени
от съученици, съселяни и съмишленици (1957–1967); покани и доклади от
честване на негови годишни (1967–1980). Афиш за траурен митинг, посветен
на годишнина от смъртта и пренасяне костите в родното му село (1948).
Справка, протоколи от разпити и обиски във връзка с дейността му
(1941, 1942); статии от него по организирането на младежта в кооперативни
групи (1939); стенвестник „Млад кооператор“, издаван по негова инициатива
в с. Мадан (1939).
Кореспонденция с родители, приятели и съмишленици (1936–1942).
Албуми със снимки, отразяващи живота на Гоцо Николов и дейността
на ТКЗС – с. Мадан (1923–1955); честване 50 години от рождението на Гоцо
Николов и откриване на негов бюст-паметник в родното му село (1970–1971).
ПОПОВ, ГЕОРГИ ИВАНОВ (1895–1980)
Ф. 599К, 1 опис, 200 а.е., 0.32 л.м., 1920–1975 г.
Роден на 10 дек. 1895 г. в с. Копиловци. Учи в родното си село, в с. Чипровци,
прогимназия в гр. Фердинанд (Монтана) и гимназия във Враца. Завършва агрономия в Йена, Германия (1920–1923). Стажант-агроном в Земеделското училище
„Образцов чифлик“, Русе (1923–1924) и агроном при Врачанския окръжен съвет в
района на Берковска и Фердинандска (Монтанска) околии (1925–1928), околийски
държавен агроном в гр. Фердинанд (Монтана) (1930–1939), агроном-секретар на
Областната земеделска камара и главен секретар на Областната общостопанска камара във Враца (1939–1947), директор на Комбината за земеделска индустрия „Гаврил Генов“ край Бойчиновци (1947–1949); началник отдел „Агротехника“ в Министерството на земеделието (1949–1958). Умира през 1980 г. в София.

Автобиография (1975).
Спомени за служебната и обществената му дейност (1974) и
Септемврийското въстание 1923 г. (1973).
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Петгодишен земеделско-стопански план на Фердинандска (Монтанска)
околия с данни за географското, стопанското и икономическото развитие на
околията (1931).
Устави на: РКК (1928), Скотовъдна млекарска кооперация „Кутловица“ –
гр. Фердинанд (Монтана) (1937), Земеделско-индустриален комбинат
„Минкова махала“ – Бойчиновци (1946).
Писма и протоколи за дейността на РКК и агенцията на ОСБЗК в гр.
Фердинанд (Монтана) (1929–1934).
Доклади и сведения за: развитието на кооперативното движение (1935–
1945); откриване читалня в читалище „Разум“ – гр. Фердинанд (Монтана)
(1938); дейността на Държавното агрономство – гр. Фердинанд (Монтана) и
стопанското състояние на Врачанска област (1932–1940); статии по агроно
мически, кооперативни и читалищни въпроси (1931–1957).
Снимки като студент, агроном, от: участие в кооперативни конферен
ции, проведени курсове, панаири и стопански изложби в гр. Фердинанд
(Монтана), строителство на кооперативни обекти, дейността на младежки
бригади в комбинат „Гаврил Генов“ – Бойчиновци и др. (1920–1948).
СИНИГЕРСКИ, МЛАДЕН АТАНАСОВ (1867–1956)
Ф. 592К, 1 опис, 20 а.е., 0.08 л.м., 1906–1949 г.
Роден на 9 март 1867 г. в с. Люта (Владимирово). Завършва килийните училища в родното си село и с. Вълчедръм. От 1881 до 1883 г. е ученик в Ломската
реална гимназия. Завършва Кюстендилското педагогическо училище (1887–1890)
и славянска филология и литература във Висшето училище в София (1890–1893).
Учителства в с. Голяма Кутловица (Монтана) (1885–1887), Ломското педагогическо училище (1893–1895), Силистренската и Шуменската гимназии. Врачански
окръжен училищен инспектор (1904–1907), началник на отделението „За средните училища и университета“ към МНП (1913–1918), член на Софийското училищно настоятелство (1924–1926 и 1928–1929). Либерал по политически убеждения
и депутат в ХХІІІ ОНС (1931–1934) от Фердинандска (Монтанска) околия. Умира през 1956 г.

