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ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ПЛЕВЕН (1808–1944 г.)

ПРЕДГОВОР
С Указ № 515 от 10 окт. 1951 г. на Президиума на Народното събрание и Постановление № 344 на Министерския съвет от 18 апр. 1952 г. е
поставено началото на централизирано архивно дело в България. Изградена е мрежа от държавни архиви. По силата на цитираните нормативни
документи през 1952 г. се създава и Окръжен държавен архив – Плевен,
който осъществява дейността си на територията на Плевенска, Ловешка, Луковитска, Никополска, Свищовска, Тетевенска и Троянска околии.
Архивът издирва, комплектува и привежда в известност документалното
богатство в Плевенски окръг. След административно-териториалното
преустройство на страната през 1959 г. и създаването на нови окръзи,
Държавен архив – Плевен предава част от съхраняваните фондове на архивите в Ловеч, Търново и Габрово.
Към 31 дек. 2009 г. в Регионална дирекция „Архиви“ – Монтана, отдел
„Териториален архив“ – Плевен са комплектувани и се съхраняват общо
2664 архивни фонда (1799,20 линейни метра). От тях 594 фонда (175,82
линейни метра) са за периода до 1944 г. (приета като условна граница за
разделение на документалните масиви). На разположение на читателите
има и научно-справочна библиотека с 3490 тома обществено-политичес
ка, икономическа, историческа и правна литература. През 1972 г. е публикуван пътеводител по архивните фондове до 1944 г. След издаването му
са комплектувани нови фондове, извършена е научно-техническа обработка, уточнени са наименованията и дейността на фондообразувателите,
допълнени са историческите справки и анотациите на документите. Това
налага и неговото преработване.
Настоящият пътеводител има за задача да подпомогне интересуващите се от документалните материали до 1944 г. За удобство и по-бързо
боравене със справочника фондовете са групирани в 13 раздела според отрасловия принцип: І. Местни органи на власт и управление; ІІ. Промишленост; ІІІ. Селско и горско стопанство. Ветеринарно дело; ІV. Транспорт
и съобщения; V. Търговия; VІ. Финанси, кредит и спестовност; VІІ. Образование и култура; VІІІ. Здравеопазване и социално подпомагане; ІХ. Обществено-политически живот; Х. Религия; ХІ. Лични фондове; ХІІ. Колекции; ХІІІ. Частични постъпления. Във всеки раздел са подредени по значимост и вътрешна взаимовръзка.
Фондовете на специализирани и значими фондообразуватели са представени самостоятелно. Посочено е наименованието, номерът, броят на
архивните единици, обемът в линейни метри и крайните дати на доку5
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ментите във фонда. Изготвена е кратка историческа справка за фондообразувателя, отразяваща дати в съществуването, промени в структурата и развитието му и анотация на основните документи във фонда. В
анотацията са посочени крайните дати на документите – най-ранният
и най-късният за съответния вид документи, поставени в скоби. На еднотипните и сродни по дейност и функции фондообразуватели са съставени
общи исторически справки, в които са отбелязани основните и съществени моменти от дейността и структурата на фондообразувателите и е
поместен списък на фондовете, подредени в азбучен ред по наименования
на селищата, следван от обща анотация на документите. Към тази група
спадат селските общински управления, училищните, читалищните и църковните настоятелства, училища, кооперации и др. При тях в груповите
анотации освен крайните дати са посочени и номерата на фондовете.
Личните фондове са подредени по азбучен ред на фамилните имена. В някои анотации има документи извън хронологичния обхват на фондообразувателя, ако той е приемник на съществуваща преди него структура или
ако документите са единични или неделими.
Наименованията на селищата са дадени към датата на завеждане на
фондовете. За избягване на излишни повторения след селищата от Плевенски окръг не е изписван окръгът, а за градовете не е изписвано „гр.“.
Към справочника са приложени: списък на пътеводители, инвентарни
описи, каталози, сборници, издания на Дирекция „Окръжен държавен архив“ – Плевен и списък на съкращенията, срещащи се в текста.
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І. МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТ
И УПРАВЛЕНИЕ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ – ПЛЕВЕН
Ф. 4К, 2 описа, 261 а.е., 1.83 л.м., 1888–1948 г. Вж. и ф. 4
Създадена след административно-териториалното преустрой
ст
во на
страната (Указ № 179 от 19 май 1934 г., ДВ, бр. 38 от 19 май 1934 г.), при което Плевенска област включва Плевенски и Търновски окръг. Поема функциите
на бившето Окръжно управление – Плевен. Осъществява централизирано административно, стопанско и политическо управление на държавните органи по
места, управлява и контролира околийските управления, одобрява бюджетите и
отчетите и назначава персонала в околийските управления и общините. Областният директор е пряко подчинен на министъра на вътрешните работи и народното здраве. Ръководи органите на изпълнителната власт на територията на
областта, включително и полицейските. Началникът на Областната полицейска
дирекция е помощник-областен директор до приемане на Закона за полицията
през 1937 г. Прекратява дейността си при възстановяване на окръзите през
1959 г. Във фонда има документи и на Окръжно управление – Плевен до 1934 г.

Изложения на окръжния управител за състоянието на Плевенски окръг
с данни за населението, състоянието на земеделието, скотовъдството, промишлеността, занаятите, търговията, кредитните кооперации, транспорта,
благоустрояването, здравеопазването, просветата, културния живот в окръга
(1888–1929).
Изложения на Плевенската окръжна постоянна комисия за дейността на
Окръжния съвет (1908–1932).
Протоколи от проведени конференции с кметове, секретар-бирници и
други служебни лица (1935–1943).
Протоколна книга на Ликвидационната комисия на Окръжния съвет
(1933–1934).
Окръжни и заповеди на МВРНЗ, министерства и ведомства по дейността
на Областната дирекция и подведомствените учреждения (1934–1944).
Заповеди на областния директор (1940–1944).
Доклади на кметове на общини и началници на служби за дейността им
(1935).
Сведения за кметовете, географското, демографското, финансовото,
стопанското, здравното и др. състояние на общините (1943).
Актове от проведени ревизии на общини (1938–1943).
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Преписки с околийските управления и полицейските началници по дейността на полицията (1939–1943).
Списъци и сведения за утвърдените кандидати и избраните народни
представители (1938–1940).
Сведения за броя и дейността на синдикатите и задругите, списъци на
ръководства (1935–1943).
Наредба за управление и отчетност, правилник за вътрешния ред (1941),
доклади на директора за дейността (1934–1941), репертоари и графици за
представления на Плевенския областен театър (1941–1942); статистически
сведения за училищните и читалищни салони в общините, околиите и област
та (1941).
Досиета на околийски управители и кметове (1934–1948).
ОКОЛИЙСКО УПРАВЛЕНИЕ – НИКОПОЛ
Ф. 100К, 1 опис, 103 а.е., 0.43 л.м., 1918–1947 г.
Създадено съгласно Закона за окръжните управители и околийските началници от 1882 г. като местен орган на държавната власт. Оглавява се от
околийски началник (след 1934 г. – околийски управител), назначаван с указ по
предложение на министъра на вътрешните работи, подчинен на окръжния управител и Окръжния съвет, а след 1934 г. – на областния управител. Осъществява ръководство и контрол над общините в околията в административно, обществено-политическо, културно-просветно и стопанско отношение. Ръководи
и службата по Обществена безопасност и борбата с престъпността и противодържавните прояви и полицейските участъци в общините. Прекратява дейността си през 1948 г., когато се създава Околийски народен съвет.

Доклади и донесения за политическото положение в околията и за дейността на партии, организации, дружества и лица, списъци на комунистичес
ки функционери и нелегалните в района, протоколи от разпити, сведения и
донесения за опасни и интернирани лица (1939–1944).
Заповедна книга на околийския началник (1931–1933).
Преписи от заповеди на МВРНЗ по уволнение и преместване на кметове
в Никополска околия (1943).
Писма, списъци, сведения и др. по провеждане на избори (1930–1939).
Учредителни протоколи, устави, списъци на управителните тела и др. на
дружества, банки, читалища и др. в околията (1935–1943).
Молби, удостоверения и др. за пребиваване на чужденци; досиета на лица,
разпространители на румънска пропаганда; писма и предупредителни протоколи за лица от еврейски произход (1930–1944); протоколи от разпит и предоставяне сведения за интернирани и опасни лица в района на околията (1940–1943).
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Протоколи за предоставяне на общински земи за настаняване на бежан
ци (1927); преписки с Главната дирекция за настаняване бежанците, Околийс
ката и общинските комисии по настаняване, одворяване, оземляване и др. на
бежанци (1928–1942).
Писма, сведения, отчети и др. за проведени реквизиции, изхранване на
населението, засети площи и др. (1940–1944).
Постановления на Никополския съд за обвинени в престъпления лица от
околията (1939).
Досиета на кметове (1931–1947), ведомости за заплати (1918–1943).
ОКОЛИЙСКО УПРАВЛЕНИЕ – ПЛЕВЕН
Ф. 2К, 1 опис, 53 а.е., 0.38 л.м., 1922–1944 г. Вж. и ф. 2
Създадено със Закона за окръжните управители и околийските началници
от 1882 г. като местен орган на държавната власт. Оглавява се от околийски
началник (след 1934 г. – околийски управител), назначаван с указ по предложение
на министъра на вътрешните работи, подчинен на окръжния управител и Окръжния съвет, а след 1934 г. – на областния управител. Осъществява ръководство и контрол над общините в околията в административно, обществено-политическо, културно-просветно и стопанско отношение. Ръководи и службата
по Обществена безопасност и борбата с престъпността и противодържавните
прояви и полицейските участъци в общините до приемане на Закона за държавната полиция през 1937 г. Прекратява дейността си през 1948 г., когато се създава
Околийски народен съвет.

Окръжни, наредби, заповеди, указания на МВРНЗ, Областната дирекция
и Околийското управление по стопанската, политическата, културната и правовата дейност в околията (1930–1943).
Доклади от околийския управител за: стопанската, политическа, културна и правова дейност в околията (1936); стопанското, икономическо, културно-просветно и здравно развитие на общински управления от състава на
общината (1938).
Сведения, донесения, окръжни и др. на Дирекцията на полицията, Областната полицейска инспекция и Околийското управление – Плевен за
дейността на БКП, РМС и др. политически и масови организации (1934–
1938).
Устав на народната антифашистка чета и позиви към работниците, селяните и войниците от Околийския комитет на Работническата партия и Централната синдикална комисия – Плевен (1944).
Писма, рапорти, молби, донесения на областния директор от полити
чески характер (1937–1944).
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Писма, рапорти, сведения, списъци и др. от общинските управления от
Плевенска област до околийските управители за изчезнали и минали в нелегалност лица (1944).
Бюлетини на Областната дирекция – Плевен за извършени нападения от
нелегални (1943).
Сведения, списъци и окръжни за изхранване на населението (1942–
1943); сведения за: броя на населението по вид на занятието, образование,
пол и възраст (1944); броя на промишлените предприятия по общини с данни
за броя на работниците (1944) и др.
Описи, сведения, списъци за отпуснати помощи на общините за здравни
нужди, за издръжка на семейства на военно мобилизирани и др. (1942–1944).
Преписка и сведения за броя на театралните салони, радиоприемниците,
изнесените пиеси, вечеринки, забави и др. от читалищата (1941–1943); описи,
списъци и други сведения за отпуснатите помощи от селски общини на Плевенския областен театър (1938–1943).
Преписка по картотекирането и запечатването на мелници (1942).
Служебни досиета на кметове и секретар-бирници на общини в Плевенска околия (1922–1944); раздавателни списъци за заплати на служителите
(1924–1944).
Г Р А Д С КИ О Б ЩИНС КИ УПРА ВЛЕ НИЯ
3 фонда, 4 описа, 380 а.е., 7.34 л.м., 1878–1948 г.
Създадени от Временното руско управление според Привременните правила
за общинското градско и селско управление (ДВ, бр. 4 от 18 авг. 1879 г.). Сформирани като изборни органи с общински съвети. Функциите на общинските съвети
и градските общински управления са определени със Закон за градските общини
от 1886 г. (ДВ, бр. 69 от 19 юли 1886 г.). Членовете на общинския съвет избират
от неговия състав кмет и помощник-кметове, а след 1934 г. те се назначават от
МВРНЗ по предложение на областния управител. При прекратяване дейността
на общинския съвет от министъра на вътрешните работи и народното здраве или
прокурора до избиране на нов съвет окръжният управител назначава тричленна
комисия, изпълняваща някои от функциите на съвета. Общинският съвет провежда редовни и извънредни сесии и заседания. Определя устройството и организацията на общинските структури, административния обхват на общината,
благоустройството и хигиенизирането, икономическото, стопанско, просветно
и културно развитие, бюджетната и данъчна политика, регулирането на градската търговия, общественото подпомагане, разрешава проблеми на граждани.
Ръководи общинските комисии по Закона за трудово-поземлената собственост
от 1921 г., скотовъдните фондове, епизоотичните комисии от 1922 г. Преустановяват дейността си през 1948 г. съгласно Закона за народните съвети.
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ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – НИКОПОЛ
Ф. 543К, 1 опис, 12 а.е., 0.09 л.м., 1923–1945 г. Вж. и ф. 594
Препис-извлечения от протоколи на Общинския съвет и постановления
на Общинското управление (1939–1940), протоколна книга от заседания на
Общинския съвет (1943).
Заповедни книги (1942–1943).
Преписка с Окръжната сметна палата – Плевен и Областната сметна палата – Търново по финансово-счетоводната дейност на общината и училищните настоятелства (1927–1940).
Сведения и преписка със службата за обществени грижи при Областната
дирекция – Плевен и с училищата по общественото подпомагане – обзавеждане на трапезарии за бедни, летни детски домове и др. (1937–1945).
Преписка с МВРНЗ, околийския лекар в Никопол и др. по здравеопазването, отнемане на частна аптека и превръщането ѝ в общинска и др. (1941–
1943).
Протоколна книга на Училищно настоятелство (1932–1936).
Протоколна книга от заседания на Общинската скотовъдна комисия
(1925–1926).
Протоколи на Общинския съвет и Общинската комисия за ТПС и др. във
връзка със заграбени земи, отчуждаване и причисляване на земи към ДПФ
(1923–1927).
Преписка с фирми по обезпечаване на общинската електроцентрала с
масла, резервни части и др. (1938–1941).
Окръжни и заповеди на МОСПБ, Окръжното инженерство – Плевен и
др. по планиране и изграждане на селищата в общината (1932–1941).
ГРАДСКА ОБЩИНА – ПЛЕВЕН
Ф. 60К, 2 описа, 326 а.е., 6.71 л.м., 1878–1944 г. Вж. и ф. 558
Протоколни книги от заседания на Общинската управа, Общинския съвет, Общинската тричленна комисия, Постоянното присъствие и Засилената
общинска управа (1878–1943).
Протоколна книга за проведени търгове от общината (1892).
Протоколни книги на Общинската комисия за ТПС (1922–1923).
Протоколна книга на Хигиенния съвет (1919–1921).
Протоколна книга от заседания на Стопанския съвет на общинските стопански предприятия „Ветеринарна служба“, „Електрическа централа“, „Водоснабдяване, канализация, паваж и автобусна служба“, „Чистота и аптека“,
„Плодопроизводство“ (1942–1944).
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Заповедни книги (1891–1943).
Постановления на Общинското управление за удостоверяване собственост върху земи (1906–1907).
Главни отчети по прихода и разхода на общината (1932–1934).
Сведения за ражданията, умиранията и естествения прираст на населението (1887–1928).
Кадастрален план на Плевен [1894], скици на полигометрическата мрежа и обяснителна скица на нивелационен план [1893], схематичен план на
осова и нивелачни мрежи на града (1930–1932), планове на водопроводната
мрежа на града (1939, б.д.), архитектурен план на първия етаж на сградата на
Сметната палата (1926).
ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Ф. 106К, 1 опис, 42 а.е., 0.54 л.м., 1898–1948 г. Вж. и ф. 599
Протоколни книги от заседания на Общинското управление, Общинския
съвет, Постоянното присъствие и тричленните комисии (1898–1944).
Протоколни книги на Общинската комисия за подобряване на скотовъдството (1928–1948) и на Комисията за обществено подпомагане (1943).
Заповедни книги (1914–1942).
С ЕЛ С К И О Б ЩИНС К И У ПРА ВЛЕНИ Я
74 фонда, 86 описа, 3706 а.е., 34.82 л.м., 1890–1957 г.
Повечето общински управления започват своята дейност непосредствено
след Освобождението съгласно Привременните правила за общинското градско
и селско управление (ДВ, бр. 4 от 18 авг. 1879 г.). Функционират като изборни
органи с Общински съвет, избран за определен мандат, който излъчва от състава
си кмет и помощник-кмет (общинска управа). През 1934 г. с Наредба-закон за
селските общини (ДВ, бр. 100 от 3 авг. 1934 г.) е въведено изискване за минимален
брой жители и част от селските общини са обединени, самоуправлението им е
премахнато и общинските съвети се превръщат в съвещателни органи, а в съставните села са назначени кметски наместници. При предсрочно прекратяване
мандата на Общински съвет, окръжният управител назначава тричленна комисия, която изпълнява функциите на общинска управа. Общинските съвети ръководят административно-финансовото, културно-просветното и стопанското развитие на съответната община. Поради честите промени в административното
деление на страната, част от общините влизат в състава на една или друга околия. Общинските управления функционират до политическото преустройство
на държавното и местно самоуправление през 1947–1948 г. Закрити са съгласно
Конституцията на НРБ от 1947 г. и Закона за народните съвети от 1948 г.
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СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. АСЕНОВЦИ
Ф. 625К, 1 опис, 22 а.е., 0.13 л.м., 1905–1944 г. Вж. и ф. 338
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. БАЙКАЛ
Ф. 553К, 1 опис, 38 а.е., 0.46 л.м., 1893–1947 г. Вж. и ф. 464
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. БАЦОВА МАХАЛА
Ф. 163К, 1 опис, 9 а.е., 0.08 л.м., 1912–1944 г. Вж. и ф. 200
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. БЕГЛЕЖ
Ф. 589К, 1 опис, 60 а.е., 0.20 л.м., 1901–1944 г. Вж. и ф. 915
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. БИВОЛАРЕ
Ф. 151К, 1 опис, 11 а.е., 0.06 л.м., 1919–1943 г. Вж. и ф. 189
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. БОХОТ
Ф. 161К, 1 опис, 78 а.е., 0.90 л.м., 1903–1946 г. Вж. и ф. 198
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. БРЕГАРЕ
Ф. 153К, 1 опис, 37 а.е., 0.22 л.м., 1924–1944 г. Вж. и ф. 191
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. БРЕСТОВЕЦ
Ф. 458К, 1 опис, 77 а.е., 0.95 л.м., 1907–1949 г. Вж. и ф. 625
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. БРЪШЛЯНИЦА
Ф. 515К, 2 описа, 49 а.е., 0.40 л.м., 1907–1944 г. Вж. и ф. 382
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. БЪЛГАРЕНЕ
Ф. 409К, 1 опис, 55 а.е., 0.52 л.м., 1902–1945 г. Вж. и ф. 751
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. БЪРКАЧ
Ф. 471К, 1 опис, 15 а.е., 0.17 л.м., 1909–1947 г. Вж. и ф. 326
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ВАРАНА
Ф. 560К, 1 опис, 6 а.е., 0.04 л.м., 1908–1951 г. Вж. и ф. 1160
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ВЪБЕЛ
Ф. 155К, 1 опис, 18 а.е., 0.21 л.м., 1928–1944 г. Вж. и ф. 192
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ВЪЛЧИТРЪН
Ф. 158К, 1 опис, 8 а.е., 0.05 л.м., 1921–1944 г. Вж. и ф. 194
13

Архивни справочници

СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ВЪРБИЦА
Ф. 608К, 2 описа, 15 а.е., 0.18 л.м., 1910–1949 г. Вж. и ф. 1141
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ГИГЕН
Ф. 378К, 1 опис, 65 а.е., 0.83 л.м., 1914–1957 г. Вж. и ф. 309
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ГОРНА МИТРОПОЛИЯ
Ф. 499К, 1 опис, 71 а.е., 0.85 л.м., 1904–1945 г. Вж. и ф. 623
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ГОРНИ ДЪБНИК
Ф. 226К, 1 опис, 33 а.е., 0.40 л.м., 1907–1946 г. Вж. и ф. 255
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ГОРТАЛОВО
Ф. 637К, 1 опис, 31 а.е., 0.08 л.м., 1922–1934 г. Вж. и ф. 357
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ГРАДИЩЕ
Ф. 481К, 1 опис, 9 а.е., 0.10 л.м., 1923–1943 г. Вж. и ф. 627
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ГРИВИЦА
Ф. 159К, 1 опис, 20 а.е., 0.18 л.м., 1914–1944 г. Вж. и ф. 197
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ГУЛЯНЦИ
Ф. 166К, 1 опис, 59 а.е., 0.70 л.м., 1909–1951 г. Вж. и ф. 275
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ДЕБОВО
Ф. 149К, 1 опис, 3 а.е., 0.03 л.м., 1937–1944 г. Вж. и ф. 186
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ДЕКОВ
Ф. 321К, 1 опис, 54 а.е., 0.19 л.м., 1919–1944 г. Вж. и ф. 439
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
Ф. 165К, 1 опис, 35 а.е., 0.40 л.м., 1913–1944 г. Вж. и ф. 202
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ДОЛНИ ДЪБНИК
Ф. 143К, 2 описа, 107 а.е., 1.08 л.м., 1901–1948 г. Вж. и ф. 160
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ДОЛНИ ЛУКОВИТ
Ф. 147К, 2 описа, 170 а.е., 0.88 л.м., 1899–1943 г. Вж. и ф. 184
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ЗГАЛЕВО
Ф. 484К, 1 опис, 61 а.е., 0.30 л.м., 1910–1943 г. Вж. и ф. 345
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СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ЗЛОКУЧЕНЕ
Ф. 145К, 1 опис, 42 а.е., 0.52 л.м., 1909–1946 г. Вж. и ф. 181
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ИЗГРЕВ
Ф. 381К, 1 опис, 48 а.е., 0.45 л.м., 1909–1945 г. Вж. и ф. 1007
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. КАМЕНЕЦ
Ф. 490К, 1 опис, 6 а.е., 0.08 л.м., 1932–1947 г. Вж. и ф. 355
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. КОЗАР БЕЛЕНЕ
Ф. 470К, 1 опис, 16 а.е., 0.15 л.м., 1901–1943 г. Вж. и ф. 325
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. КОИЛОВЦИ
Ф. 482К, 1 опис, 12 а.е., 0.32 л.м., 1905–1946 г. Вж. и ф. 629
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. КОЙНАРЕ
Ф. 593К, 2 описа, 26 а.е., 0.46 л.м., 1903–1944 г. Вж. и ф. 962
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. КОМАРЕВО
Ф. 146К, 1 опис, 75 а.е., 0.95 л.м., 1893–1949 г. Вж. и ф. 182
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. КРЕТА
Ф. 385К, 1 опис, 15 а.е., 0.17 л.м., 1912–1943 г. Вж. и ф. 310
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. КРУШОВЕНЕ
Ф. 255К, 1 опис, 64 а.е., 0.82 л.м., 1898–1943 г. Вж. и ф. 290
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. КРУШОВИЦА
Ф. 233К, 2 описа, 70 а.е., 0.35 л.м., 1903–1944 г. Вж. и ф. 262
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. КЪШИН
Ф. 636К, 1 опис, 25 а.е., 0.12 л.м., 1920–1941 г. Вж. и ф. 1314
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ЛЕВСКИ
Ф. 102К, 1 опис, 80 а.е., 0.79л.м., 1902–1943 г. Вж. и ф. 581
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ЛЕНКОВО
Ф. 150К, 2 описа, 50 а.е., 0.56 л.м., 1913–1946 г. Вж. и ф. 190
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. МАЛЧИКА
Ф. 154К, 1 опис, 31 а.е., 0.36 л.м., 1890–1943 г. Вж. и ф. 180
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СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. МИЛКОВИЦА
Ф. 144К, 1 опис, 20 а.е., 0.26 л.м., 1935–1944 г. Вж. и ф. 183
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. НИКОЛАЕВО
Ф. 552К, 1 опис, 30 а.е., 0.54 л.м., 1907–1944 г. Вж. и ф. 916
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. НОВО СЕЛО
Ф. 668К, 1 опис, 17 а.е., 0.13 л.м., 1898–1946 г. Вж. и ф. 366
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ОДЪРНЕ
Ф. 157К, 1 опис, 74 а.е., 1.05 л.м., 1895–1943 г. Вж. и ф. 196
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ОПАНЕЦ
Ф. 516К, 1 опис, 22 а.е., 0.14 л.м., 1894–1936 г. Вж. и ф. 384
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ОРЕХОВИЦА
Ф. 492К, 1 опис, 83 а.е., 0.90 л.м., 1892–1948 г. Вж. и ф. 634
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ПЕЛИШАТ
Ф. 630К, 1 опис, 11 а.е., 0.22 л.м., 1893–1943 г. Вж. и ф. 890
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ПЕЛОВО
Ф. 455К, 1 опис, 230 а.е., 2.50 л.м., 1889–1954 г. Вж. и ф. 573; ф. 960
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ПИСАРОВО
Ф. 488К, 1 опис, 44 а.е., 0.35 л.м., 1906–1952 г. Вж. и ф. 602
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ПОДЕМ
Ф. 156К, 2 описа, 89 а.е., 1.09 л.м., 1902–1948 г. Вж. и ф. 193
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ПОРДИМ
Ф. 160К, 3 описа, 150 а.е., 1.18 л.м., 1889–1945 г. Вж. и ф. 195
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. РАДИШЕВО
Ф. 240К, 1 опис, 65 а.е., 0.34 л.м., 1896–1943 г. Вж. и ф. 279
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. РАДОМИРЦИ
Ф. 588К, 1 опис, 69 а.е., 0.68 л.м., 1889–1947 г. Вж. и ф. 907
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. РАКИТА
Ф. 564К, 1 опис, 39 а.е., 0.40 л.м., 1894–1945 г. Вж. и ф. 631
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СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. РАЛЕВО
Ф. 563К, 1 опис, 8 а.е., 0.03 л.м., 1900–1934 г. Вж. и ф. 499
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. РИБЕН
Ф. 473К, 1 опис, 57 а.е., 0.17 л.м., 1913–1954 г. Вж. и ф. 330
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. САДОВЕЦ
Ф. 479К, 1 опис, 70 а.е., 0.75 л.м., 1900–1945 г. Вж. и ф. 597
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. СЛАВОВИЦА
Ф. 487К, 1 опис, 32 а.е., 0.18 л.м., 1929–1947 г. Вж. и ф. 632
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. СЛАВЯНОВО
Ф. 148К, 1 опис, 35 а.е., 0.45 л.м., 1912–1945 г. Вж. и ф. 185
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. СТАВЕРЦИ
Ф. 249К, 1 опис, 13 а.е., 0.15 л.м., 1904–1943 г. Вж. и ф. 288
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. СТЕЖЕРОВО
Ф. 162К, 1 опис, 87 а.е., 0.68 л.м., 1893–1945 г. Вж. и ф. 199
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. СУХАЧЕ
Ф. 613К, 1 опис, 58 а.е., 0.32 л.м., 1907–1946 г. Вж. и ф. 1014
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ТЕЛИШ
Ф. 53К, 1 опис, 163 а.е., 1.05 л.м., 1899–1947 г. Вж. и ф. 65
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ТОДОРОВО
Ф. 467К, 1 опис, 67 а.е., 0.47 л.м., 1903–1943 г. Вж. и ф. 354
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ТОТЛЕБЕН
Ф. 341К, 2 описа, 36 а.е., 0.52 л.м., 1895–1955 г. Вж. и ф. 637
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ТРЪНЧОВИЦА
Ф. 397К, 1 опис, 26 а.е., 0.25 л.м., 1921–1944 г. Вж. и ф. 804
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ТРЪСТЕНИК
Ф. 478К, 2 описа, 137 а.е., 1.33 л.м., 1893–1949 г. Вж. и ф. 609
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ТУЧЕНИЦА
Ф. 486К, 1 опис, 53 а.е., 0.53 л.м., 1895–1945 г. Вж. и ф. 351
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СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ТЪРНЕНЕ
Ф. 227К, 1 опис, 3 а.е., 0.04 л.м., 1939–1941 г. Вж. и ф. 258
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ЧОМАКОВЦИ
Ф. 614К, 1 опис, 25 а.е., 0.30 л.м., 1902–1944 г. Вж. и ф. 983
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – с. ЯСЕН
Ф. 231К, 1 опис, 11 а.е., 0.12 л.м., 1915–1946 г. Вж. и ф. 260
ГРУПОВ ФОНД „СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ УПРАВЛЕНИЯ
В ОБЩИНА ОБНОВА“
Ф. 152К, 1 опис, 106 а.е., 1.01 л.м., 1894–1943 г. Вж. и ф. 188
Селата Виная и Радинец съществуват от Освобождението до 1934 г. С Указ
№ 54 (ДВ, бр. 90 от 23 юли 1934 г.) се сливат и образуват село Обнова. Фондът
съдържа документи на общинските управления в с.с. Виная, Радинец и Обнова.