„Бележки за чуто, видяно и преживяно“ – автобиографични бележки за
периода от 1875 до 1940 г. с данни за просветния и обществено-политическия
живот (Б.д.).
Биография от дъщеря му Анна Синигерска (Б.д.).
Свидетелства за прослужени години (1916–1946); постановление на
Държавния институт за обществено осигуряване за увеличаване на пенсията
му (1949).
Спомени за изборите в Кутловска (Монтанска) околия през 1886 г. (Б.д.)
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Доклади за образованието на младежта, обществения и семейния морал
(1939).
Писма до него по лични въпроси (1913–1948).
Портретни и семейни снимки (1932–1936).
Постановление на Върховната сметна палата за извършване финансова
проверка на кмета на с. Люта (Владимирово) (1906).
СЕМЕЕН ФОНД ХАРИТОВИ, СПАС и РАФАИЛ (1875–1968)
Ф. 598К, 1 опис, 76 а.е., 0.15 л.м., 1899–1963 г.
Харитов, Спас (1875–1930)
Роден през 1875 г. в Шумен. Завършва прогимназия в родния си град, гимназия
в Русе и политехника в Мюнхен. През 1902 г. се установява със семейството си
в Земеделското стопанство „Минкова махала“ (дн. Бойчиновци). В първите десетилетия на ХХ в. Спас и брат му Рафаил създават добре уредено и съвременно
земеделско стопанство. Умира през 1930 г.

Харитов, Рафаил (1879–1968)
Роден на 6 апр. 1879 г. в Шумен. Завършва прогимназия в родния си град, гимназия в Русе и политехника в Мюнхен. През 1908 г. постъпва в стопанство „Минкова махала“ като помощник на брат си Спас. Рафаил работи като инженер в
местното ТКЗС. Умира през 1968 г.

Диплом за висше образование на Рафаил Харитов (1908).
История на Земеделското стопанство „Минкова махала“ – брошура от
Спас Харитов (1929); изложение за състоянието на стопанството и неговото
разширение и индустриализиране (Б.д.).
Крепостни и нотариални актове за недвижими имоти (1903–1920); дого
вори с адвокати, за покупка и замяна на имоти, за наемане на работна ръка и
др. (1920–1943); списъци на: инвентара в стопанството (1928), дебиторите и
кредиторите (1931–1935), работниците (1941).
Удостоверения, протоколи, таблици и писма за управлението, финансо
вите проблеми на стопанството и водените съдебни дела (1924–1963); молби
и заявления от братя Харитови до ЦУ на БЗКБ – София, до министър-пред
седателя Андрей Ляпчев, министъра на земеделието и държавните имоти
Димитър Христов и др. за опрощаване на дълговете и спасяване на стопан
ството (1926–1943); заключение и решение по гражданско дело за подялба на
имотите между собствениците Рафаил Харитов и Димитър Марков (1962).
246

пътеводител по фондовете на държавен архив – монтана 1649–1944 г.

Закон за прехвърляне собствеността на стопанство „Минкова маха
ла“ от БЗКБ на МЗДИ (1944); преписка по приемане на стопанството от
Държавно-кооперативен земеделско-индустриален комбинат „Минкова ма
хала“ – Бойчиновци (1946).
Снимки на братя Харитови от студентските години в Мюнхен, от сто
панството „Минкова махала“ и от посещение на журналисти и народни пред
ставители в него (1899–1935).
ЯНЧЕВ, ЗАХАРИ (?–1900)
Ф. 449К, 1 опис, 6 а.е., 0.02 л.м., 1899 г.
Роден в с. Зимевица, Софийско. Учи в Русе и завършва Земеделско училище
в Пловдив. Учителства в селата Ерден, Стубел, Боровци и Калиманица. Умира
през 1900 г.

Кратки биографични данни (Б.д.).
Рапорти до Берковския училищен инспектор за състоянието на учили
щето и успеха на учениците от с. Калиманица; писма до общинския кмет и
училищния инспектор в Берковица (1899).

247

Архивни справочници

ХV. АРХИВНИ КОЛЕКЦИИ
КОЛЕКЦИЯ „ИСТОРИЯ НА СЕЛИЩАТА
ОТ ФЕРДИНАНДСКИЯ КРАЙ“
Ф. 596К, 1 опис, 3 а.е., 0.06 л.м., 1927–1928 г.
Истории на селищата Балювица, Баня (Николово), Безденица, Бели брег,
Бели брод, Бели мел, Долно Белотинци, Берковица, Бистрилица, Бойчиновци,
Видлица, Винище, Вирове, Влашко село (Мартиново), Войници, Вълкова
слатина (Доктор Йосифово), Вършец, Габровница, Гаганица, Главановци,
Говежда, Голяма Кутловица (Монтана), Горна Бела речка, Горна Вереница,
Горна Лука, Горно Озирово, Горно Церовене, Гушанци (Замфирово), Дива
слатина, Долна Бела речка, Долна Вереница, Драганица, Дълги дел, Еловица,
Ерден, Железна, Живовци, Заножене, Клисура (Бързия), Клисурица, Кобиляк,
Ковачица, Копиловци, Кошарник, Крапчене, Лесковец, Лехчево, Лопушна
(Георги Дамяново), Люта (Владимирово), Мадан, Мала Кутловица, Мездрея,
Меляне, Мечит махала (Пърличево), Митровци, Мърчево, Ново село
(Благово), Охрид, Пали лула, Помеждин, Портитовци, Превала, Препължене
(Трифоново), Равна, Рашовица, Славотин, Смоляновци, Соточино (Гаврил
Геново), Спанчевци, Стубел, Студено буче, Сумер, Сърбляница (Гаврил
Геново), Хаджийска махала (Черкаски), Цветкова бара, Челюстница, Чемиш,
Черешовица, Янчов чифлик (Ягодово) (1927–1928).
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ХVІ. ЧАСТИЧНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ
Снимки за живота и дейността на Никола Велков Попов от Михайловград
(Монтана)
ЧП 1, 18 а.е., 1925–1970 г.
Снимки от митинги в Михайловград (Монтана) и Берковица; на колекти
ва на шивашка кооперация „Труд“ – гр. Фердинанд (Монтана) и др.
ЧП 2, 7 а.е., 1939–1945 г.
Документи на Околийския комитет на съюзените стопани на вършачки
от гр. Фердинанд (Монтана)
ЧП 4, 2 а.е., 1933–1943 г.
Лом

Книга за членовете на Околийско пчеларско кооперативно дружество –
ЧП 7, 1 а.е., 1943 г.