Протоколни книги от заседания на общинските съвети, постоянното присъствие и общинските управи: Ф. 53К (1907–1943); Ф. 102К (1903–
1943); Ф. 143К (1901–1944); Ф. 144К (1937–1940); Ф. 145К (1909–1943);
Ф. 146К (1900–1949); Ф. 147К (1901–1942); Ф. 148К (1927–1942); Ф. 150К
(1914–1937); Ф. 152К (1894–1943); Ф. 153К (1924–1931); Ф. 154К (1898–
1934); Ф. 155К (1930–1942); Ф. 156К (1902–1943); Ф. 157К (1895–1939);
Ф. 159К (1926–1927); Ф. 160К (1889–1943); Ф. 162К (1893–1944); Ф. 163К
(1912 –1928); Ф. 165К (1913–1943); Ф. 166К (1911–1942); Ф. 226К (1920–
1946); Ф. 231К (1923–1942); Ф. 233К (1921–1944); Ф. 240К (1921–1933);
Ф. 249К (1904–1943); Ф. 255К (1898–1943); Ф. 321К (1940–1944); Ф. 341К
(1927–1942); Ф. 378К (1914–1943); Ф. 381К (1909–1944); Ф. 385К (1926–
1943); Ф. 397К (1937–1938); Ф. 409К (1902–1943); Ф. 455К (1889–1949);
Ф. 458К (1909–1946); Ф. 467К (1911–1928); Ф. 470К (1901–1943); Ф. 471К
(1909–1947); Ф. 478К (1893–1948); Ф. 479К (1900–1945); Ф. 481К (1929,
1943); Ф. 482К (1905–1940); Ф. 484К (1934–1943); Ф. 486К (1925–1945);
Ф. 487К (1932–1942); Ф. 488К (1926–1948); Ф. 492К (1882–1945); Ф. 499К
(1909–1944); Ф. 515К (1922–1938); Ф. 516К (1907–1933); Ф. 543К (1943);
Ф. 552К (1907–1943); Ф. 553К (1893–1942); Ф. 560К (1912–1930); Ф. 563К
(1900–1917); Ф. 564К (1894–1945); Ф. 588К (1889–1943); Ф. 589К (1901–
1944); Ф. 593К (1903–1943); Ф. 608К (1910–1944); Ф. 613К (1907–1946);
Ф. 614К (1902–1935); Ф. 625К (1928); Ф. 630К (1943); Ф. 636К (1922–1925);
протоколна книга от заседания на Комитета на ОФ: Ф. 553К (1944–1947).
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Заповедни книги: Ф. 53К (1906–1944); Ф. 102К (1902–1941); Ф. 143К
(1899–1944); Ф. 145К (1910–1934); Ф. 146К (1902–1942); Ф. 147К (1904–
1943); Ф. 148К (1930–1944); Ф. 149К (1943–1944); Ф. 150К (1913–1944);
Ф. 154К (1942–1943); Ф. 155К (1930–1944); Ф. 156К (1919–1945); Ф. 157К
(1897–1943); Ф. 159К (1914–1943); Ф. 160К (1906–1943); Ф. 161К (1903–
1921, 1923–1939); Ф. 162К (1895–1945); Ф. 163К (1929–1932); Ф. 165К
(1924–1944); Ф. 166К (1909–1943); Ф. 226К (1907–1943); Ф. 231К (1916);
Ф. 233К (1932–1944); Ф. 240К (1921–1933); Ф. 249К (1933–1943); Ф. 255К
(1900–1944); Ф. 321К (1942–1943); Ф. 341К (1939–1944); Ф. 378К (1912–
1943); Ф. 381К (1921–1945); Ф. 385К (1939–1943); Ф. 397К (1939, 1943);
Ф. 409К (1911–1944); Ф. 455К (1893–1943); Ф. 458К (1907–1947); Ф. 467К
(1910–1934); Ф. 470К (1939–1942); Ф. 478К (1905–1945); Ф. 479К (1907–
1944); Ф. 481К (1923–1942); Ф. 482К (1915–1928); Ф. 484К (1941–1943);
Ф. 486К (1918–1926); Ф. 487К (1939–1945); Ф. 490К (1943–1944); Ф. 492К
(1894–1943); Ф. 499К (1904–1943); Ф. 515К (1925–1943); Ф. 516К (1921–
1930); Ф. 543К (1942–1943); Ф. 552К (1919–1944); Ф. 553К (1907–1944);
Ф. 560К (1925–1926); Ф. 564К (1922–1944); Ф. 593К (1941–1942); Ф. 608К
(1924–1949); Ф. 613К (1910–1945); 614К (1922–1944); Ф. 637К (1928–1934).
Документи от проведени избори – списъци, протоколи, сведения: Ф. 53К
(1937–1943); Ф. 146К (1925–1939); Ф. 147К (1908–1940); Ф. 150К (1930–
1932); Ф. 155К (1928); Ф. 156К (1903–1939); Ф. 240К (1930); Ф. 255К (1937);
Ф. 321К (1935–1937); Ф. 455К (1904–1936); Ф. 458К (1935–1946); Ф. 467К
(1915,1919); Ф. 515К (1937); Ф. 613К (1939–1943).
Досиета на кметове и секретар-бирници: Ф. 159К (1939–1943); Ф. 515К
(1943–1944).
Протоколни книги и протоколи от заседания на скотовъдни комисии:
Ф. 53К (1922–1939); Ф. 143К (1939–1948); Ф. 144К (1937–1941); Ф. 145К
(1941–1946); Ф. 146К (1937–1944); Ф. 147К (1930–1941); Ф. 152К (1922–
1943); Ф. 154К (1930–1933); Ф. 156К (1941–1948); Ф. 157К (1931–1932);
Ф. 161К (1929–1940); Ф. 162К (1925–1945); Ф. 166К (1927–1934); Ф. 231К
(1927–1945); Ф. 240К (1929–1933); Ф. 255К (1928–1947); Ф. 341К (1927–
1929); Ф. 381К (1924–1944); Ф. 378К (1926–1942); Ф. 385К (1939–1940);
Ф. 397К (1938–1940); Ф. 409К (1930–1939); Ф. 455К (1915–1946); Ф. 458К
(1934–1938); Ф. 467К (1927–1930); Ф. 478К (1923–1945); Ф. 484К (1939–
1943); Ф. 486К (1925–1941); Ф. 487К(1939–1944); Ф. 488К (1931–1944);
Ф. 492К (1929–1937); Ф. 553К (1926–1940); Ф. 564К (1924–1931); Ф. 588К
(1922–1947); Ф. 589К (1938–1944); Ф. 593К (1928–1929); 614К (1926–1933).
Протоколни книги и протоколи на общински комисии за ТПС: Ф. 147К
(1921–1923); Ф. 150К (1921–1938); Ф. 163К (1913–1924); Ф. 240К (1920–
1923); Ф. 378К (1922–1923); Ф. 455К (1922–1923); Ф. 458К (1921–1924);
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Ф. 467К (1921–1923); Ф. 470К (1923–1924); Ф. 478К (1921–1923); Ф. 479К
(1921–1937); Ф. 486К (1921–1922); Ф. 487К (1939–1940); Ф. 492К (1923–
1942); Ф. 499К (1926–1927); 515К (1921–1940); Ф. 553К (1933–1943);
Ф. 560К (1921–1924); Ф. 613К (1923–1946).
Протоколни книги и протоколи на училищни настоятелства: Ф. 53К
(1931–1933); Ф. 156К (1925–1934); Ф. 165К (1929–1933); Ф. 593К (1930–
1944).
Годишни бюджети и отчети на общините: Ф. 53К (1903–1941); Ф. 143К
(1922–1941); Ф. 144К (1939–1940); Ф. 146К (1908–1943); Ф. 147К (1906–
1907); Ф. 148К (1912–1945); Ф. 149К (1944); Ф. 152К (1909–1942); Ф. 153К
(1927–1944); Ф. 154К (1941–1943); Ф. 156К (1903–1944); Ф. 158К (1937–
1943); Ф. 159К (1929–1944); Ф. 160К (1900–1944); Ф. 161К (1916–1944);
Ф. 162К (1928–1944); Ф. 233К (1903–1944); Ф. 240К (1922–1933); Ф. 255К
(1921–1943); Ф. 321К (1919–1944); Ф. 341К (1910–1943); Ф. 381К (1916–
1943); Ф. 397К (1923–1942); Ф. 397К (1924–1942); Ф. 455К (1893–1944);
Ф. 458К (1920–1944); Ф. 467К (1909–1933); Ф. 473К (1913–1944); Ф. 478К
(1914–1944); Ф. 484К (1910–1943); Ф. 486К (1905–1943); Ф. 487К (1938–
1943); Ф. 488К (1937–1944); Ф. 490К (1936–1938); Ф. 492К (1944); Ф. 499К
(1909–1943); Ф. 515К (1907–1944); Ф. 516К (1908–1934); Ф. 563К (1927–1934);
Ф. 564К (1920–1944); Ф. 588К (1905–1943); Ф. 589К (1909–1943); Ф. 625К
(1937–1943); Ф. 636К (1921–1931); Ф. 637К 1922–1934); Ф. 668К (1944)
Годишни бюджети и отчети за приходите и разходите на фондовете за
подобряване на скотовъдството: Ф. 148К (1924–1933); Ф. 143К (1922–1932);
Ф. 153К (1927–1933); Ф. 156К (1925–1933); Ф. 160К (1923–1930); Ф. 161К
(1924–1930); Ф. 162К (1928); Ф. 240К (1924–1929); Ф. 255К (1923–1931);
Ф. 341К (1923–1924); Ф. 397К (1925–1932); Ф. 458К (1926–1927); Ф. 467К
(1922–1932); Ф. 473К (1922–1933); Ф. 478К (1922–1930); Ф. 484К (1923–
1932); Ф. 486К (1927–1933); Ф. 487К (1931); Ф. 499К (1922–1927); Ф. 515
(1926–1933); Ф. 564К (1925–1933); Ф. 588К (1927–1932); Ф. 589К (1922–
1930); Ф. 636К (1925–1930); Ф. 637К (1923–1927).
Годишни бюджети и отчети на училищните общини: Ф. 53К (1912–1934);
Ф. 156К (1915–1932); Ф. 161К (1915–1918); Ф. 255К (1925–1935); Ф. 564К
(1920–1938); Ф. 636К (1922–1923); Ф. 637К (1923–1926).
Партидни данъчни книги: Ф. 146К (1922–1938); Ф. 161К (1934–1942);
Ф. 240К (1930–1935); Ф. 341К (1906–1944); Ф. 455К (1930–1949); Ф. 458К
(1927–1949); Ф. 467К (1903–1940); Ф. 482К (1929–1945); Ф. 486К (1925–
1940); Ф. 636К (1930–1934).
Ревизионни актове: Ф. 143К (1928–1944); Ф. 160К (1909–1943); Ф. 233К
(1912–1943); Ф. 321К (1919–1920); Ф. 473К (1919–1943); Ф. 516К (1934);
Ф. 589К (1919–1942); Ф. 630К (1934, 1943); Ф. 668К (1939).
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Окръжни, заповеди на МОСПБ и Окръжното инженерство – Плевен,
преписки и др. по планиране и изграждане на селищата, благоустройствени
правилници и планове, протоколи от заседания на комисии и др.: Ф. 543К
(1932–1941); Ф. 153К (1936–1943); Ф. 143К (1938), Ф. 637К (1934–1938);
Ф. 458К (1940–1943); Ф. 487К (1942).
Преписки, протоколи на ТПС, списъци и др. по отчуждаване и причисляване към ДПФ на общински земи и мери, оземляване и отземляване,
комасация, отдаване под наем на фондови земи, продаване парцели от общинските мери, обявяване заграбени части и разграничаване на общинските мери и землища и др.: Ф. 53К (1909–1944); Ф. 146К (1894–1943);
Ф. 147К (1905–1939); Ф. 148К (1938–1944); Ф. 152К (1921–1924); Ф. 153К
(1940–1943); Ф. 159К (1925–1940); Ф. 381К (1933–1934); Ф. 381К (1938);
Ф. 341К (1937–1945); Ф. 240К (1925–1930); Ф. 455К (1922–1944); Ф. 467К
(1922–1942); Ф. 478К (1921–1936); Ф. 482К (1945, 1946); Ф. 487К (1929);
Ф. 492К (1927); Ф. 515К (1922–1940); Ф. 553К (1940–1944); Ф. 588К
(1935); Ф. 589К (1920–1936); Ф. 625К (1905–1934); Ф. 630К (1929); протоколна книга на Комисията за отдаване под наем на фондовите земи:
Ф. 593К (1940–1944); партидни книги на оземлени жители: Ф. 341К
(1938–1955); Ф. 478К (1927–1947); Ф. 487К (1935–1947); Ф. 488К (1928–
1947); Ф. 499К (1928–1943); книга за кадастрални планове по оземляване: Ф. 499К (1928); книги за измерване на земи: Ф. 157К (1921–1922);
Ф. 486К (1903); Ф. 488К (1922–1924); поземлени книги: Ф. 146К (1895–
1898); Ф. 486К (1895–1899); партидни книги и извлечения от емлячните
регистри: Ф. 455К (1936–1946).
Преписки по настаняване, одворяване и оземляване на бежанци, списъци на бежанци: Ф. 150К (1925–1931); Ф. 156К (1930–1932); Ф. 159К (1925);
Ф. 240К (1928–1930); Ф. 385К (1926–1945); Ф. 455К (1924–1939); Ф. 488К
(1927–1933); Ф. 341К (1940).
Преписки и сведения за запасните войници и офицери, наборите, убитите и починали войници от войните, изграждане на паметници на загиналите
във войните и отслужване на панихиди и др.: Ф. 53К (1928–1943); Ф. 146К
(1891–1944); Ф. 147К (1912–1936); Ф. 153К (1940–1943); Ф. 385К (1939–
1943); Ф. 613К (б.д.); Ф. 240К (1926–1930); Ф. 668К (1898–1912).
Преписки, сведения, тръжна и проектна документация по строителството
и откриването на обществени сгради, електрификацията, водоснабдяването,
отчуждаването и продажбата на дворни места и сгради и др.: Ф. 53К (1930–
1944); Ф. 143К (1940–1945); Ф. 145К (1942–1943); Ф. 146К (1927–1942);
Ф. 148К (1936); Ф. 149К (1937); Ф. 153К (1939–1943; Ф. 160К (1927–1942);
Ф.166К (1932); Ф. 240К (1938); Ф. 397К (1922–1944); Ф. 455К (1908–1937);
Ф. 478К (1939); Ф. 486К (1940–1942); Ф. 668К (1927–1938); книга за отчуж21
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дени недвижими имоти: Ф. 341К (1937–1941); книги за дадени строителни
линии: Ф. 146К (1939); Ф. 499К (1937).
Тапийски актове за притежаване на земеделска земя от 1867–1874 г.
(преводи от турски) и крепостен акт: Ф. 146К (б.д., 1893).
Партидни книги на овощарите, лозарите и пчеларите: Ф. 148К (1919–
1943); Ф. 161К (1934–1935); Ф. 378К (1937–1957); Ф. 478К (1939–1947);
Ф. 560К (1909); Ф. 588К (1936–1944).
Протоколи на Общинските епизоотични комисии: Ф. 240К (1941–1943);
Ф. 455К (1927–1935); Ф. 473К (1941–1954); Ф. 479К (1930–1945); Ф. 613К
(1934–1940).
Протоколни книги на земеделските задруги: Ф. 144К (1940–1944);
Ф. 166К (1942–1946).
Книги за вписване занаятчийските работилници: Ф. 488К (1937–1952);
Ф. 492К (1937–1948); Ф. 668К (1934–1946).
Протоколни книги на Общинския земеделски стопански комитет:
Ф. 593К (1940–1942).
Регистри за раждания, женитби и умирания: Ф. 630К (1893–1900).
Регистър за заверки, засвидетелствания и протести: Ф. 102К (1938).
Окръжни, заповеди, преписки и др. по създаване на Централния народен хигиеничен съвет и дейността на селските хигиенични съвети: Ф. 455К
(1915–1917); протоколи на хигиенни съвети и от санитарен контрол, отчети за дейността на хигиенните съвети и др.: Ф. 147К (1899–1911); Ф. 157К
(1933–1936); Ф. 231К (1915–1934); Ф. 240К (1926–1930); Ф. 455К (1916–
1922); Ф. 478К (1897–1917); Ф. 552К (1915–1919); Ф. 613К (1918).
Протоколна книга на Комитета за стопански грижи и обществена предвидливост: Ф. 53К (1915–1917); заповедна книга на Комисарството по снабдяването: Ф. 143К (1941–1948); окръжни, заповеди, протоколи, списъци и
преписки по реквизиции на храни, фуражи и добитък, снабдяване и разпределяне на храни и предмети от първа необходимост за населението и войс
ката: Ф. 143К (1941–1948); Ф. 147К (1905); Ф. 378К (1944–1945); Ф. 409К
(1943–1945); Ф. 455К (1916–1919); Ф. 492К (1916); Ф. 564К (1916–1920);
Ф. 593К (1939–1942).
Сведения за броя на населението, стопанствата, сградите, земята, добитъка, за засети площи, средните добиви, на притежателите на коли, каруци,
двуколки, велосипеди и др.: Ф. 53К (1930–1944); Ф. 146К (1929), Ф. 240К
(1929–1936); Ф. 147К (1899–1942); Ф. 150К (1925–1926); Ф. 156К (1902–
1934); Ф. 240К (1929–1936); Ф. 455К (1908–1943); Ф. 486К (1933).
Преписки с дружества, сдружения и професионални организации, читалища и др. по създаването, дейността, избирането и назначаването на ръководни тела и др.: Ф. 53К (1929–1944); Ф. 144К (1941–1944).
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Окръжни, преписки, сведения и доклади по опазване на обществения
ред, дейността на партии и организации, преследване на политически организации, предотвратяване на саботажни действия, издирване на чужденци и нелегални и др.: Ф. 53К (1924–1944); Ф. 147К (1925–1943); 162К (1936–1941);
Ф. 240К (1896); Ф. 488К (1940–1941); Ф. 553К (1941–1944); Ф. 588К (1943);
Ф. 613К (1939); Ф. 668К (1943).
Преписка с Околийското агрономство в Оряхово, Допълнителното земеделско училище в с. Крушовене, районния инспектор по скотовъдство
по преработката на мляко, изясняване броя на животните в стопанствата и
подобряване на расата с данни за засадени площи, налична техника, брой
животни и др.: Ф. 153К (1940–1943).
Списъци на данъкоплатците: Ф. 156К (1904–1907), на притежаваните от
тях ниви, лозя, овце, кози: Ф. 156К (1903–1911).
Преписка с първоначалното училище, училищното и църковното настоятелства по проблеми на образованието, издръжката и др.: Ф. 240К (1928–
1930).
Преписка с Околийското управление, Военното окръжие, околийския
лекар и агроном – Плевен и др. по преброяване на населението, сградния
фонд, домашните животни, изготвяне на статистически сведения за посевите,
ражданията, умиранията, мобилизацията, етническия състав на населението
и др.: Ф. 341К (1911–1919).
Програма за прилагане на регулационния проект на улиците, списък на
сградите и незастроените дворни места, протокол за категоризиране на места
и сгради, препис от княжески указ за утвърждаване на регулационния план,
опис и скици за утвърдени дворищни регулации: Ф. 455К (1907–1954).
Програма за културно-просветна, благоустройствена, национално-възпитателна дейност и материално и социално подпомагане на населението:
Ф. 479К (1942).
Протоколи от заседания на Общинския разпоредителен комитет: Ф. 488К
(1943–1944).
Протоколи за учредяване на комитети за провеждане на акции за подпомагане на бедни и пострадали от стихийни бедствия: Ф. 488К (1937–1939).
Указания, наредба, програма, списъци на участници и резултати от представянето в Първия областен културен и селскостопански преглед, проведен
в Търново: Ф. 488К (1939).
Преписка с Околийското управление в Луковит, комитети, съюзи, читалището, училища и др. по провеждане на местни и национални тържества:
Ф. 53К (1928–1943).
Книга за имуществено състояние на жителите: Ф. 146К (1935–1940).
Месечни статистически сведения за преселниците: Ф. 146К (1928).
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Тръжна преписка за отдаване под наем недвижими имоти на училищното
настоятелство: Ф. 492К (1914).
Тригодишен благоустройствен план за 1939–1941 г.: Ф. 515К (1939).
Преписка по сключване заем за електрифициране на селото: Ф. 593К
(1943).
Сведения за раждания, умирания, изселване и заселване: Ф. 593К (1943).
Общи сведения за селото (1940), за броя на жителите и домакинствата
(1942), за обществените сгради: Ф. 613К (1938–1942).
Окръжни на МС, министерства, Дирекцията за закупуване и износ на
зърнени храни и др. по снабдяване с гориво, вътрешния държавен заем, задоволяване нуждите на войската и др.: Ф. 668К (1942–1943).
Р Е К ВИ З ИЦИОННИ К ОМ ИСИИ
ОБЛАСТНА РЕКВИЗИЦИОННА КОМИСИЯ – ПЛЕВЕН
Ф. 3К, 1 опис, 158 а.е., 0.50 л.м., 1939–1944 г. Вж. и ф. 3
Създадена на 25 март 1939 г. по силата на Закона за реквизициите с район
на действие Плевенска област. Подчинена на Главната реквизиционна комисия
при МВ, а неин председател е областният управител. Задачите на комисията
са: да подготвя и извършва реквизиции в областта, като ръководи дейността
на всички органи по реквизициите; да проучва и събира данни за количеството и
наличността на подлежащите и реквизирани имущества и хранителни припаси
за нуждите на армията; да изготвя планове за реквизиции; да разпределя получените наряди между околийските реквизиционни комисии и следи за изпълнението
им и др. Продължава дейността си до 1947 г.

Протоколи на Областната реквизиционна комисия (1939–1945).
Протоколи за формиране на околийски реквизиционни комисии (1939).
Годишни отчети за дейността на Областната (1939–1942) и на околийс
ките реквизиционни комисии (1939–1943).
Наредби, окръжни, писма на МВ, Главната реквизиционна комисия,
Главна дирекция „Храноизнос“ и др. по определяне и разпределяне на нарядите, реквизиране на селскостопански произведения, снабдяване на областта,
изпълнение на наряди (1941–1943).
Сведения за броя на шивашките, обущарските и сарашките работилници
и на работниците в тях (1939); засетите площи, произведените и изразходвани
зърнени храни; засетите площи с фий и добито сено; засетите площи с памук,
лен, коноп и предаден памук; броя на едрия рогат добитък и на земеделските
стопанства (1941–1944); наличните стоки и запасите в складовете и производителите, добитъка, превозните средства и имуществото (1939–1944); сведе24
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ния и таблици за разпределение на нарядите и извършените реквизиции по
видове и околии (1941–1944).
Възражения, донесения, актове, полицейски дознания и др. по изпълнение на нарядите (1941–1944).
Заповеди за назначаване и освобождаване на служители на Областната и
околийските реквизиционни комисии; по преместване и назначаване на председатели на околийски комисии; по мобилизационни назначения (1939–1943).
Щатни таблици; списъци на повикани на обучение и на обучавани лица,
на лица, влизащи в състава на специалните изпълнителни реквизиционни комисии (1942).
ОКОЛИЙСКА РЕКВИЗИЦИОННА КОМИСИЯ – ПЛЕВЕН
Ф. 1К, 1 опис, 37 а.е., 0.90 л.м., 1915–1944 г. Вж. и ф. 1
Създадена през 1939 г. към Околийското управление. Подготвя и ръководи
извършването на реквизициите в околията. Събира сведения за производството
и наличността на подлежащите на реквизиране имущества и въз основа на тях и
получените статистически данни и наряди изготвя планове за реквизиции в мирно и военно време. На нея са подчинени реквизиционните комисии при общинските
управления в околията. Преустановява дейността си през 1947 г. Във фонда се
съхраняват и документи на Околийската реквизиционна комисия, създадена по
време на Първата световна война 1914–1918 г.

Окръжни и наредби на Главната реквизиционна комисия (1942–1944).
Инструкции и указания на Околийската реквизиционна комисия до подведомствените ѝ и изпълнителни органи в околията (1942–1944).
Протокол за формиране състава на комисията съгласно военновременния щат (1940). Списъци на изпълнителните комисии при общините (1939–
1944).
Годишен отчет за дейността (1941).
Годишни отчети на реквизиционните и изпълнителните органи при общините в околията (1939–1943).
Преписки и сведения за наличните и реквизирани хранителни припаси,
добитък, превозни средства, засети площи, площи с ливади и технически култури, стоки в складове на търговците на едро и индустриалните заведения и
др. (1939–1944).
Оценителни списъци на реквизирани хранителни продукти, фуражи, добитък, имущество (1941–1944), протоколи-описи на реквизирани сгради и
помещения (1940–1944).
Сведения за производителното, слабопроизводителното и непроизводително население в околията и подлежащите на изхранване (1942–1943).
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Заповеди за назначаване на личния състав, щатни таблици, раздавателни
книги и ведомости (1915–1944).
О КО Л ИЙ С К И К О МИ Т Е Т И З А С ТОП АНС КИ ГРИ ЖИ
И О Б Щ Е СТ ВЕ Н А ПРЕ ДВИД ЛИВОС Т
2 фонда, 2 описа, 16 а.е., 0.13 л.м., 1915–1921 г.
Създадени през 1915 г. Регулират и контролират производството и търговията с продоволствени стоки за населението и войската, с цел отстраняване
спекулата със стоки от първа необходимост. Прекратяват дейността си през
1921 г.

ОКОЛИЙСКИ КОМИТЕТ ЗА СТОПАНСКИ ГРИЖИ
И ОБЩЕСТВЕНА ПРЕДВИДЛИВОСТ – НИКОПОЛ
Ф. 371К, 1 опис, 10 а.е., 0.06 л.м., 1915–1920 г.
Протоколи от заседания на комитета (1915).
Протоколи за закупено жито от местни производители (1915).
Ведомост за количествата и стойността на зърнени храни, закупени от
фирма „Деклозиер“ – София от производители от Никополска околия и откупени от Реквизиционната комисия и Комитета за стопански грижи и обществена предвидливост – Никопол (1915).
Списъци на търговци и жители на Никополска околия, от които са закупени доброволно или принудително зърнени храни (1915); списъци на доставените хранителни продукти на войскови поделения от Никополска околия
(1915).
Ведомости и раздавателни книги за заплати на чиновници, контрольори
и ликвидатори (1915–1920).
Преписка с ЦК за стопански грижи и обществена предвидливост, военни
поделения, Околийското и селските общински управления в Никополска околия по изкупуване, доставка, изследване, складиране и транзит на зърнени
храни и продукти (1915–1916).
ОКОЛИЙСКИ РАЙОНЕН КОМИТЕТ ЗА СТОПАНСКИ ГРИЖИ
И ОБЩЕСТВЕНА ПРЕДВИДЛИВОСТ – ПЛЕВЕН
Ф. 370К, 1 опис, 6 а.е., 0.07 л.м., 1915–1921 г.
Препис-извлечения от протоколи на УС за назначаване и уволняване на
служители (1917–1920).
Заповедни книги (1918–1921).
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Ведомости за заплати на длъжностни лица, служители, занаятчии и работници, трудът на които е реквизиран от комитета (1915–1916).
Преписка със селски общински управления от Плевенска околия, Русенския военнополеви съд, Търговска банка, представителя на френската фирма
„Деклозиер“ и др. по проучване и изплащане на изкупени храни, сведения за
дейността на търговци и др. (1915).
ПО Л ИЦЕ Й С КИ ОРГА НИ
3 фонда, 9 описа, 1174 а.е., 4.07 л.м., 1892–1948 г.
ОКРЪЖНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ – ПЛЕВЕН
Ф. 567К, 1 опис, 33 а.е., 0.06 л.м., 1892–1948 г.
Създадено след Освобождението и обособяването на окръзите. Продължава дейността си до края на юни 1934 г., когато, в резултат на административно-териториалните промени, Плевенски окръг става област и се създава Областно полицейско управление. Ръководи се от окръжен инспектор (началник),
пряко подчинен на окръжния началник и на Дирекцията на полицията. На него са
подчинени околийските пристави (началници). Окръжното полицейско управление привежда в изпълнение разпорежданията на централната власт и осигурява
обществената сигурност и обществения ред на територията на окръга.

Окръжни на МВРНЗ до окръжните началници на Обществената безопасност и преписка по борбата с четническото движение (1924), инкриминиране на вестници, списания и друга литература (1927).
Писма от МВРНЗ във връзка с паспортния режим, издирване на лица,
опасни за държавата и др. (1923–1928).
Полицейски дознания за прояви по време на избори (1923–1924).
Преписка с МВРНЗ, рапорти на агенти, актове и полицейски доклади,
дознания, донесения и др. по дейността на БКП в Плевенско (1923–1925).
Показания на участници в четите на Васил Попов (Героя), Дочо Узунов,
Тинко Симов и др., сведения за нападения, доклад за организиране действията на полицията и контрачетниците по преследване на четите, списъци и
сведения за четници и ятаци и др. (1925–1935).
Книга на заминали в странство българи (1929–1939, 1946–1948), сведение за чуждите поданици, живеещи в страната (1927).
Преписка между МВРНЗ, окръжния и околийския управители по издирване на лица в България с приложени снимки (1892–1893).
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ОБЛАСТНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ – ПЛЕВЕН
Ф. 62К, 7 описа, 1116 а.е., 3.91 л.м., 1924–1944 г.
Създадено след 19 май 1934 г. Начело на Областното полицейско управление стои областен полицейски инспектор (по-късно – началник), пряко подчинен на областния директор и на МВРНЗ. Областният полицейс
ки началник ръководи и контролира дейността на полицейските органи в
областта – околийските управления и полицейските участъци и секции.
Областното полицейско управление чрез своите органи по места осъществява опазването на обществената сигурност и обществения ред на
територията на областта. Преустановява дейността си през 1948 г. Във
фонда се съдържат документи и на Окръжното полицейско управление.
Окръжни на МВРНЗ до областния и околийските полицейски началници по осигуряване обществения ред и безопасност в страната; рапорти от
разузнавачи за дейността на БКП и поделенията ѝ, организиране борбата с
партизаните и нелегалните групи (1935–1943); донесения, сведения и рапорти от полицейски характер (1939–1944); донесения от околийски управители
и други полицейски органи за действия на нелегални групи и борбата с тях,
залавяне и убийства на партизани, разкрити ремсови, партийни и др. организации (1939–1943).
Доклади на полицейски началници за състоянието и дейността на полицейските служби (1939–1942); сведения и списъци на полицейски служители и мобилизирани полицаи при Областното и околийските управления,
документи за изплатено възнаграждение на лица, участвали в борбата против
партизаните и контрачетниците (1941–1944).
Книга за вписване заповедите за забрана, писма и телеграми от Дирекция на полицията до началниците на паспортни бюра в страната за недопускане преминаването на границата от лица с наложена забрана (1924–1935).
Окръжни, писма, сведения, рапорти и др. до Дирекция на полицията за
чуждата пропаганда и дейността на националшовинистични организации,
участници в Обществената сила, шпионажа, контрашпионажа, дейността на
Македонската организация, Еврейското благотворително дружество, завърнали се емигранти, белогвардейци и др. чужденци, живеещи на територията
на областта, за провежданата от католическото духовенство пропаганда, разкрити лица, агенти на чуждата пропаганда, дезертьори и др. (1933–1943).
Сведения и заповеди за въдворяване на лица, списъци на въдворените по
околии (1941–1943).
Окръжни, писма, рапорти и донесения за дейността на бившите политически партии и техните съмишленици, дружества, професионални сдружения
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и организации със сведения за политическата принадлежност на ръководствата им (1934–1944).
Преписки, списъци и сведения във връзка с проведени избори за НС и
общински съвети (1937–1939).
Рапорти на директори на училища за изключване на ученици, проведени
демонстрации и др. (1934–1944).
Пропагандни материали на партии и организации (1935–1944).
ПОЛИЦЕЙСКО КОМЕНДАНТСТВО – ПЛЕВЕН
Ф. 119К, 1 опис, 25 а.е., 0.10 л.м., 1941–1944 г.
Открито в началото на 1941 г. Ръководи се от полицейски комендант, пряко подчинен на областния полицейски началник, а чрез него – и на
областния директор. На коменданта са подчинени полицейският следовател, пристав, агенти и полицейската стража. Задачата на комендантството е да привежда в изпълнение разпорежданията на централната и
местната власт и да осигурява обществената сигурност и обществения
ред на територията на Плевенски окръг като предотвратява и разкрива
престъпления, събира доказателства за тях, издирва и залавя престъпници, контролира обществените заведения и безопасността на движението, конвоира затворници, охранява служебни лица.
Преписки с областния и околийските полицейски началници по опазване
на реда в Плевен, организацията и работата на комендантството, щата и въоръжението, спазване на дисциплината и др. (1941–1943).
Заповедна книга (1941–1944).
Преписки с Областното полицейско управление – Плевен по дейността
на българската и чужди комунистически партии, бивши политически партии,
отношението на полицейските органи към организацията „Бранник“, издирване на терористи и дезертьори от чужди армии, инкриминиране на вестници
и списания (1941–1944).
Преписки с МВРНЗ и Областното полицейско управление – Плевен във
връзка с чуждата пропаганда, емигрантите и малцинствата, забрана на вечеринки, сказки и др., разпространението на слухове за политическото положение на страната, въздушни нападения, преследване на евреи, въдворяване на
политически лица и лица от еврейски произход (1941–1944).
Списъци на новодошли евреи от София в района на комендантството и
на евреите, живеещи в Плевен (1942–1943).
Писма от Областното полицейско управление – Плевен по издирване на
лица, опасни за властта (1943).
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Преписка на комендантството с Държавната болница, прокурорския
надзор, съдия-следовател и др. по препращане на лица за лекуване от заразни
болести и др. (1943).
ПР АВОС Ъ ДИ Е И С Ъ Д Е БНИ ОР ГА НИ
С Ъ ДИ Л И ЩА
4 фонда, 6 описа, 745 а.е., 6.55 л.м., 1826–1952 г.
Съдебните институции в Плевенски окръг са създадени непосредствено след
Освобождението. В Плевен е учреден Окръжен съд, разделен на мирови околии:
Плевенска, Никополска, Ракитска, Ловешка, Троянска и Дерманска, в които е
назначен по един мирови съдия. С Наредбата-закон през 1934 г. Окръжният съд в
Плевен се трансформира в областен, а мировите съдилища – в околийски, като
районът им на действие се покрива с административния. В Плевенска област се
създава Околийски съд и в Червен бряг. През 1934 г. се създава Областна прокуратура – Плевен. Областният съд и Областната прокуратура съществуват до
1949 г., когато отново се трансформират в Окръжен съд и Окръжна прокуратура.

ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛЕВЕН
Ф. 66К, 2 описа, 264 а.е., 3.43 л.м., 1879–1934 г. Вж. и ф. 748
ОБЛАСТЕН СЪД – ПЛЕВЕН
Ф. 261К, 2 описа, 194 а.е., 2.27 л.м., 1826–1950 г. Вж. и ф. 298
ОКОЛИЙСКИ СЪД – НИКОПОЛ
Ф. 219К, 1 опис, 116 а.е., 0.45 л.м., 1927–1952 г. Вж. и ф. 244
ОКОЛИЙСКИ СЪД – ЧЕРВЕН БРЯГ
Ф. 214К, 1 опис, 171 а.е., 0.40 л.м., 1925–1951 г.
Граждански: Ф. 66К (1879–1884), изпълнителни: Ф. 214К (1925–1951),
Ф. 219К (1927–1952), фирмени: Ф. 261К (1898–1949) и углавни дела: Ф. 66К
(1879–1896).
Граждански и арбитражни дела за спорове между общини в Плевенски окръг за пасища и гори: Ф. 261К (1885–1949), тапии и копия на тапии:
Ф. 261К (1826–1884), материали по граждански и апелативни дела за уреждане спор за земя между общините Дерманци и Тодоричене, Луковитско:
Ф. 261К (1905–1936).
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Граждански дела, свързани със строителство на обществени сгради в
Плевен и с. Телиш: Ф. 261К (1892–1910).
Частни граждански дела по Закона за лицата и ЗЗН: Ф. 261К (1941).
Книги с крепостни актове за придобити недвижими имоти на граждани
от Плевенска околия чрез покупко-продажба, публична продажба, обстоятелствени проверки и въз основа на удостоверения от общинските управления: Ф. 66К (1880–1904).
Книги за вписване заповеди за забрана върху недвижими имущества:
Ф. 66К (1927) и за ипотеки на недвижими имоти: Ф. 66К (1903).
Търговски дружествени и еднолични регистри Ф. 261К (1898–1950).
ОБЛАСТНА ПРОКУРАТУРА – ПЛЕВЕН
Ф. 571К, 1 опис, 9 а.е., 0.06 л.м., 1937–1945 г. Вж. и ф. 606
Прокурорският надзор е утвърден със Закона за устройство на съдилищата
от 1880 г. Областната прокуратура при Плевенския областен съд е създадена
през 1934 г. и има район на действие Плевенска, Никополска, Червенобрежка,
Луковитска, Свищовска, Ловешка, Троянска и Тетевенска околии. Упражнява
надзор за изпълнение на законите от местните органи на власт и управление,
длъжностните лица и гражданите. Контролира и работата на околийските
прокуратури в Плевенска област. Действа до 1948 г.

Окръжни на МП (1937–1944); годишни доклади на областния прокурор
до Русенския апелативен съд с данни за състава на съда, района на обслужване, образувани и неприключили дела и анализ на броя и характера на делата
(1942–1945); азбучник на прокурорските дела (1943).
ЗАТВОР – ПЛЕВЕН
Ф. 572К, 1 опис, 23 а.е., 0.36 л.м., 1919–1947 г. Вж. и ф. 607
Създаден непосредствено след Освобождението. Дейността му се ръководи
от МП. Затваряни са политически лица и криминални престъпници. След 9 септ.
1944 г. продължава дейността си.

Книги за осъдените затворници (1919–1941); за движение на осъдените
затворници (1940–1943); за напусналите и постъпилите затворници (1938–
1947); за поведението и наказанията на затворниците (1928).
Опис-сведения за затворниците, изтърпели наказание по присъди за периода 1922–1944 г. [1944] и за политическите затворници, освободени през
периода 1923–1944 г. [1944].
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ІІ. ПРОМИШЛЕНОСТ
ОБЛАСТНА СТОПАНСКА КАМАРА – ПЛЕВЕН
Ф. 5К, 1 опис, 16 а.е., 0.04 л.м., 1943 г. Вж. и ф. 5
Създадена на 1 септ. 1943 г. след закриването на Земеделската камара и
Търговско-индустриалната камара. Съдейства за развитие на селското стопанство, индустрията и професионалното образование, реализира стопански и социални инициативи в помощ на местното производство. Ръководи и координира
производствената и стопанската дейност в предприятията и сдруженията,
подпомага кооперациите, провежда майсторски изпити, дава разрешителни за
търговия. Издържа допълнителните земеделски училища. Продължава дейността си до 1948 г.

Заповеди за назначаване и преназначаване на служители (1943).
Сведения за търговски сдружения и за чужди фирми в областта (1943).
Списъци на регистрирани фирми в Габрово и Търново и околиите им
(1943).
Годишен бюджет и отчет за приходите и разходите (1943).
Списъци на лица, явили се на майсторски изпити (1943).
СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „МАШИННА ФАБРИКА
И МЕТАЛОЛЕЯРНА „НАПРЕДЪК“ – ИНЖ. ИВАН БРИЛЯНТОВ
И БОЧО ПАВЛОВ“ – ПЛЕВЕН
Ф. 209К, 1 опис, 7 а.е., 0.07 л.м., 1940–1947 г.
Основана през [1919] г. като предприятие за производство на преси за маслобойни и тухли. По-късно е открита и леярна. В началото на 1938 г. е изкупена от инж. Иван Брилянтов в съдружие с Бочо Павлов и е регистрирано СД
„Машинна фабрика и металолеярна „Напредък“ – инж. Иван Брилянтов и Бочо
Павлов“. Новорегистрираното предприятие започва производство на машини за
мелничарската промишленост, водни турбини, савачни съоръжения, каландри
за каучуковата промишленост, представителство. Национализирано през дек.
1947 г.

Инвентарна книга (1940–1947); дневник за оборота (1942–1947); счетоводен баланс и опис на материалите при национализацията (1947).
Годишни и месечни статистически сведения за индустриалните предприятия с данни за производството, работниците, използваните суровини и горивни материали и др. (1947).
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КООПЕРАТИВНА ФАБРИКА „ИВАН БУРДЖЕВ“ – ПЛЕВЕН
Ф. 445К, 1 опис, 6 а.е., 0.11 л.м., 1923–1947 г.
Основана през 1891 г. като еднолична фирма „Иван Бурджев“ за производство, ремонт и търговия с огнеупорни каси, производство на дървени и архивни
шкафове и земеделски оръдия. През 1921 г. е пререгистрирана като Кооперативна
фабрика „Иван Бурджев“, с акционери Иван Бурджев, Плевенската градска община и Окръжната постоянна комисия. За осигуряване приемственост между старите и нови акционери е учреден фонд „Белият кон“. Произведенията на фабриката
се утвърждават със своето качество и печелят награди на изложенията в Париж
(1900), Лиеж (1905–1906), Лондон (1907) и др. Национализирана през дек. 1947 г.

Дневник-главни книги (1923–1932); инвентарни книги (1935–1947); партидна книга на производството (1947); нотариален акт за продажба на дворно
място и сгради от Иван Бурджев на Кооперативната фабрика (1925).
МЕЛНИЧАРСКА МАШИННА ФАБРИКА „ИВАН СИМЕОНОВ,
КАПОНОВ И НИКОЛА ДИМИТРОВ“ – ПЛЕВЕН
Ф. 205К, 1 опис, 13 а.е., 0.20 л.м., 1922–1947 г.
Основана през 1914 г. като търговско представителство на земеделски, индустриални и др. машини. През войната Яко Морено Капонов изкупува машините
и през 1922 г. в съдружие с Иван Симеонов и Никола Димитров регистрират фирма с наименование Машинно мелничарско дружество „Иван Симеонов, Капонов и
Сие“. В изпълнение на ЗЗН Яко Морено престава да бъде съдружник през 1943 г.,
а през 1945 г. отново възстановява участието си. Национализирана през 1947 г.

Удостоверение за регистриране на фирмата, протоколи за наличните машини и съоръжения (1926–1947); дневник-главна книга (1927), инвентарни
книги (1936–1947).
Годишно и месечни сведения за индустрията (1943–1947); описи на имуществото на фабриката (1945–1947).
Техническа документация по узаконяване, строителство и разширение
на фабриката (1922–1942).
„БРАТЯ СИМПАДОВИ“ АД, МАШИННА МЕТАЛОЛЕЯРНА
ФАБРИКА „ПРОГРЕС“ – ПЛЕВЕН
Ф. 207К, 1 опис, 14 а.е., 0.28 л.м., 1914–1947 г.
Основана на 13 септ. 1919 г. с наименование Машинна фабрика и железарница „Прогрес“ – Плевен. Произвежда лагери, зъбни колела, трансформатори, мел-
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нични и други машини, излива чугунени изделия, извършва ремонт на парни котли,
локомобили и земеделски машини. През 1937 г. собствениците регистрират СД
„Братя Симпадови, Металолеярна фабрика „Прогрес“, а през 1939 г. е регистрирано АД „Братя Симпадови“ с централа в София. Фабриката „Прогрес“ в Плевен става клон на дружеството. Национализирана през 1947 г.

Инвентарни книги с баланси (1914–1947), главни книги (1938–1947),
книги за производството (1945–1946); опис на неосчетоводеното имущество
на фабриката към 23 дек. 1947 г.
Годишно статистическо сведение за индустрията с данни за производството, оборудването, броя на работниците и др. (1941).
МАШИННА ФАБРИКА „СТОЯН САВОВ“ – ПЛЕВЕН
Ф. 208К, 1 опис, 8 а.е., 0.15 л.м., 1931–1947 г.
Основана на 1 апр. 1931 г. като Машинна работилница „Победа“ СД на Каменов и Савов. На 18 март 1944 г. е регистрирана като Машинна фабрика „Стоян Савов“ със същия предмет на дейност. Под това наименование е национализирана през дек. 1947 г.

Главна книга (1931–1933), книга за инвентара и балансите (1944–1947),
партидни книги (1941–1947).
Годишни планове за производството, работната сила, производител
ността на труда, необходимите материали и др. (1947).
Сведения за дейността, производствения потенциал, наличните машини
и др. (1947).
АНОНИМНО АД „КАЙЛЪШКА ДОЛИНА“ – ПЛЕВЕН
Ф. 45К, 2 описа, 382 а.е., 2.80 л.м., 1910–1948 г.
Учредено през 1910 г. като търговско СД, чиято цел е да се построи фабрика
за производство на копринени, ленени и памучни платове, като се използват основно готови прежди, внесени от Европа. През 1911 г. дружеството е регистрирано като „Първа плевенска текстилна фабрика „Кайлъшка долина“ – Плевен.
Фабриката е построена и започва да функционира от 1915 г. под същото име.
През 1922 г. е пререгистрирано като Анонимно дружество „Кайлъшка долина“
и продължава да действа с това наименование до национализацията през 1947 г.

Протоколни книги от заседания на съдружниците, УС и ликвидаторите
(1910–1947).
Протоколна книга на Проверителния съвет (1923–1946).
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Преписка с Община – Плевен по отпускане дворно място за строителство на фабриката (1910–1915).
Преписка с МВ, Дирекция за гражданска мобилизация, Главно интендантство и др. по мобилизацията, демобилизацията, закупуването на суровини, изпълнението на нарядите (1914–1943).
Преписка с МТПТ, ОСБИ, Съюза на българската памучна индустрия и
производителите на платове от лен, коноп и юта по доставяне на суровини,
оборудване, ценообразуване, пласмент на продукцията (1923–1943).
Преписки с Русенската търговска индустриална камара за отглеждане
на конопени и ленени култури, провеждане на международно изложение в
Солун и др. (1927–1934).
Кореспонденция с български и чужди фирми и представителства по доставката на суровини и прежди, пласиране на платове и помощни шивашки
материали (с приложени образци и описания) (1913–1943).
Декларации за внесени от чужбина съоръжения, прежди и др. (1924–
1938).
Книги за вложителите на капитали, за акционерите, копирни, главни и
инвентарни книги (1910–1948).
Статистически и други сведения за произведената продукция, движението на стоките, продажбите и др. (1924–1947).
Описи на движимото и недвижимото имущество на фабриката (1947).
Преписки по съдебни дела (1938–1945).
ТЕКСТИЛНА ФАБРИКА „БРАТЯ САМУИЛ МИЗРАХИ“ – ПЛЕВЕН
Ф. 46К, 1 опис, 17 а.е., 0.31 л.м., 1934–1948 г.
През 1934 г. Бецалел Мизрахи регистрира еднолична фирма „Бецалел Самуел Мизрахи“ за производство и търговия с текстил. През 1943 г. във фирмата е
назначен ликвидатор. На 15 юни 1946 г. Плевенският окръжен съд регистрира СД
„Братя Самуел Мизрахи – текстилна индустрия“ със същия предмет на дейност,
което приема активите и пасивите на едноличната фирма. С това наименование
действа до национализацията през дек. 1947 г.

Протоколи за наличния инвентар и стоки при национализацията (1947–
1948).
Дневник-главни книги (1934–1943), дневник за оборота (1948), партидни книги (1937–1938), магазинна книга (1939–1940).
Списъци на работниците (1947–1948).
Преписка с МТПТ, фирми и съюзи по изпълнение на нарядите (1947).
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„ЕЛЕКТРА“ АД – ПЛЕВЕН
Ф. 47К, 1 опис, 19 а.е., 0.26 л.м., 1929–1947 г.
Основано през 1933 г. с предмет на дейност текстилно бояджийство, апретиране и др. Дружеството приема активите и пасивите на бившето Търговско
СД „Електра“ – Парна бояджийска фабрика – Плевен. През 1937 г. предметът на
дейност се допълва с памукопредачество. Произвежданите памучни прежди са
от местен и чуждестранен памук, внасян основно от Турция и Съветския съюз.
Национализирано през 1947 г.

Окръжни и преписка с АД „Български предачници“ – София по разпределение и доставка на памук от страната и чужбина и изпълнение на наряди
(1940–1947).
Списъци за обмяна и преработка на памук (1944–1947).
Сведения за състоянието на фабриката – окръжни, преписка по мирновременното производство и мобилизацията на предприятието, военновременни печалби, данък общ доход и др. (1939–1945), месечни и годишни статистически сведения за индустрията (1946).
Дневник за равносметките (1929–1945).
Преписка по внасяне на суми за фонд „Електрификация на индустриалните заведения“ (1942–1946).
АД „БЪЛГАРКА“ – ПЛЕВЕН
Ф. 587К, 1 опис, 10 а.е., 0.08 л.м., 1935–1947 г.
Регистрирано в Областен съд – Плевен на 15 февр. 1935 г. като анонимно АД
с предмет на дейност производство на памучни прежди и боядисване. Национализирано през 1947 г.

Протоколни книги от общи събрания, заседания на УС и КС на дружес
твото (1935–1947).
Книга на акционерите (1935–1945).
Преписка по заема за свободата (1945).
Месечни равносметки (1935–1947), равносметки на инвентар и на прежди, описи на машини и инсталации (1946–1947), декларация по Закона за еднократните данъци върху имуществата, баланс (1946); преписка по приключване сметките на предприятието, проект за нарочен баланс (1947).
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„БРАТЯ ХРИСТО АХМАКОВИ“
СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО – ПЛЕВЕН
Ф. 253К, 1 опис, 8 а.е., 0.07 л.м., 1933–1947 г.
Основано през 1929 г. от братята Никола и Иван Хр. Ахмакови като СД
„Братя Христо Ахмакови“ за производство и търговия на едро и дребно с трикотажни изделия. Фабриката на дружеството „Баба Марта“ произвежда горно
облекло от вълна, целволе и смес вълна и целволе. Национализирана през 1947 г.
и обединена с фабрика „Св. Никола“ в Държавно предприятие „Св. Никола“ –
Плевен.