Протоколна книга от общи събрания, от заседания на настоятелството и
Контролната комисия и касова книга на Съюзно пенсионерско дружество –
гр. Фердинанд (Монтана)
ЧП 8, 2 а.е., 1943–1950 г.
Писмо с данни за водачите на Съюза „Българска родна защита“ – клон
Лом и за вестник „Родна защита“
ЧП 9, 1 а.е., 1929–1930 г.
Сметкоразписки за изплатени разходи на Българо-немско културно дру
жество – Лом и покани с имената на членовете
ЧП 10, 1 а.е., 1942 г.
Документи на Всебългарския съюз „Отец Паисий“ – клон Лом
ЧП 11, 3 а.е., 1929 г.
Документи на Обществото на кавалерите на ордена за храброст – клон
с. Медковец
ЧП 12, 3 а.е., 1936–1944 г.
Протоколна книга на Основно девическо училище – Берковица
ЧП 13, 1 а.е., 1896–1898 г.
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Документи на БЧК – с. Вълкова Слатина (Доктор Йосифово)
ЧП 14, 5 а.е., 1938–1939, 1956–1958 г.
Протоколна книга на Младежката кооперативна културно-просветна
група в с. Вълкова Слатина (Доктор Йосифово)
ЧП 17, 1 а.е., 1937–1940 г.
Протоколна книга от общи събрания и заседания на Земеделскостопанска задруга – с. Долно Белотинци
ЧП 19, 1 а.е., 1937–1949 г.
Устав на Женско благотворително дружество „Правда“ – Лом
ЧП 21, 1 а.е., 1900 г.
Снимки, книги и други документи на инж. Кольо Тотев Димов
ЧП 23, 8 а.е., 1915–1949 г.
Учредителен протокол и писмо до редакцията на в-к „Земеделско знаме“
за създаването на земеделска дружба в с. Калугер махала (Златия)
ЧП 24, 1 а.е., 1909 г.
Документи на Младежка кооперативна група – с. Дългоделци
ЧП 27, 6 а.е., 1938–1952 г.
Снимки на политемигранти, концлагеристи, ветерани и др.
ЧП 31, 7 а.е., 1925–1976 г.
Окръжни, сведения, доклади, отчети и др. на Съюза за закрила на деца
та – подклон с. Криводол (Трайково) и с. Ключова махала (Трайково)
ЧП 32, 7 а.е., 1935–1949 г.
Кореспонденция на Държавното сарашко и за модерни кожени изделия
училище – Берковица
ЧП 34, 3 а.е., 1926–1927 г.
Списъци на лица от еврейски произход, настанени в Берковска околия,
служебни бележки, молби-заявления и др., издавани на евреи
ЧП 36, 5 а.е., 1942–1944 г.
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Дневник за Балканската война, воден от Гаврил Първанов от с. Ковачица
ЧП 37, 1 а.е., 1912–1913 г.
Дневници на Младен Петков Каджелански с бележки за войните от
1912–1918 г., снимки и др.
ЧП 38, 4 а.е., 1912–1918 г.
Преписка на Радослав Помаков с Берковската градска община по напра
вата на железницата Берковица – Бойчиновци
ЧП 41, 1 а.е., 1906–1910 г.
„Село Голинци, Ломска околия“ от Коваленко Петков (ксерокопие)
ЧП 50, 1 а.е., 1947 г.
„Принос към историята на гр. Лом“ от Тодор Йончев (ксерокопие)
ЧП 51, 1 а.е., 1930 г.
„История на гр. Лом и околия“ от Димитър Маринов (ксерокопие)
ЧП 52, 1 а.е., 1908 г.
Брошура „Село Смоляновци, Фердинандско – положение, дух и пробле
ми“ от Горан Петров
ЧП 54, 1 а.е., 1940 г.
Партитури, етимологичен азбучник на реки, планини, местности и насе
лени места из България и други документи от служебната дейност на Димитър
Синджирлиев
ЧП 66, 13 а.е., 1889–1908 г.
Снимки от обществения и стопанския живот в гр. Фердинанд (Монтана),
писма от и до Младен Биволарски от различни лица и др.
ЧП 71, 17 а.е., 1938–1989 г.
Османотурски документ – тапия за притежаване на земя
ЧП 74, 1 а.е., 1872 г.
Паметна записка от полагане основния камък на Акционерна банка
„Богатство“ – гр. Фердинанд (Монтана) и отчет на банката за 1926 г.
ЧП 75, 1 а.е., 1926–1927 г.
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Брошура „Опелото на Исуса Христа“, побългарено от Кръста С.
Пишурка
ЧП 77, 1 а.е., 1869 г.
В-к „Земеделско знаме“
ЧП 81, 1 а.е., 1924 г.
Едногодишно течение на в-к „Орало“
ЧП 82, 1 а.е., 1905 г.
Снимки на дейци на БЗНС от Фердинандска (Монтанска) околия, на
Общинския съвет – гр. Фердинанд (Монтана) и др., позиви на БЗНС
ЧП 85, 1 а.е., 1917–1945 г.