Бележки и декларации по нарочния баланс на фабриката (1947).
Таблици за постоянното имущество и материални описи на движимите и
недвижими имоти във връзка с национализацията (1947).
Инвентарна книга (1933–1947), книги за производството (1940–1947).
Годишни статистически сведения за индустрията (1938–1947).
ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА „СВ. НИКОЛА“ – ПЛЕВЕН
Ф. 254К, 2 описа, 20 а.е., 0.18 л.м., 1915–1948 г.
Основана през 1919 г. като еднолична търговска фирма от Никола Арабаджиев. Като индустриално предприятие е регистрирана през 1921 г. с наименование Плетачна работилница „Св. Никола“. През 1945 г. преустановява дейността си и е регистрирано СД Трикотажна фабрика „Св. Никола“. Под това наименование съществува до национализацията през 1947 г. Произвежда трикотажни
изделия от вълна, целволе и смес. Поддържа собствен магазин в Плевен.

Годишни статистически сведения за индустрията (1930–1947).
Инвентарни книги (1930–1947).
Преписка с фирми, представителства, банкови институти и др. за доставка на суровини, материали, оборудване (1940–1946).
Колективен трудов договор (1940).
Декларации, бележки, нарочен баланс, таблици за постоянното имущес
тво, възражения по национализацията и др. (1947–1948).
Планове на сгради, нотариални актове и кореспонденция по строителството и придобиване на недвижимо имущество (1915–1947).
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ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „КАРАБОАЗКИ КОНОП“ –
с. ЗАГРАЖДЕН
Ф. 485К, 1 опис, 4 а.е., 0.07 л.м., 1940–1952 г. Вж. и ф. 337
Основана на 11 февр. 1940 г. като Конопопроизводителна кооперация „Карабоазки коноп“ с цел да обедини конопо- и ленопроизводителите, да осъществи
обща преработка и търговия с конопени и ленени произведения. Сдружението
е регистрирано в Плевенския областен съд под наименованието Производителна кооперация „Карабоазки коноп“. Суровината се изкупува от съседните села
Дъбован, Гиген и Гигенска махала, Брест. От дек. 1949 г. е поделение на РКС –
Никопол, като запазва предмета си на дейност и променя наименованието си на
Конопена фабрика.

Протоколна книга от общи събрания и заседания на УС и КС (1940–
1947).
Книга за инвентара и балансите (1940–1952), дневник-главна книга
(1940–1951), главна книга (1940–1949).
ПЪРВО БЪЛГАРСКО ЗА ЦИМЕНТ АД „ЛЕВ“ – ПЛЕВЕН
Ф. 77К, 1 опис, 94 а.е., 0.45 л.м., 1911–1947 г.
Основано на 20 май 1909 г. като търговско СД под името „Първо българско
дружество за цимент и хидравлична вар „Лев“ – Плевен с централа в София.
През 1917 г. става АД, като фабриката в Плевен е неин клон. По решение на общото събрание през 1933 г. седалището на дружеството се премества в Плевен.
Първата фабрика е построена през периода 1909–1910 г. и от март 1911 г. започва производство на висококачествен цимент марка „Портланд“. През 1918 г. е
построена нова фабрика, реконструирана и разширена през 1939 г. Национализирана през дек. 1947 г.

Преписка с Плевенската градска община за узаконяване на общинска
кариера (1939).
Доклад за извършени геоложки проучвания в района за варовиков материал (1940).
Книги за произведените и пласирани количества цимент (1929–1947).
Годишни баланси (1922–1943).
Партидна книга за възнагражденията на работниците и служителите
(1939–1941).
Сведения за капацитета и произведената продукция, за движение на цимента, наличности, изнесена продукция, за индустрията, основния капитал,
броя на работниците и др. (1939–1946).
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Въпросник за едрата промишленост с данни за чуждите и собствени
средства, имоти, данъци и др. (1946).
Ревизионни книги за извършени проверки от Инспекцията по труда –
Плевен (1925–1946).
Инвентаризационен опис на имуществото на фабриката, на кредиторите
и сведения за броя на работническите жилища (1946–1947).
Протокол на Главна дирекция на железниците и пристанищата за разрешаване строителството на индустриална железопътна линия до фабриката и
преписка по строителството (1911–1923).
Преписки с фирми за доставка на машини и съоръжения (1927–1943).
Планове и скици за строителството на фабриката, работнически жилища
и др. [1928–1929].
КОЖАРСКА ФАБРИКА „БРАТЯ МИЛАНОВИ“ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Ф. 368К, 1 опис, 12 а.е., 0.10 л.м., 1946–1948 г.
Основана през 1926 г. за обработка на сурови кожи и търговия с обработени
кожи за нуждите на обувната промишленост. Национализирана през дек. 1947 г.

Отчет за дейността на фабриката (1947).
Баланс, таблици за имущественото и финансово състояние, описи на
движимото и недвижимо имущество (1947–1948); месечни отчети за производството (1948); нарядни писма за суровини и готова продукция (1947).
Инвентарни, партидна и книга за материалите (1946–1948).
Преписка със Съюза на кожухарската индустрия, Дирекцията на вът
решната търговия и снабдяването, обущарски кооперативни сдружения и др.
по снабдяването на фабриката със суровини, организация на производството
и др. (1947–1948).
ГУМЕНА ФАБРИКА „БОТУШ“
СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО – ПЛЕВЕН
Ф. 201К, 1 опис, 57 а.е., 0.47 л.м., 1933–1949 г.
Основана на 30 апр. 1936 г. като СД с ограничена отговорност. Собственици са братя Петрови (Асен, Иванаки, Симеон и Петко) в съдружие с Никола
Фотев. Произвежда и търгува с гумени обувни изделия – цървули, галоши, сандали, шушони, обуща с дървени ходила и др. Дружеството притежава и фабрика за
макарони в Червен бряг, и рафинерия за растителни масла в Плевен. Национализирана през дек. 1947 г.
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Окръжни на Клоновия съюз на каучуковата индустрия за цената и качеството на продукцията, определяне и въвеждане на трудови норми и др.
(1945–1947).
Годишен баланс (1937), нарочен баланс (1947).
Инвентарни книги с баланси (1941–1947), дневник-главна книга (1947–
1949), дневници за оборота (1941–1943), търговски дневници (1946–1947),
дневник за основните средства (1947) и др.
Месечни сведения за движението на суровините, стоките, спомагателните и гориво-смазочни материали, количеството на произведените и продадени чифтове гумени обувки и употребения каучук, броя на работниците и др.
(1937–1947).
Преписка с фирми, представителства и клиенти по пласиране на производството и уреждане взаимоотношенията с тях (1937–1939).
Преписка на дружеството по узаконяване на фабрика за макарони в Червен бряг и рафинерия за растителни масла в Плевен (1940–1941).
Нотариални актове и записки за вписване на нотариални актове за покупко-продажба на недвижими имоти на Иванаки Петров (1933–1935).
КАУЧУКОВА ФАБРИКА „ВИТОША“ СЪБИРАТЕЛНО
ДРУЖЕСТВО – ПЛЕВЕН
Ф. 202К, 1 опис, 7 а.е., 0.07 л.м., 1943–1947 г.
Основана като еднолична фирма от Райна Ветова през 1941 г., а през 1942 г.
регистрирана като СД. Произвежда и търгува с гумени обувни изделия. Национализирана през дек. 1947 г.

Окръжни на Клоновия съюз на химическата индустрия (1946–1947).
Месечни сведения за движение на стоките, суровините, гориво-смазочните материали и броя на работниците (1946–1947).
Дневник-главни книги (1943–1947).
Баланс и проект за нарочен баланс към 23 дек. 1947 г.
КАУЧУКОВА ФАБРИКА „БЪЛГАРИЯ“ ООД – ПЛЕВЕН
Ф. 203К, 1 опис, 37 а.е., 0.24 л.м., 1937–1947 г.
Основана през 1938 г. като ООД „България“. Същата година по предписание на МТПТ към него се прехвърля гумената фабрика „Вулкан“, бивша собственост на Клара Самуел Якова. През 1940 г. с определение на Плевенския областен
съд наименованието ѝ се променя на Каучукова фабрика „България“ и под това
име действа до национализацията. Произвежда и търгува с всички видове обувни
и гумени изделия. Национализирана през дек. 1947 г.
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Преписки по узаконяване на работилници и промени във фирмата
(1937–1943).
Правилник за вътрешния трудов ред (1947).
Протоколна книга от събрания на членовете на дружеството (1938–
1947).
Заповеди на МИЗ за назначаване и уволняване на представител на държавата във фабриката (1947).
Производствен проектоплан за обем на производство, необходима електроенергия, производителност на труда, работна сила и др. (1947); отчет за
изпълнение на производствения план (1946); сведение за производството на
фабриката за периода 1942–1945 г. (1946); месечни статистически сведения
за индустрията, декларация за дейността за периода 1938–1946 г. (1946).
Технически и качествени норми за автоклавни артикули, галоши, обувки, сандали и др. (1947).
Преписка с БНБ за сключване компенсационна сделка за внос на стоки
от чужбина и отпускане на валута (1940–1942).
Преписка с Плевенския областен съд за конфискуване на имоти, придобити по незаконен начин (1937–1947).
Годишни баланси (1942–1943), баланс и извлечения от сметките към 22
дек. 1947 г.; дневник-главни книги (1946–1947), дневници и декларации за
оборота (1942–1947).
СЪЕДИНЕНИ ИНДУСТРИИ „БОТЕВ–ТРАПЕЗИЦА“, ФАБРИКА
ЗА ГУМЕНИ ИЗДЕЛИЯ – ПЛЕВЕН
Ф. 204К, 1 опис, 27 а.е., 0.52 л.м., 1933–1948 г.
Основана през 1934 г. от обединяването на фабриките за гумени изделия
„Ботев“ на Минчо Ботев и „Трапезица“ на Йосиф Аронов от Плевен като ООД с
наименование Съединени индустрии „Ботев-Трапезица“, фабрика за гумени изделия. От 1 ян. 1940 г. М. Ботев поема сам активите и пасивите и фирмата става еднолична, като запазва наименованието си. Произвежда и търгува с гумени
обувни изделия. Национализирана на 23 дек. 1947 г.

Сведения за мирновременното производство на фабриката (1938).
Книги за производството (1943–1947) и за фабрикатите, полуфабрикатите и готовата продукция (1946–1947).
Преписка с Германо-българската търговска камара и с гормански фирми
и представителства по производствени въпроси (1941–1942).
Дневник-главна книга и главни книги (1933–1947).
Партидна книга на работниците (1944).
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Актове за встъпване в длъжност на работници във фабриката (1947–
1948).
Акт от проведена финансова ревизия (1946).
Протокол от оценка на осчетоводяването на имуществото и активите и
пасивите на предприятието (1947).
Конфискационно дело за имуществото на Минчо Ботев и преписка с директора на БНБ – клон Плевен и пълномощника на МФ по конфискационното дело (1946–1947).
Преписка по ликвидацията на фирма „Текстилна индустрия и търговия
„Ботев“ на Минчо Ботев (1944–1947).
„ВАКУУМПРОИЗ“ ООД – ПЛЕВЕН
Ф. 44К, 2 описа, 27 а.е., 0.20 л.м., 1940–1948 г.
Основано на 20 апр. 1942 г. Преработва грозде, плодове, зеленчуци и други земеделски произведения в мармалади, сокове, вина, пюрета, пулпове и др. и изнася
селскостопански произведения в прясно и замразено състояние. Национализирано
през дек. 1947 г.

Окръжни и заповеди на Сдружението на износителите на грозде, овощия
и зеленчуци в прясно и преработено състояние, Съюза на консервната индустрия и Дирекцията на външната търговия по производството, износа, цените
на плодове, зеленчуци и плодови концентрати (1940–1943).
Преписка с ОСБИ, Сдружението на плевенските индустриалци и Околийското комисарството по снабдяване с въглища за индустриални цели,
откриване на работнически столове, годишни статистически сведения и др.
(1943–1944).
Списък на съдружниците и внесените от тях капитали (1943–1944).
Производствен план (1947); годишни баланси (1942–1947).
Сведения за основаването на фирмата и съдружниците, произведената продукция по сезони; за състоянието и капацитета на материалната база
(1944–1947); месечни статистически сведения за индустрията (1946–1947).
Протоколи от събрания и заседания на работническата профгрупа
(1944–1945).
Преписка с Централна кооперация на консервопроизводителите и писма
до МИЗ за наличните сурови материали, получените наряди и произведена
продукция (1943–1948).
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„ЗАДРУГА“ ООД ПРИ СЪЮЗА НА ПОПУЛЯРНИТЕ БАНКИ –
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПЛЕВЕН
Ф. 79К, 1 опис, 6 а.е., 0.02 л.м., 1932–1945 г. Вж. и ф. 435
Основано през 1931 г. Организира и подпомага производствено-стопанската
дейност на поделенията на ПБ на територията на Плевенски окръг. Произвежда и търгува в страната и чужбина със сушени плодове и зеленчуци, мармалади,
конфитюри, компоти, доматено пюре, шипково брашно, соя и др. Внася масла,
парафин, химикали и др. от Съветския съюз. През 1943 г. регистрирано като ООД
за търговия със зърнени храни и други земеделски произведения и минава на централно подчинение на ЦКС. Действа до 1 апр. 1947 г.

Правилник за вътрешния ред на фабриката за производство на консерви
при дружеството [1942].
Декларация за състоянието и дейността на дружеството (1943).
Преписка със Съюза на ПБ – София и клоновете в Левски, Гулянци,
Осма Калугерово (Асеновци) по организационни и производствени въпроси
(1932–1945).
„КОТО ХРИСТОВ ПАРТОВ“ АД – КЛОН ПЛЕВЕН
Ф. 38К, 1 опис, 277 а.е., 1.96 л.м., 1935–1949 г.
Регистрирано през 1907 г. от Кото Христов Партов като еднолична фирма
за търговия с бакалски и манифактурни стоки със седалище Враца. От 1928 г.
разширява дейността си с износ на птици, яйца и др. селскостопански произведения. През 1931 г. построява индустриално предприятие за преработка на птиче
месо, а след 1939 г. – и на плодове и зеленчуци. С определение на Софийския областен съд от 1935 г. е регистрирано АД „Кото Христов Партов“ с централа София, клон Плевен и представителства в Милано и Берлин. Дружеството търгува
с Италия, Франция, Швейцария, Англия, Съветския съюз и др. Непосредствено
преди и по време на Втората световна война осъществява търговска дейност
основно с Германия, а след 1944 г. – със СССР. Клонът в Плевен е едно от найголемите предприятия за преработка и износ на селскостопански растителни и
животински произведения в Северна България. Национализирано през дек. 1947 г.

Правилник за вътрешния ред в кланицата и хладилника (1937).
Партидна книга на акционерите (1944–1946).
Протоколи от производствени съвещания (1947).
Преписки с БТБ, български и чуждестранни фирми по уреждане на сделки за внос и износ на селскостопански растителни и животински произведения (1935–1947).
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Търговски дневници (1938–1939) и главни търговски книги на предприятието (1940–1948).
Ведомости за заплати (1935–1944, 1946–1947) и партидни книги за изработените надници от работници и служители (1935–1949).
Годишни сведения за дейността на предприятието (1946–1948).
ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ – ПЛЕВЕН
Ф. 210К, 2 описа, 168 а.е., 0.75 л.м., 1924–1948 г.
Основана на 30 март 1924 г. в Плевен като производителна кооперация с
ограничена отговорност под наименованието „Българска захар“. Организира събиране на капитал за строеж на индустриални предприятия за производство на
захар от цвеклопроизводители и консуматори на захар в цялата страна. На 30
окт. 1930 г. е пусната в действие фабрика за производство на захар в с. Долна
Митрополия, която през 1948 г. става държавно предприятие. Кооперацията
осигурява средства за подпомагане на цвеклопроизводителите, създава семепроизводително стопанство, построява собствена електроцентрала, осъществява
търговия със захар и съпътстващи производството ѝ меласа, цвеклови резанки,
създава редица фондове за подобряване производството, условията на труд, осигуряване на работниците и др. Прекратява дейността си през 1948 г.

Устав на кооперацията (1932).
Правилници за цвеклосеенето (1939–1941) и за уреждане отношенията
на работниците и служителите с кооперацията [1945].
Протоколи и протоколни книги от общи годишни събрания (1940–1948)
и от заседания на ПП (1946–1948).
Протоколи от заседания на КС и от извършени проверки по дейността,
финансовото състояние и др. (1931–1944).
Списъци на колективните членове на кооперацията (1941–1944) и сведения за движението на членове (1924–1940).
Годишни доклади и отчети за дейността (1940–1948).
Доклади на директора, техническия ръководител на фабриката и членделегата на УС за производственото и финансово състояние, резултатите от
кампаниите по производство и преработка на захарно цвекло, строителството на електрическа централа и др. (1940–1944).
Годишни сведения за производителни кооперации и за сдружения за
общи преработки с данни за основаване, членуване, движими и недвижими
имоти, баланси и др. (1939–1944).
Годишни статистически сведения за индустриалните предприятия с данни за работниците, производството, продажбите и др. (1940–1944).
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Сведения за засятото и преработено захарно цвекло в района на кооперацията, за състоянието на Захарната фабрика и фабриката за растителни
масла, за цените на произвежданата и продавана захар и др. (1945–1948).
Финансови планове (1936–1943).
Годишни и месечни счетоводни баланси (1931–1948), бюлетини за финансовото и стопанско положение (1931–1932).
Преписка и договор с общината в с. Койнаре, Врачанско за отстъпване на обработваема земя и обезщетяване на собствениците във връзка със
строителството на електроцентрала; декларации за внос на машинни части и
електроинсталационни материали, стълбове и др. (1939–1942).
Устав, протоколи от заседания на УС, доклади, планове, баланси, статистически отчети и др. на семепроизводителното стопанство в София и селекционната станция в с. Царев брод, Шуменско (1934–1948).
Устави, протоколи от годишни събрания, отчетни доклади и баланси на
Посмъртна каса „Успех“ при кооперацията (1941–1948).
„ГЕОРГИ АТАНАСОВ И БРАТ, ИНДУСТРИЯ ЗА ШОКОЛАД И
ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ“ – ПЛЕВЕН
Ф. 288К, 1 опис, 20 а.е., 0.18 л.м., 1932–1947 г.
Основано през 1932 г. като търговско СД. Поема активите и пасивите на
едноличната търговска фирма на Георги Атанасов „Работилница „Пчела“ и
„Златна пчела“ – Плевен. Произвежда шоколадови и захарни изделия. Национализирано през 1947 г.

Окръжни на ОСБИ и Клоновия съюз на индустрията за захар и захарни изделия по разпределението на суровини и материали, отчетността и др.
(1945–1947).
Книги: главни (1933–1947); партидни (1934–1938); търговски (1934–
1947); инвентарна (1932–1947); дневници за оборота (1936–1943).
Доклад за извършена данъчна ревизия (1944).
Месечни декларации за наличните суровини и материали и за произведената и реализирана продукция (1943–1947).
Месечни статистически сведения за заетите работници, употребените
суровини, произведената и продадена продукция (1939).
Преписка с БНБ – клон Плевен, с български и чуждестранни фирми за
отпускане на заеми, закупуване на машини и др. (1939–1945).
Идеен проект на сгради за производство на шоколад и захарни изделия
[1940].
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ФАБРИКА ЗА ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ „СВОБОДА“ – ПЛЕВЕН
Ф. 541К, 1 опис, 2 а.е., 0.09 л.м., 1939–1945 г. Вж. и ф. 436
Основана през 1942 г. като занаятчийска работилница за ръчно производство на дробсови бонбони и локум към РКС „Свобода“ – Плевен. Приема активите и пасивите на кооперация „Защита“ – Плевен. Национализирана през 1947 г.

Главни книги на кооперация „Защита“ (1939–1942) и фабрика „Свобода“ (1942–1945).
БОНБОНЕНА ФАБРИКА „МЛАДОСТ“ – ПЛЕВЕН
Ф. 646К, 1 опис, 5 а.е., 0.06 л.м., 1938–1947 г.
Основана през 1924 г. като клон на Търговско СД „Искър“ – с. Махлата
(Пелово, дн. гр. Искър). Произвежда захарни изделия, печен сусам и тахан. През
1938 г. Борис Бошев изкупува част от дяловете на съдружниците, а през 1942 г.
регистрира фабриката като еднолична фирма. Национализирана през 1948 г.

Годишни декларации за производствения капацитет и заетите работници
(1943–1946).
Книга за приходите и разходите (1938–1947), инвентарна книга на дружество „Искър“ (1944–1947).
Преписка с ОСБИ, Клоновия съюз на индустрията за захарни изделия
и др. по снабдяването, уреждането на отношенията между индустриалците и
профкомитета и др. (1943–1946).
„БРАТЯ ГЕОРГИЕВИ – МАСЛОБОЙНА ФАБРИКА И
РАФИНЕРИЯ“ – ЛЕВСКИ
Ф. 124К, 1 опис, 5 а.е., 0.11 л.м., 1945–1947 г.
Основана и регистрирана като търговско СД през 1942 г. Произвежда растителни масла и търгува с масла и маслодайни семена. Национализирана през 1947 г.

Дневник-главни книги (1945–1947). Книга за балансите (1947).
РАЙОННА ПРОИЗВОДИТЕЛНА МЛЕКАРСКА КООПЕРАЦИЯ
„БЪЛГАРИЯ“ – с. ДОЛНИ ДЪБНИК
Ф. 531К, 1 опис, 10 а.е., 0.08 л.м., 1930–1943 г.
Основана на 12 окт. 1930 г. за обща преработка и продажба на мляко, добито от животни на членовете на кооперацията, а при възможност и от оста-
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налото население. Изкупуваното мляко преработва в сирене, кашкавал и масло.
Набира средства от дялов капитал, встъпителни вноски, фондове, печалби, субсидии и дарения. Осъществява своята дейност до 1940 г. Поради организационни
и финансови неблагополучия през 1943 г. се влива в Кредитна кооперация „Съединение“ – с. Долни Дъбник.

Протоколни книги от общи събрания, заседания на УС и на КС (1930–
1943), заявления за членство (1930–1932).
Годишни отчети (1934–1937).
Преписка с МЗДИ, Плевенската подвижна земеделска катедра и др. за
финансово подпомагане (1931–1933).
РАЙОННА МЛЕКАРСКА КООПЕРАЦИЯ „ИСКЪР“ –
с. ПЕТЪРНИЦА
Ф. 670К, 1 опис, 4 а.е., 0.03 л.м., 1928–1937 г.
Създадена на 14 окт. 1928 г. с цел събиране млякото от животните на членовете, а при възможност и от останалото население в района и организиране
на общата му преработка и продажба на млечни продукти; снабдяване на своите
членове и населението с фураж и семена; субсидиране на скотовъдните дружес
тва. През 1937 г. се слива с Кредитна кооперация „Прогрес“ – с. Петърница.

Протоколна книга от общи събрания и от заседания на УС и на КС
(1928–1937).
Акт от извършена ревизия за периода 1928–1936 г. (1936).
Годишен статистически отчет за дейността с данни за броя и занятието
на членовете, активите, пасивите, фондовете и др. (1937).
ГРУПОВ ФОНД „МЕЛНИЦИ И МАНДРИ
НА БРАТЯ ВЪРБЕНОВИ“ – ПЛЕВЕН
Ф. 375К, 1 опис, 45 а.е., 0.53 л.м., 1886–1939 г.
Мандрите и мелниците са собственост на Христо Г. Върбенов – търговец на
зърнени храни в Плевен. След неговата смърт съсобственици стават наследниците му. Към мелниците са организирани земеделски стопанства, които съществуват до национализацията през 1947 г.

Книги за сметките на мелниците (1886–1921); за приходите, разходите
и инвентара (1913–1938); за движението на храните (1919–1930); партидна
книга (1918–1919); счетоводни книжа (1907–1921).
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Отчет за приходите и разходите (1927–1928); годишни статистически отчети за дейността на воденицата на Димитър Върбенов в с. Рибен (1933–1936).
Сведения за наличните храни (1935–1939), свине, птици и яйца в стопанството при воденицата в с. Рибен (1935–1939).
Писма от пълномощника и надзирателите по управлението на мелницата
и стопанството (1935–1939).
Оправдателни документи за обзавеждане мандрата на братя Върбенови в с. Горни Дъбник (1914); описи на инвентара на мандрите на Димитър
Върбенов в селата Комарево, Рибен и Брест (1918); списъци на стопани, получили средства срещу предадено мляко в мандрите в Плевен и селата Опанец и Горни Дъбник (1914); дневни рапорти за предадено мляко в мандрата
„Върбенов, Константинов и сие“ (1914); жалби на собственици на мандри
от Плевенска околия срещу наредба на Дирекция за стопански грижи и обществена предвидливост и отказ на Районния комитет за стопански грижи и
обществена предвидливост – Плевен да открие мандри, списъци на овчарите
от селата Кацамуница (Божурица), Злокучене, Комарево и Рибен с данни за
броя на овцете и количеството предадено мляко, актове на МЗДИ за ликвидиране на производството в мандрите в селата Комарево и Рибен; писма
до Д. Върбенов по управлението, производствени и финансови въпроси на
мандрите (1913–1918).
СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО
„МЕЛНИЦА МАРИН Г. ТРИФОНОВ И СИЕ“ – ГАРА ТЕЛИШ
Ф. 518К, 1 опис, 20 а.е., 0.15 л.м., 1938–1948 г. Вж. и ф. 387
Основана през 1931 г. като Търговско СД „Мелница“ – гора Телиш за производство и търговия с брашна и зърнени храни. През 1939 г. част от съдружниците прекратяват участието си и е регистрирано ново дружество с наименование
„Мелница Марин Г. Трифонов и Сие“, което съществува до национализацията
през 1947 г.

Преписка с Дирекция „Храноизнос“ по разпределение и пласмент на
продукцията, нарядите, търговията със зърнени храни и др. (1940–1947).
Преписка с български и чужди фирми и представителства, оферти за
доставка на машини, машинни части и двигатели (1938–1941).
Статистически сведения за производството, приходите, персонала и машините (1938–1947).
Преписка и сведения до Главното интендантство при МВ за персонала,
мирновременното производство, изпълнението на нарядите за войскови части и др. (1939–1947); книга за нарядите (1943–1948).
Годишни баланси (1941–1947), дневник-главна книга (1944–1947).
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АД МЕЛНИЦА „ЧЕРВЕН БРЯГ“ – КЛОН ЧЕРВЕН БРЯГ
Ф. 99К, 1 опис, 65 а.е., 1.61 л.м., 1922–1949 г.
Основано през 1928 г. с централа в София и клон в Червен бряг. Дружеството купува и ползва под наем мелници и др. промишлени заведения, имащи връзка с
мелничарството. Произвежда и продава брашно, трици, грис и търгува с тях на
едро и дребно. Национализирано през 1947 г.

Партидни и главни книги, търговски дневник, книги за дебиторите и кредиторите, за производството, за суровините и полуобработените материали,
за акционерите (1922–1946).
Дневник за недвижимите имоти (1922–1929).
Сведения за получените зърнени храни (1939–1946) и броя на работниците (1945–1946).
Годишни проектобюджети (1946–1947) и баланси (1944–1946).
Декларация и въпросник за състоянието и дейността на мелницата за
периода 1938–1946 г. (1945–1946).
Описи на изнесени млевни продукти (1945–1949).
Преписка с централата на мелницата в София по производствени въпроси, организация на помощното стопанство, нарядите и др. (1934–1946).
Окръжни и писма от Дирекцията за закупуване и износ на зърнени храни
по нарядите, определяне контингентите и др. (1939–1946).
Сведения, бюлетини, преписки с клиенти, статистически сведения за
постъпилите храни и полученото производство, за печалбите и загубите,
за доставка на брашно за войската, за броя на работниците; ведомости за
приходите и разходите и за заплатите на работниците и служителите и др.
(1939–1947).
МАКАРОНЕНА ФАБРИКА „ЗВЕЗДА“ АД – ПЛЕВЕН
Ф. 121К, 1 опис, 35 а.е., 0.33 л.м., 1937–1948 г.
Основана през 1925 г. като търговско СД. Произвежда и търгува с фиде,
макарони и други тестени изделия и растителни масла. Национализирана през
1947 г.

Окръжни, писма, сведения-декларации и др. до МТПТ, ОСБИ, Клоновия
съюз на индустриалците, Дирекция за гражданска мобилизация и др. за капацитета на фабриката, основния капитал, производството, заетите работници
и др. (1941–1946).
Годишни и месечни сведения за индустрията – видове машини, заети
лица, производство и др. (1937–1946).
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Книги за производството, инвентара и балансите; главни книги (1941–
1947).
Преписка, планове, скици и др. по разширяване на маслобойната, доставка на машини и суровини (1937–1948).
МАКАРОНЕНА ФАБРИКА „СЛЪНЦЕ“ – БР. ПЕТРОВИ – ПЛЕВЕН
Ф. 122К, 1 опис, 14 а.е., 0.11 л.м., 1925–1948 г. Вж. и ф. 167
Основана през 1931 г. като търговска фирма Макаронена фабрика „Слънце“ – СД на Братя Петрови и Н. Кисьов – Плевен. Съдружници са Симеон Петров,
Иван Петров и Никифор Кисьов. През 1932 г. Н. Кисьов напуска дружеството и
наименованието се променя на Макаронена фабрика „Слънце“ – Бр. Петрови“ –
Плевен. Независимо че от 1940 г. единствен собственик остава Симеон Петров,
фабриката остава с това наименование до национализацията през 1947 г. Произвежда и търгува на едро и дребно с тестени изделия.

Преписка по регистрацията и пререгистрацията на фабриката, закриване
на фирма „Илиев и Петров“; удостоверение за търговска марка (1925–1940).
Декларация за състоянието на фирмата (1930); въпросник за едрата промишленост с данни за чуждите и собствени средства, имотите, платените данъци и др. (1946); протокол за предаване касовата наличност, ценните книжа
и документите на Държавна макаронена фабрика „Слънце“ – Плевен (1947);
сведения за капитала, машините, производството и др. (1934–1946).
Книги за инвентара и балансите (1938–1948); контролна книга за производството (1940–1947).
Следствено и конфискационно дело (1946–1948).
Преписки по узаконяване на сградите, оборудването на фабриката и
строежа на нова сграда (1935–1946).
ФАБРИКА ЗА ПРЕСОВАНА МАЯ „УСПЕХ“ – ПЛЕВЕН
Ф. 123К, 1 опис, 4 а.е., 0.07 л.м., 1938–1951 г. Вж. и ф. 168
Основана през 1938 г. под наименование Фабрика за пресована мая „Успех“ –
Плевен и регистрирана като ООД. В дружеството участват като съдружници
и румънски поданици. Произвежда пресована мая за хляб и други тестени изделия. Национализирана през дек. 1947 г. На 20 юни 1949 г. е вписана в търговския
регистър на Областен съд – Плевен като държавна фабрика за пресована мая
„Успех“ – Плевен и става част от структурата на ДИО „Хранителна индустрия“ – София. През 1951 г. започва ликвидация на фабриката, която продължава до 1952 г.
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Преписка с Дирекцията за гражданска мобилизация, Дирекцията на
външната търговия, Върховния военновременен комисар и др. по предоставяне на оборудване и материали за производството и реализация на продукцията (1943–1944).
Сведение за състоянието на фабриката (1945).
Книги за инвентара и балансите (1938–1951); баланс на 23 дек. 1947 г.
Обяснителни записки, заповеди и протоколи по строителството, инсталирането и узаконяването на съоръжения и др. (1938–1939).
„ПИВОВАРНА ФАБРИКА“ АД – ПЛЕВЕН
Ф. 125К, 1 опис, 5 а.е., 0.10 л.м., 1942–1946 г.
Основано през 1926 г. като АД. Фабриката произвежда пиво, малц, лед и
всички други продукти, спадащи към пивоварното производство и търгува с тях.
След 1939 г. разширява дейността си и изнася вино, грозде, пулпове, зеленчуци в
прясно и преработено състояние. Действа до 1948 г.

Преписка с клиенти по закупуване и износ на грозде, плодове и зеленчуци (1942).
Счетоводни книги за: оборота (1943), дебиторите и кредиторите (1942),
общите разходи (1944–1945) и текущите сметки (1944–1946).
ТЮТЮНЕВА ФАБРИКА „ЕНИДЖЕ ВАРДАР“
ТЪРГОВСКО СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО – ПЛЕВЕН
Ф. 101К, 2 описа, 148 а.е., 1.27 л.м., 1921–1949 г. Вж. и ф. 426
Преработва сурови тютюни, произвежда и търгува с тютюневи изделия.
От 1941 г. предметът на дейност на дружеството се допълва с износ на тютюни и тютюневи изделия. Към фабриката има картонажна работилница и
ферментационни складове в Кюстендил и Петрич. През 1937 г. съдружниците
регистрират второ търговско дружество „Енидже табак“ в Плевен за износ и
търговия с тютюни в страната и чужбина със склад в Дупница за изкупуване на
тютюни от района. Национализирана през 1947 г.

Окръжни и преписки със Съюза на тютюнофабрикантите и тютюнотърговците в България, Общия и Клоновия съюз на тютюневата индустрия, с
фирми и посредници по изкупуване и обработка на тютюн, пласмент на произведените изделия, снабдяване на войската с цигари и др. (1925–1947).
Сведения и декларации за произведени и налични количества готова
продукция (1946–1947).
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Годишни статистически сведения за производството и продажбите, заетата работна ръка, работното време; за движението на суровините, мощността на двигателите и др. (1937–1947).
Книги за инвентари и баланси (1924–1936), годишен баланс (1942).
Актове от проведени ликвидационни ревизии (1948).
Описи на притежаваните имоти, машини и съоръжения (1945–1947).
Инвентарна книга на Търговско СД „Енидже табак“ (1938–1949).
Преписки и протоколи по приемане на тютюневите фабрики „Нова зор
ница“, „Рила“, „Подкрепа“ и „Цар Крум“ (1932–1948).
Партидни книги и ведомости за заплати (1921–1944).
Планове, чертежи и скици на сгради (1935–1942), преписка с български
и чуждестранни фирми по доставка на машини и съоръжения (1931–1943).
ЗАНАЯТЧИЙСКА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА МЕСАРОКОЛБАСАРСКА КООПЕРАЦИЯ „СВ. ГЕОРГИ“ – ПЛЕВЕН
Ф. 635К, 1 опис, 11 а.е., 0.10 л.м., 1934–1947 г.
Основана като Месаро-колбасарско кооперативно сдружение и регистрирана с наименованието Месаро-колбасарска кооперация „Св. Георги“. Изкупува
месо, кожи и други отпадни продукти, които продава чрез свои магазини. През
1942 г. временно прекъсва дейността си, но от началото на 1946 г. я възстановява под наименование Занаятчийска трудово-производителна месаро-колбасарска
кооперация „Св. Георги“.

Протоколни книги от заседания на УС (1934–1947) и преписи от протоколи с приложени материали от редовни и извънредни събрания (1946–1947).
Заявления за членство (1944).
Главна книга (1938–1946), магазинна книга (1945–1947).
Преписка с Общия съюз на занаятчийските трудово-производителни кооперации, Съюза на месаро-колбасарските кооперации, Санитарно-ветеринарната дирекция при МЗДИ и др. по въпроси на кооперативното движение,
изкупуването на месо, държавните доставки, хигиената в магазините и др.
(1944–1946).
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ІІІ. СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО.
ВЕТЕРИНАРНО ДЕЛО
С Е Л С К О И ГОРС К О С ТОП А НС ТВО
ОБЛАСТНА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО – ПЛЕВЕН
Ф. 13К, 2 описа, 252 а.е., 3.21 л.м., 1915–1944 г. Вж. и ф. 12
Създадена през 1934 г. като Областна инспекция по земеделието след закриване на Подвижната земеделска катедра – Плевен (районът на Плевенски окръг).
От началото на 1935 г. е преименувана на Областна земеделско-стопанска дирекция, а от 1 ян. 1943 г. – на Областна служба по земеделието. Пряко подчинена
на МЗДИ и Областната дирекция – Плевен. Осъществява дейността си в тясно
взаимодействие с Областната земеделска камара – Плевен. Извършва широка
просветна дейност сред селскостопанските производители, организира курсове, лекции, сказки по различните отрасли на селското стопанство, подпомага
и ръководи дейността на земеделските училища на територията на Плевенска
област. Проучва състоянието на селското стопанство, координира и подпомага
механизирането на земеделието и подобряването на скотовъдството. Продължава дейността си до 1948 г. Във фонда се съдържат документи и на Подвижната земеделска катедра.

Отчети, доклади, изложения, сведения и преписки по земеделието и отраслите му и земеделското образование в Плевенски окръг и Плевенска област, за Лозаро-винарската опитна станция – Плевен, за завода за добитък
„Клементина“ и овощните разсадници (1931–1935), по изпълнение на посевния план и организиране прибирането на реколтата (1940–1943), за постиженията на Павликенското опитно поле (1926–1939), по стопанската дейност в
Ловешка околия, по проучване и трансформиране на производството (1923–
1929), за стопанското положение в областта (1938–1944).
Преписки, таблици и сведения по райониране, подреждане на персонала, провеждане на изпити, строителство на училищни сгради (1936–1943),
финансови отчети и бюджети на допълнителните земеделски училища (1936–
1943).
Преписки, таблици, сведения по разпределяне на площите за засяване
със захарно цвекло, за засети площи с коноп, лен, памук, захарна метла, просо, слънчоглед, есенни и пролетни култури и средни добиви (1942–1943); по
доставка и пласмент на едър земеделски инвентар (1943).
Годишни отчети на развъдни, говедовъдни, коневъдни и овцевъдни дружества с данни за основаване, членове, притежавани животни и др. (1931–
1932).
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Преписки, сведения, протоколи за извършен контрол на млечността на
животните, броя и цените на добитъка, развитието на дружествата (1931–
1943).
Преписки и сведения за състоянието и развитието на птицевъдството
(1931–1943).
Сведения от околийските агрономства за броя на пчелните семейства,
доклади за подобряване на пчеларството и бубарството (1940–1943).
Преписка по организиране на селскостопански изложби на животни, панаири и пазари за добитък в България и чужбина, събиране материали за
земеделски музейни сбирки и др. (1935–1942).
Преписки, сведения и др. материали по овощарството, лозарството, производството на посадъчен материал, състоянието на овощните разсадници,
площта на лозята и получените добиви, произведените количества консерви
и вина, броя на сушилните и консервните работилници (1927–1943).
Таблици и сведения за подобряване бита на населението, провеждане на
курсове по домакинство, организиране на летни детски градини (1941–1943).
Списъци и протоколи на общински комисии за ТЗС за оземляване на
земеделски стопани в села на Плевенска околия (1926–1932).
Статистически сведения за раздробеността на земята (1934–1938).
Сведения за кооперациите в Плевенска област (1938).
Заявления и договори за наемане на еврейски недвижими имоти по ЗЗН
(1941–1942).
Бюлетини за цените на селскостопанските произведения (1931–1943).
Заповедни книги (1928–1943).
Заповеди на МЗДИ по назначаване, преназначаване и преместване на
персонала, определяне седалищата на участъковите агрономи (1933–1943).
Раздавателни списъци и ведомости за заплати (1915–1943).
ОБЛАСТНА ЗЕМЕДЕЛСКА КАМАРА – ПЛЕВЕН
Ф. 37К, 2 описа, 77 а.е., 0.35 л.м., 1938–1945 г.
Създадена на 5 окт. 1938 г. съгласно Наредба-закон за земеделските камари от 10 май 1937 г. Функционира от септ. 1939 г. с три секции – земеделие,
скотовъдство и специални отрасли. Работи за създаване на рентабилно селско
стопанство чрез модернизация на производството и пласмента на продукцията,
за професионално организиране и коопериране на селското население и подпомагане на производителите. Доставя необходимите суровини, инвентари, машини,
посадъчен и разплоден материал, организира курсове, изложби, обзавеждане на
опитни участъци и земеделски училища. Преустановява своето съществуване на
31 авг. 1943 г., като функциите ѝ се поемат от новосъздадената Областна стопанска камара – Плевен.