Учредителен протокол, протоколи от общи събрания, кореспонденция и
др. на Българския неутрален въздържателен съюз
ЧП 87, 1 а.е., 1931–1932 г.
Протоколна книга от заседания на Общински съвет – с. Дългошевци
(Замфир)
ЧП 107, 1 а.е., 1934 г.
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СПИСЪК НА ИЗДАНИЯ
НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – МОНТАНА
Пътеводител на фондовете 1878–1944. І част. Съст.: М. Андреева,
Ив. Живков, Ив. Марков. Михайловград, 1970. 319 с.
Пътеводител на архивните фондове 1944–1980. ІІ част. Съст.: В.
Георгиева, В. Аврамова, Г. Иванов, Е. Дамянова, Ив. Марков, Цв. Павлова,
Кр. Кръстева. Михайловград, 1989. 344 с.
Районен кооперативен съюз Лом (1926–1944). Инвентарен опис.
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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА
авг. – август
АД – Акционерно дружество
а.е. – архивна единица
апр. – април
Б.д. – без дата
БЗБ – Българска земеделска банка
БЗКБ – Българска земеделска и кооперативна банка
БЗНС – Български земеделски народен съюз
БКП – Българска комунистическа партия
БНБ – Българска народна банка
БПЦ – Българска православна църква
БЧК – Български червен кръст
в. – век
Вж. – виж
в-к – вестник
ВНС – Велико народно събрание
г. – година
гр. – град
ГУА – Главно управление на архивите
дек. – декември
ДИП – Държавно индустриално предприятие
дн. – днес
ДОО – Данък обществено осигуряване
д-р – доктор
др. – други
ДСГОП – Дирекция за стопански грижи и обществена предвидливост
жп – железопътна
ЗЗД – Закон за защита на държавата
ЗПЗПОПИ – Закон за подобрение на земеделското производство и опаз
ване на полските имоти
инж. – инженер
КС – Контролен съвет
л.м. – линейни метри
МВ – Министерство на войната
МВД – Министерство на вътрешните дела
МВРНЗ – Министерство на вътрешните работи и народното здраве
МЗДИ – Министерство на земеделието и държавните имоти
МНП – Министерство на народното просвещение
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МНС – Министерство на народното стопанство
МОСПБ – Министерство на обществените сгради, пътищата и
благоустройството
МС – Министерски съвет
МТПТ – Министерство на търговията, промишлеността и труда
МТСГ – Министерство на труда и социалните грижи
МФ –Министерство на финансите
ноем. – ноември
окт. – октомври
ОНС – Обикновено народно събрание
ООД – Дружество с ограничена отговорност
ОСБЗК – Общ съюз на българските земеделски кооперации
ОФ – Отечествен фронт
ПБ – Популярна банка
проф. – професор
р. – река
РКК – Районен кооперативен комитет
РКС – Районен кооперативен съюз
с. – село
св. – свети/-а/-о
свещ. – свещеник
СГОП – Стопански грижи и обществена предвидливост
септ. – септември
ТЗС – Трудово земеделско стопанство
ТКЗС – Трудово кооперативно земеделско стопанство
ТПК – Трудова производителна кооперация
ТПС – Трудова поземлена собственост
УС – Управителен съвет
Ф. – фонд
февр. – февруари
ЦК – Централен комитет
ЦУ – Централно управление
ян. – януари
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СПИСЪК НА ЧУЖДИТЕ И
АРХАИЧНИ ДУМИ, УПОТРЕБЕНИ В
ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ФОНДОВЕТЕ
вула – писмено разрешение за църковен брак
епизоотия – заразна епидемична болест по добитъка
конкордат – спогодба между изпаднал търговец и кредитори за частич
но плащане
ливница – работилница, в която леят църковни свещи; свещоливница
перакенде – полски имот в чуждо землище или между съседски землища
прикӚз – заповед
провизорен – временен; предполагаем
пулп – запазени в химическа течност сочни плодове, от които след пре
работка се правят мармалад, желе, конфитюр
сенед – запис, полица, документ, разписка
тегоба – задължения на гражданите към държавата, града или селото;
повинност
уем – жито или брашно, което воденичар взема за меленето
шрот – ярма
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