54

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ПЛЕВЕН (1808–1944 г.)

Протоколни книги на Бюрото на камарата (1938–1943), заповедни книги
(1938–1943).
Изложение на Централното ръководство на земеделските камари в България до правителството за проекти за създаване на Върховна и областни
стопански камари, проекти на закони за кооперативното стопанисване на земята, земеделското образование и др. (1940–1942).
Доклад и програма за дейността на Земеделската камара в Плевен (1938).
Отчет за дейността на Бюрото на камарата (1940); доклад на Областната земеделска стопанска дирекция – Плевен за поземлената собственост и комасация в Плевенска област през [1939–1940] г.
Изложения до МЗДИ за: изменение уставите на производителните земеделски кооперации; увеличаване броя на средните земеделски училища в
страната, откриване на млекарско училище в областта; цените на продукти от
първа необходимост; търговията със селскостопански произведения (1941).
Таблици и сведения за размера на надниците, зеленчуковите градини,
минималните и максимални температури, винарските изби и производството
на лозов материал, земеделските училища, размерите на земеделски стопанства в Дряновска околия, за кооперациите и читалищата в Плевенска област
(1943–1945).
ОБЛАСТНО ИНЖЕНЕРСТВО ПО ВОДИТЕ – ПЛЕВЕН
Ф. 32К, 2 описа, 360 а.е., 3.81 л.м., 1921–1946 г.
Създадено през 1921 г. като секция по водите. Действа на територията на
Плевенски окръг. От 1 юни 1934 г., с новите административни промени в страната, Районното инженерство по водите се преименува на Областно инженерство
по водите – Плевен, с район на действие Плевенски и част от Търновски окръг.
На пряко подчинение е на МЗДИ, отделение за водите (без периода 1938–1939 г.,
когато е пряко подчинено на Дирекцията на строежите при МОСПБ). Има за задача да извършва хидрографски проучвания на района; да провежда напоителни и
отводнителни мероприятия; строителство и експлоатация на водни централи;
използване на речните води за индустриални и други цели; ръководство на водни
синдикати и др.

Окръжни, наредби на МЗДИ и инженерството, доклади, сведения и др.
по водното строителство и водоползването, извършените работи по водното
дело, строителната програма и др. (1921–1943).
Преписки, надлъжни и напречни профили, обяснителни записки, ситуационни планове и др. по постройка и поддържане на диги, корекции на реките Искър, Вит, Осъм, Янтра, Дунав, Панега и др., укрепване и възстановяване на диги, залесяване и отводняване на Дунавската низина, корекции и
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направа на отводнителна канална мрежа, отчуждаване на имоти и др. (1921–
1946).
Сведения от проучване и наблюдаване на подпочвените води в Карабоаз
ката и др. низини, за направа на помпени и хидроелектростанции и далекопроводи, за узаконяване на водни заведения и др. (1934–1943).
Преписки и сведения по водоползването за напояване, направа и поддържане на водоотчетните и дъждомерни станции и кладенци, наблюдения
на строежите, на водите и кладенците (1924–1945), по установяване на найниските и най-високи води (1923–1933).
Преписки, доклади, отчети и сведения за дейността на водните синдикати „Росица“, „Златна Панега“, „Сухиндол“, „Балкан“, „Осъм“, „Подем“,
„Янтра“ и др. (1923–1944).
О К ОЛ И ЙС К И А Г РОНОМ СТ ВА
3 фонда, 4 описа, 87 а.е., 0.77 л.м., 1925–1944 г.
Началото на агрономическата дейност в Плевенски окръг е поставено през 1889 г. с назначаването на първия пътуващ учител по земеделие
в Плевен. През 1911 г. са създадени държавните агрономства към МЗДИ,
а през 1912 г. – Подвижната земеделска камара, като институция от
окръжен мащаб. Околийските агрономства (във взаимодействие със Земеделската камара и Областната служба по земеделието) организират
и ръководят земеделието и скотовъдството, развиват широка просветна
дейност във всички отрасли на селското стопанство. Подпомагат внедряването на агротехника; доставката на машини, инвентар и семена;
развъдно-подобрителната дейност; борбата с болестите; усвояването
на непроизводителни и пустеещи земи. Подпомагат комисиите по ТПС,
ръководят учебно-възпитателната и практическа работа в държавните
земеделски училища. Действат до 1948 г.
ОКОЛИЙСКО АГРОНОМСТВО – ЛЕВСКИ
Ф. 35К, 1 опис, 18 а.е., 0.11 л.м., 1941–1943 г. Вж. и ф. 30
ОКОЛИЙСКО АГРОНОМСТВО – НИКОПОЛ
Ф. 107К, 1 опис, 29 а.е., 0.10 л.м., 1925–1944 г. Вж. и ф. 123
ОКОЛИЙСКО АГРОНОМСТВО – ПЛЕВЕН
Ф. 29К, 2 описа, 40 а.е., 0.56 л.м., 1925–1944 г. Вж. и ф. 22
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Учредителен протокол и списъци на УС и КС на овцевъдното дружество
в с. Алеково, Свищовско: Ф. 35К (1941).
Годишни отчети за дейността на агрономството: Ф. 107К (1927–1941),
планове и отчети на земеделски стопанства: Ф. 107К (1942).
Годишни отчети на допълнителни земеделски училища: Ф. 29К (1942);
Ф. 107К (1942); преписки с ръководители на допълнителни земеделски училища в околията по заложени торови и сортови опити: Ф. 29К (1937).
Изложения от околийските агрономи от Плевенска, Ловешка, Луковитска, Троянска и Ябланска околии за извършената работа през периода 1931–
1932 г., изнесени на окръжна конференция в Плевен: Ф. 29К (1933).
Протоколи за оземляване на безимотни и малоимотни селяни и преписки
на комисията за ТЗС: Ф. 29К (1925–1937) и за отдаване на фондови земи под
наем: Ф. 29К (1934).
Доклади и преписки по състоянието и организацията на семепроизводителните стопанства и семепроизводството, доставката, разпределението и
пласирането на семена: Ф. 29К (1935–1942); Ф. 107К (1926–1927).
Преписка по лозарството и борбата с перноспората: Ф. 29К (1942–1943).
Статистически сведения и таблици за посевите, трайните насаждения, обработваемата земя, наводнените площи, отглеждания добитък и др.:
Ф. 107К (1925–1944); карти, сведения и таблици за овощни насаждения в
селата: Ф. 35К (1941).
Книги за притежаваните трактори, вършачки и други машини, сведения
за тракторите и тракторните плугове, преписка по премиране на стопани, засели с редосеялки: Ф. 29К (1938–1943).
Протоколи за премиране на стопани, кръстосвали местни овце с кочове от породата „Меринофлайш“ в села от Плевенска, Свищовска и Търновска околии (1942), помощни родословни книги за овце: Ф. 35К (1941–1943);
Ф. 29К (1937), главна книга за контролиране на крави: Ф. 29К (1936–1941),
списък на кравите, записани в родовите книги на дружествата: Ф. 29К (1932),
преписка по организацията и провеждането на пролетни прегледи в животновъдството: Ф. 29К (1940).
КОМИСИЯ ЗА ТРУДОВА ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ –
с. ДОЛНИ ДЪБНИК
Ф. 250К, 1 опис, 8 а.е., 0.08 л.м., 1921–1940 г.
Създадена през окт. 1921 г. В състава ѝ влизат агроном и двама земеделски
стопани, посочени от Общинския съвет и назначени от МЗДИ. Зачислява, отчислява и отдава под наем земи от ДПФ. оземлява безимотни и малоимотни селяни,
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дружества и организации със земя от ДПФ в изпълнение на Закона за ТПС. Продължава дейността си и след 1944 г.

Протоколни книги от заседания на комисията (1921–1940).
Списък на оземлените жители (1936).
ГОРОВЛАДЕЛЧЕСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„ЧАЛМАНКА“ – с. БЪРКАЧ
Ф. 229К, 1 опис, 7 а.е., 0.09 л.м., 1909–1948 г. Вж. и ф. 257
Основана на 23 юни 1939 г. като Горовладелческа акционерна кооперация със
задача да осигури паша на добитъка в селото на по-голяма площ. През 1941 г. е
преобразувана в Горовладелческа производителна кооперация с предмет на дейност да организира собствениците на горски площи за задружното им и рационално стопанисване. Продължава дейността си и след 1944 г.

Протоколна книга от заседания на УС (1939–1945).
Партидни книги на членовете с данни за притежаваните гори и дялов
капитал (1942).
Договори и приложени към тях документи за закупени имоти от частни
стопани (1909–1910, 1919, 1928, 1935–1948).
Акт за извършена финансова ревизия (1944).
ПРОИЗ ВО ДИ Т Е Л НИ З Е М Е Д Е ЛСКИ К ООП Е РА ЦИИ
3 фонда, 3 описа, 109 а.е., 0.53 л.м., 1939–1951 г.
По инициатива на дейци на Земеделската камара в Плевен и в резултат на
проведената от тях агитационно-разяснителна работа през 1939 и 1941 г. са
изградени като самостоятелни или като отдели към кредитните кооперации
на доброволни начала Трудово-производителни земеделски кооперации в селата
Тотлебен и Обнова, Плевенско, Стежерово и Овча могила, Свищовско, Слатина и
Александрово, Ловешко и Върбовка, Търновско. Кооперациите организират стопанисването и използването на земята на своите членове, набавят и стопанисват
необходимите за общата работа земеделски машини и инвентар, семена, торове,
реализират произведената продукция, работят за общото културно и нравствено издигане на членовете. Съществуват като такива до влизането им в ТКЗС.

ПРОИЗВОДИТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКО-СТОПАНСКА КООПЕРАЦИЯ
„ЗАРЯ“ – с. ОБНОВА
Ф. 199К, 1 опис, 12 а.е., 0.10 л.м., 1941–1946 г.
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ПРОИЗВОДИТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКО-СТОПАНСКА КООПЕРАЦИЯ
„НОВ ЖИВОТ“ – с. ОБНОВА
Ф. 200К, 1 опис, 29 а.е., 0.12 л.м., 1941–1948 г.
ПРОИЗВОДИТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ
„ВЪЗХОД“ – с. ТОТЛЕБЕН
Ф. 239К, 1 опис, 68 а.е., 0.31 л.м., 1939–1951 г.
Проектозакон за кооперативното стопанисване на земята, разработен от
кооперацията: Ф. 239К (1940).
Устави: Ф. 199К (1941); Ф. 239К (1939) и проект за изменение на устава:
Ф. 239К (1942); правилник за ръководство на кооперацията: Ф. 239К (1942).
Протоколни книги от общи събрания, заседания на УС и КС: Ф. 199К
(1941–1943); Ф. 200К (1941–1943); Ф. 239К (1939–1951).
Заявления за членство и напускане: Ф. 200К (1942); Ф. 239К (1942); списъци на членовете с внесения дялов капитал: Ф. 200К (1942); Ф. 239К.
Годишни отчети на УС: Ф. 199К (1942–1945); Ф. 200К (1943–1944);
Ф. 239К (1940–1945).
Годишни статистически и др. сведения за състоянието на кооперациите:
Ф. 239К (1939–1944); Ф. 199К (1945); Ф. 200К (1943–1944).
Бюджети и проектобюджети: Ф. 239К (1942–1944), месечни равносметки
(1940–1943), годишни баланси: Ф. 239К (1942–1944); Ф. 200К (1942–1943).
Актове от финансови ревизии: Ф. 200К (1944–1946); Ф. 199К (1943).
Преписка със Земеделската камара и окръжния агроном в Плевен,
БЗКБ – с. Левски и др. по прилагане на опит по засяване на пшеница, производство и внос на семена, засяване на есенни и пролетни култури, наторяване, разпределение на селскостопанската продукция, реквизиция на жито и
инвентар, сведения за получени добиви, подобряване на животновъдството и
др.: Ф. 200К (1942–1943); Ф. 239К (1940–1943).
Преписка със селските общински управления за отпускане на дворни
места и скица на дарено дворно място за стопански сгради: Ф. 200К (1942);
Ф. 239К (1940–1943).
Окръжни на БЗКБ и клона в с. Левски по пенсиониране на кооператори, отпускане на заеми, организиране на млекопреработването и др.: Ф. 239К
(1943–1944).
Помощна родословна книга за овцете от порода „Свищовска белоглава
овца“: Ф. 199К (1942).
Протоколна книга на младежката кооперативна група при кооперацията:
Ф. 239К (1940–1941).
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Снимки на членове на кооперацията, работници и служители от допълнителното земеделско училище: Ф. 200К (1941).
ЛОЗАРО-ВИНАРСКА КООПЕРАЦИЯ
„ПЛЕВЕНСКА ГЪМЗА“ – ПЛЕВЕН
Ф. 40К, 1 опис, 33 а.е., 0.45 л.м., 1922–1944 г. Вж. и ф. 40
Основана на 10 юли 1921 г. като Лозаро-винарско дружество. Обединява
производителите лозари и организира обща преработка и продажба на грозде,
вино и ракия. Извършва общи доставки на машини и препарати, необходими за
лозарството и винарството. Прекратява самостоятелната си дейност през
1948 г. след обединяване с Лозаро-овощарската кооперация „Плевенски плод“ в
нова кооперация с наименование Обединена лозарска кооперация „Гъмза–плод“.

Устави на кооперацията (1922–1939) и на Кооперативната централа на
лозарите (1934).
Правилници за вътрешния ред, длъжностите и покупко-продажбите
(1928).
Протоколни книги от заседания на УС и КС (1924–1940).
Годишни отчети за дейността (1930–1944).
Заявления за членство, ведомости за дяловете и имотното състояние на
кооператорите (1924–1928).
Годишни финансови отчети и баланси (1927–1944).
Преписка с МЗДИ, БЗБ, общинското управление в Плевен и др. по отпускане заем за построяване на кооперативна винарска изба, провеждане на
курсове по винарство, събиране на дяловия капитал в натура и др. (1924–
1929).
Преписка с Кооперативната централа на лозарите в България, чуждестранни фирми и др. по снабдяването с препарати, материали и машини, износа на десертно грозде, ракия и вино и др.
ЛОЗАРСКА КООПЕРАЦИЯ „БОЛГАР“ – ПЛЕВЕН
Ф. 42К, 2 описа, 15 а.е., 0.16 л.м., 1935–1947 г. Вж. и ф. 38
Основана на 9 февр. 1935 г. под наименование Лозарска кооперация „Афуз
Али“, преименувана на Лозарска кооперация „Болгар“ през 1938 г. Обединява собствениците на лозя, предимно от сорта „Болгар“. Организира обща продажба
на произведената продукция, доставя посадъчен материал, машини за обработка
на лозята, инсталации за сушене на грозде, препарати за борба с болестите и др.
Прекратява дейността си през 1948 г. в резултат на сливане с Лозаро-овощарската кооперация „Плевенски плод“.
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Протоколна книга от общи събрания и заседания на УС и КС (1940–
1947).
Списък на членовете на УС и КС и данъчни декларации (1942–1943).
Годишни счетоводни баланси (1941–1944), акт от финансова ревизия
(1945).
Преписки с Кооперативната централа на лозарите в България и с фирми
за продажба и износ на грозде (1935–1936); с МЖПТ и МТПТ за преработка на мармалади, изкупуване и износ на грозде, овощия и зеленчуци (1938–
1940); с немски фирми по износ на грозде (1939–1940).
ЛОЗАРО-ОВОЩАРСКА КООПЕРАЦИЯ
„ПЛЕВЕНСКИ ПЛОД“ – ПЛЕВЕН
Ф. 41К, 1 опис, 13 а.е., 0.15 л.м., 1939–1944 г. Вж. и ф. 37
Основана на 10 апр. 1940 г. Обединява лозарите в Плевен и района за преработка и продажба в страната и чужбина на грозде, плодове, пулпове и др. През
1948 г. се слива с Лозарска кооперация „Болгар“ и се създава Лозаро-овощарска
кооперация за общи преработки „Плевенски плод“. Същата година прекратява самостоятелната си дейност след сливане с Лозаро-винарската кооперация
„Плевенска гъмза“ в Обединена лозарска кооперация „Гъмза–плод“.

Заповеди, окръжни, указания и др. на МТПТ, Централната кооперация на консервопроизводителите в България, Сдружението на износителите
на грозде, овощия и зеленчуци по производството, износа, участието в международни панаири и др. (1939–1944).
Устав и допълнение към него (1940–1943).
Протоколна книга от заседания на УС и КС (1940–1944).
Годишни статистически сведения за дейността на кооперацията със
сборни годишни баланси за 1941–1942 г., за промишленото производство,
продажбите, възнаграждението на работниците и др. (1941–1944).
ДЪРЖАВНА ЛОЗАРО-ВИНАРСКА ОПИТНА И
КОНТРОЛНА СТАНЦИЯ – ПЛЕВЕН
Ф. 11К, 3 описа, 95 а.е., 1.70 л.м., 1901–1944 г. Вж. и ф. 521
Открита на 1 ян. 1902 г. при активното съдействие на френския учен Пиер
Виала. Първата в България научно-изследователска институция по лозарство
и винарство и четвъртата по ред в света – след Италия, Франция и Унгария.
Създаването ѝ е породено от нуждата за спасяване на лозовата култура от
пораженията на филоксерата. Създадена към лозаро-винарското училище, тя
е административно подчинена на училището, от което се отделя през 1937 г.
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С дейността си станцията има решаващ принос за възстановяването и модернизирането на отрасъла и изграждането на т. нар. „ново лозарство“. В началото станцията има три отдела – лозарски, винарски и химически. На базата
на европейския опит полага усилия за възобновяване на лозята чрез използване
на устойчиви американски сортове; установява норми за състава и свойствата
на основните сортове грозде и вина; опитно изучава културната техника при
отглеждането и селектирането им; води борба с болестите и неприятелите
по тях, подготвя кадри и разпространява лозарска просвета. Постепенно станцията се налага като национален научноизследователски, контролен и опитен
център и разгръща широка и интензивна дейност. През май 1944 г. прераства в
Лозаро-винарски изпитателен институт. Особен принос за развитието и пос
тигнатите успехи на станцията имат Изидор Боск, асистент на Пиер Виала,
директор на станцията през 1902–1904 г., и неговите последователи Крум Тополски, Петър Сираков и др.

Преписка по създаване на станцията (1901–1902).
Протоколи от заседания на ръководството (1928–1942), протокол от годишния съвет на станцията (1944).
Доклади, рапорти, отчети (1908–1941).
Заповедни книги (1909–1933).
Организационен и реорганизационен план на опитните лозя (1944).
Преписки по доставка на химикали (1914–1915) и препарати за растителна защита, борбата с перноспората, други болести по лозята и други култури (1905–1942), резултати от изследване болестите по лозята (1940–1942).
Преписки по възобновяване на лозя и тяхното виреене (1902–1908).
Регистър за анализирани проби пръст, резултати от проведени анализи
(1902–1935).
Карти на районите в страната, засадени с лозя (1937).
Анализи на вина, статистически листове на българските вина с данни
от техните биохимични и химични анализи, местонахождение, почва, сорт,
резитба, възраст, гроздобер и др. на лозята (1928–1942).
Графики на качеството на гроздето (1925–1928).
Преписки по селекциониране на винени ферменти (1926–1942).
Анкети за лозя, вина и ракии (1926–1932).
Преписки и сведения по провеждане на курсове и сказки (1907).
Преписки с Централния метеорологичен институт по провеждане на замервания и селскостопански наблюдения (1921–1942).
Преписки с МЗДИ, допълнителни земеделски училища, химическите заводи в Хановер, изпитателни институти в Бърно и Братислава по доставка на
химикали, препарати, научноизследователската дейност (1909–1942).
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Служебни досиета на директори и специалисти в станцията, кореспонденция по личния състав – обучение, специализация, стажове и др. (1908–
1943).
БЪЛГАРСКО ЗЕМЕДЕЛСКО КООПЕРАТИВНО ДРУЖЕСТВО –
КЛОН ПЛЕВЕН
Ф. 63К, 1 опис, 6 а.е., 0.15 л.м., 1936–1948 г. Вж. и ф. 78
Създадено като Българско земеделско дружество. През 1925 г. преименувано на Българско земеделско кооперативно дружество, под което наименование
съществува до юли 1947 г., когато става клон на БЗКБ – клон Плевен. В дружеството членуват предимно агрономи и земеделски стопани. Неговата цел е
пропагандиране на земеделската наука и техника, организиране преработката,
продажбата и износа на земеделски произведения, доставка на изкуствени торове и химикали за нуждите на селскостопанските производители, производство
и търговия със семена. От 1938 г. дружеството се занимава и с износ на билки,
семена и др.

Дневник-главни книги (1936–1943), книга за движимите и недвижимите
имоти (1937–1945), книга за сметки на централата на дружеството и клона в
Плевен (1942–1947), книга за дебиторите и кредиторите (1936–1941), книгаведомост за заплатите (1942–1948).
ГРУПОВ ФОНД „ПЧЕЛАРСКИ ДРУЖЕСТВА
В ПЛЕВЕНСКИ ОКРЪГ“
Ф. 523К, 1 опис, 15 а.е., 0.08 л.м., 1912–1942 г. Вж. и ф. 400
Пчеларското дружество в Плевен е основано на 29 апр. 1912 г., а в Никопол – на 15 юли 1932 г. Основната цел на дружествата е да спомагат за развитие на модерно пчеларство в градовете и околиите и да защитават интересите
на своите членове като организират курсове, изложби, демонстрации, разпространяват литература. Членуват в Българския пчеларски съюз и чрез свои делегати участват във Всеславянския събор в Москва (1912). Прекратяват самостоятелната си дейност със заповед на областния инспектор по професиите и
преминават към земеделските задруги. Дружеството в Никопол възстановява
дейността си през 1946 г.

Пчеларско дружество „Пчела“ – Плевен: Устав (1912), протоколи от
общи годишни събрания (1912–1920) и от заседания на Настоятелството
(1912–1923). Годишни отчети за дейността (1912–1930), преписка с МЗДИ,
Българския пчеларски съюз, Подвижната земеделска катедра – Плевен по отпускане на захар, борбата с пчелния гнилец и др. (1912–1930). Окръжни на
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Българския пчеларски съюз и МФ за участие на членовете в събори, облагане доходите от продажба на мед и др. (1914–1919).
Пчеларско дружество „Пчела“ – Никопол: Протоколи от общи годишни събрания (1933–1942). Годишни отчетни доклади на УС (1936–1941) и
на КС (1932–1938). Годишни отчети за дейността на дружеството (1939–
1941), годишен бюджет (1942). Списъци на членовете (1933–1942). Окръжни и преписка с Българския пчеларски съюз, Българска пчеларска централа
„Нектар“, МЗДИ и др. по защита на акациевите насаждения, снабдяване със
захар, борба срещу пчелния гнилец и пчелояда и др. (1932–1942).
КООПЕРАТИВНО КОНЕВЪДНО ДРУЖЕСТВО „ГИДРАН“ –
с. ДОЛНИ ДЪБНИК
Ф. 527К, 1 опис, 7 а.е., 0.03 л.м., 1918–1943 г. Вж. и ф. 398
Основано на 5 апр. 1918 г. като Коневъдно дружество. Целта му е да обединява стопаните и да ги подпомага за подобряване на местната порода коне в
района на селото. През 1940 г. е преобразувано в Кооперативно коневъдно дружество „Гидран“. От началото на 1948 г. се присъединява към животновъдния
отдел на Всестранната кооперация в селото.

Устав (1918).
Преписка по учредяването и регистрациите на дружеството (1918–1940).
Протоколи от общи събрания, заседания на УС и КС (1918–1942).
Годишни отчети за дейността (1939–1942).
Годишни статистически сведения за дейността (1936–1942).
Преписка със Съюза на коневъдните дружества в България, Областния
съд и Околийското агрономство в Плевен, Държавния завод за добитък „Клементина“ край Плевен и др. по отчетността на дружеството, отглеждането
на жребци на завода, прегледи на кобилите и младия дружествен добитък
(1940–1943).
КООПЕРАТИВНО ОВЦЕВЪДНО ДРУЖЕСТВО „МЕДЕН КАВАЛ“ –
с. ДОЛНИ ДЪБНИК
Ф. 529К, 1 опис, 11 а.е., 0.10 л.м., 1931–1942 г.
Образувано на 23 май 1936 г. и регистрирано в Плевенския областен съд
като Овцевъдно-млекарско дружество „Овен“. Организира всички стопани овцевъди в селото за развитие на овцевъдството в района и подобряване на местната порода „Плевенска черноглава овца“. Отчита се пред Съюза на овцевъдните
дружества в България. През 1939 г. се преобразува в Кооперативно овцевъдно
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дружество „Меден кавал“. От началото на 1948 г. се присъединява към живот
новъдния отдел на Всестранната кооперация в селото.

Молби за членство (1941–1942).
Родословни книги на овце (1935–1940).
Годишни статистически сведения (1938–1941), сведения на районния
статистик за наблюдаваните овце (1931–1934, 1940).
КООПЕРАТИВНО ГОВЕДОВЪДНО ДРУЖЕСТВО „ВИТ“ –
с. ДОЛНИ ДЪБНИК
Ф. 530К, 1 опис, 18 а.е., 0.10 л.м., 1922–1947 г.
Основано на 18 дек. 1914 г. като Говедовъдно дружество „Вит“. Член на
Съюза на говедовъдните дружества в България. Обединява говедовъдите за подобряване качествата на местното сиво говедо и подпомага развъждането му
в границите на район Долни Дъбник, организира участия на стопаните в прегледи
и изложби. През 1940 г. е преобразувано в кооперативно сдружение с ограничена отговорност. От 1 ян. 1948 г. се присъединява към животновъдния отдел на
Всестранната кооперация в селото.

Протоколна книга от заседания на КС (1922–1923) и общи събрания
(1924–1931), протоколи на УС (1943–1947).
Доклади и отчети за дейността (1936–1946); изложения от УС до МЗДИ,
Общинския съвет в с. Долни Дъбник и др. по подобряване на пасищата, финансово подпомагане, снабдяване с разплодни животни и др. (1939–1942).
Доклади, сведения и писма на контрол-асистента на Околийското агрономство – Плевен по въпроси на животновъдството и дейността на дружес
твото (1937–1939).
Годишни статистически сведения (1933–1944), списъци на стопани,
участници в пролетни прегледи на животни (1944–1947).
Окръжни и писма от Съюза на говедовъдните дружества, Областната
земеделско-стопанска дирекция и околийския агроном в Плевен и др. по дейността на дружеството (1935–1947).
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В Е Т Е РИН АРНО Д Е ЛО
ОБЛАСТНА ВЕТЕРИНАРНА СЛУЖБА – ПЛЕВЕН
Ф. 31К, 1 опис, 180 а.е., 1.91 л.м., 1912–1949 г. Вж. и ф. 24
До създаването на службата на 1 юни 1934 г. ветеринарно-санитарният
контрол е на подчинение на окръжния управител. По отношение на ветеринарното обслужване Плевенската административна област се разделя на две ветеринарни области – Плевенска и Търновска, като Плевенска включва и Свищовска
околия от бившия Търновски окръг. На нея са подчинени Областната ветеринарно-бактериологична станция, Областната ветеринарна лечебница и Районният
ветеринарно-бактериологичен институт в Плевен, общинските и участъкови ветеринарни служби. Службата ръководи ветеринарно-санитарния контрол, организира ветеринарната просвета, провежда профилактика и борба със заразните
болести по домашните животни, инспектира санитарното състояние на общините и околиите за подобряване хигиенните условия при отглеждане на животните. Въвежда контрол върху производството и преработването на хранителни
продукти от животински произход. Прекратява дейността си през 1948 г. Във
фонда се съхраняват и документи за ветеринарно-санитарния контрол и преди
създаването на службата.

Протоколи от проведени околийски конференции с ветеринарните лекари (1939–1943).
Годишни доклади, сведения, окръжни, наредби и др. по организиране
ветеринарното дело и състоянието на ветеринарните служби в областта, за
провеждане на санитарно-ветеринарен контрол, откриване и обзавеждане на
участъкови ветеринарни служби (1936–1949).
Доклади на общинските и участъкови ветеринарни лекари за дейността
на службите (1940–1941).
Списъци за разпределение на селищата по ветеринарни участъци и на
ветеринарните лекари и фелдшери (1939–1940).
Сведения за: състоянието на заведенията за преработка, съхраняване и
продажба на хранителни продукти (1938–1943); броя на домашните животни
в областта по населени места (1935–1943); броя на дойния добитък, произведеното мляко, броя на млекарниците и млекосъбирателните пунктове, състоянието на млекопреработвателните заведения, количеството произведени
млечни продукти и годишната консумация на мляко (1935–1944); хладилните
и ледопроизводни инсталации и съхраняваните в тях хранителни продукти
(1939–1944); пазарите и панаирите в областта (1928–1942).
Годишни сведения за закланите животни и полученото от тях месо на
територията на Плевенска област и по околии, за състоянието на кланиците,
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за седмичните пазари и панаири, за продадените и изнесени в живо и заклано
състояние домашни животни (1925–1943).
Годишни статистически сведения за заразните болести, прегледаните и
умрели животни от заразни болести, за хода на заразните болести по домашните животни, констатираните заболявания от туберкулоза и др. и лекуването им (1933–1944).
Преписка по създаване на застрахователни сдружения, сведения за членовете на сдруженията и броя на застрахованите животни (1939).
Годишен бюджет и отчет за приходите и разходите през 1935 г.
Преписки по назначаване, уволняване и преместване на служители, работници, ветеринарни лекари и фелдшери (1912–1943); досиета на управители и началници на Областната ветеринарна лечебница и Ветеринарно-бактериологичната станция, околийски, участъкови и общински лекари, фелдшери
и специалисти (1917–1943).
Ведомости и раздавателни списъци за заплатите на служителите при окръжния ветеринарен лекар (1912–1934).
ОБЩИНСКО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
„ВЕТЕРИНАРНА СЛУЖБА“ – ПЛЕВЕН
Ф. 327К, 1 опис, 25 а.е., 0.20 л.м., 1930–1944 г. Вж. и ф. 306; ф. 307
Създадено през 1936 г. по решение на Общинския съвет – Плевен за преоб
разуване на Общинската ветеринарна служба. Към упражнявания ветеринарен
надзор над животинските продукти и здравеопазване на животните се добавя и
стопанисването на кланицата, хладилниците и пазарището за добитък в града.
Продължава дейността си и след 1944 г. Във фонда се съхраняват и документи за
ветеринарно-санитарния контрол и преди създаването на предприятието.

Преписка по учредяването (1935–1936), правилник за дейността (1936).
Годишни отчети (1943–1944).
Протоколи на Върховния ветеринарно-хигиенен контролен институт за
извършени проверки на животински продукти (1943).
Регистър на заведенията за продажба на животински продукти и сведения за преработени и продадени количества животински продукти (1939–
1941).
Сведения за средната консумация на месо, състояниeто на тържището и
пазарните цени, заразните болести по птиците и др. (1938–1943).
Годишни бюджети (1935–1941), главни отчети за приходите и разходите
(1943–1944), главна книги (1936–1938).
Преписка с български и чуждестранни фирми по доставка, монтаж и експлоатация на оборудване и инсталации (1933–1938).
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Преписки с МЗДИ и Плевенската градска община по строителството на
жп клон, противочумна станция и млекоцентрала (1938–1942); проектосметна документация за разширение на кланицата (1930–1936).
ДЪРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ДОБИТЪК „КЛЕМЕНТИНА“
КРАЙ ПЛЕВЕН
Ф. 34К, 1 опис, 80 а.е., 0.19 л.м., 1916–1944 г. Вж. и ф. 745
Основан през 1890 г. от Плевенската окръжна постоянна комисия като
Конезавод „Клементина“ в чифлик западно от Плевен. През 1894 г. се приема
от държавата и са положени основите на държавен конезавод за снабдяване на
армията с коне. През 1912 г. разширява дейността си във всички области на животновъдството и е преименуван на Държавен завод за добитък „Клементина“
край Плевен. Заводът съдейства за подобряване на животновъдството най-вече
в Северна България. Поддържа коневъдни, говедовъдни, овцевъдни, свиневъдни и
птицевъдни секции. Отглежда главно арабска порода коне, българско сиво говедо, черноглава плевенска овца и птици „Легхорн“ и „Родайланд“. Има значителен
принос за подобряване породите в областта на скотовъдството. Продължава
дейността си и след 1944 г.

Организационен план на стопанството (1930).
Доклади и рапорти на директора до МЗДИ за състоянието, дейността и
нуждите на завода (1938–1942).
Годишни отчети и анализи за дейността и състоянието на завода със
сравнителни таблици и сведения за предходни периоди [1937–1942].
Проект на МЗДИ за райониране страната на овцевъдни райони (1937),
програма за подобрение на животновъдството в страната (1943).
Рапорти на управителите на секциите (овцевъдна, говедовъдна, птицевъдна, коневъдна, растениевъдна) за състоянието им (1932–1944).
Контролни листове за резултати от заложени опити за охранване на животни (1938).
Констативни актове за произведената и реализирана продукция по ферми и за полевъдната секция (1931–1943).
Извлечения от ефектива за прихода и разхода на добитъка (1940–1944).
Списъци на ремонтните кончета и сведения за дейността на жребците
стационери (1921–1925).
Сведения за резултатите от контрола на стада (крави и овце) на стопани
от Търновска, Луковитска и Поповска околии (1941–1943).
Рапорти на ветеринарния лекар за движението на болните животни по
видове (1938–1943).
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Протоколи от проведени курсове по млекарство, за контрол-асистенти,
за подготовка на техници и инспектори по скотовъдство (1938–1941).
Отчетна ведомост за постъпилите и разходвани приходи и бюджетни
кредити на завода (1916).
Производствени щатове (1938–1939).
Преписка с МЗДИ и Министерството на земеделието на Югославия по
споразумение за размяна на жребци и кобили между конезаводите „Клементина“ и „Караджорджево“, Югославия (1940).
О Б ЩИНСК И И У ЧА СТ Ъ КОВИ
ВЕ Т Е РИНА РНИ ЛЕЧЕ Б НИЦИ
9 фонда, 9 описа, 193 а.е., 1.28 л.м., 1922–1953 г.
Ветеринарно-санитарната дейност в Плевенски окръг започва през 1906 г.,
когато се създават окръжните и околийски ветеринарни служби (лекари), на
които са подчинени участъковите и общинските ветеринарни служби. В градовете и в по-големите селски общини, съгласно Закона за санитарно-ветеринарния
надзор, има ветеринарен лекар и помощен персонал. Общинският ветеринарен
лекар е пряко подчинен на общинския кмет, а в служебно отношение – на околийс
кия ветеринарен лекар. Фондовете са непълни.

УЧАСТЪКОВА ВЕТЕРИНАРНА СЛУЖБА – с. БЕГЛЕЖ
Ф. 536К, 1 опис, 27 а.е., 0.24 л.м., 1933–1953 г.
УЧАСТЪКОВА ВЕТЕРИНАРНА СЛУЖБА – с. БЕЛЕНЕ
Ф. 545К, 1 опис, 4 а.е., 0.05 л.м., 1936–1942 г.
УЧАСТЪКОВА ВЕТЕРИНАРНА СЛУЖБА – с. НИКОЛАЕВО
Ф. 357К, 1 опис, 17 а.е., 0.10 л.м., 1924–1943 г.
УЧАСТЪКОВА ВЕТЕРИНАРНА СЛУЖБА – с. ОБНОВА
Ф. 533К, 1 опис, 39 а.е., 0.38 л.м., 1922–1944 г.
УЧАСТЪКОВА ВЕТЕРИНАРНА СЛУЖБА – с. ПЕЛОВО
Ф. 537К, 1 опис, 20 а.е., 0.14 л.м., 1926–1943 г.
ОБЩИНСКА ВЕТЕРИНАРНА СЛУЖБА – ПЛЕВЕН
Ф. 502К, 1 опис, 14 а.е., 0.04 л.м., 1932–1936 г.
УЧАСТЪКОВА ВЕТЕРИНАРНА СЛУЖБА – с. ПОРДИМ
Ф. 452К, 1 опис, 24 а.е., 0.14 л.м., 1923–1943 г. Вж. и ф. 515
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УЧАСТЪКОВА ВЕТЕРИНАРНА СЛУЖБА – с. СТАВЕРЦИ
Ф. 561К, 1 опис, 34 а.е., 0.15 л.м., 1930–1944 г.
УЧАСТЪКОВА ВЕТЕРИНАРНА СЛУЖБА – с. ТРЪСТЕНИК
Ф. 448К, 1 опис, 14 а.е., 0.04 л.м., 1924–1940 г.
Протоколи на епизоотичните комисии с данни за: констатирани заразни
болести при животни и птици (антракс, шап, холера и др.); общ брой животни
и птици и заболели от тях и др.: Ф. 357К (1924–1941); 452К (1936); Ф. 536К
(1933–1947); Ф. 537К (1926–1943); Ф. 561К (1930–1941).
Годишни отчети за ветеринарно-лечебната дейност: Ф. 448К (1940);
Ф. 452К (1935); Ф. 533К (1928–1942); Ф. 536К (1939–1944); Ф. 537К (1928–
1941); Ф. 561К (1933–1942) и фондовете „Ветеринарно лечебно дело“ и
„Епизоотии“: Ф. 357К (1934–1937); Ф. 448К (1934–1937).
Годишни сведения за: заклания добитък, хигиенното състояние на заведенията за преработка, съхранение и продажба на хранителни продукти:
Ф. 357К (1926–1941); закланите животни и полученото месо: Ф. 536К (1939–
1940).
Таблици и сведения за дейността на персонала, хода на заразните болес
ти, надзора върху хранителните продукти, заклания добитък и полученото
месо, общия брой на добитъка и умрелите от заразни болести животни и др.:
Ф. 357К (1924–1940); Ф. 448К (1924–1940); Ф. 537К (1927–1928); Ф. 561К
(1939–1943); Ф. 536К (1938–1943).
Годишни статистически сведения за броя и състоянието на заведенията
за продажба, преработка и съхраняване на животински продукти, за конфискувани стоки, за състоянието на тържището за животни, кланиците, млекосъбирателните пунктове и млекопреработвателните заведения и др.: Ф. 561К
(1938–1944).
Преписки с окръжния и околийския ветеринарни лекари по болести при
домашните животни и птици (шарка, шап, бяс, антракс, холера, чума и др.):
Ф. 357К (1927–1936); Ф. 452К (1933–1936).
Амбулаторни книги и дневници за прегледани и лекувани животни:
Ф. 533К (1922–1944); Ф. 536К (1934–1953); Ф. 537К (1937–1942); книга за
хода на заразните болести по домашните животни: Ф. 536К (1938–1940); ревизионна книга: Ф. 537К (1936).
Годишни бюджети и отчети за приходите и разходите: Ф. 533К (1926–
1943); Ф. 561К (1937–1943).
Проспекти на български и чуждестранни фирми за доставка на оборудване за кланица: Ф. 502К (1932–1934).
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ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНИЦА ПРИ ДЪРЖАВЕН ЗАВОД ЗА
ДОБИТЪК „КЛЕМЕНТИНА“ КРАЙ ПЛЕВЕН
Ф. 399К, 1 опис, 15 а.е., 0.23 л.м., 1911–1944 г.
Открита през 1894 г., когато е създаден Държавният завод за добитък
„Клементина“ край Плевен. Ръководи се от директора на завода, който е ветеринарен лекар. С разрастването на завода се увеличава и персоналът, разкриват
се ветеринарни пунктове за първа помощ и лечение на по-леки случаи на заболявания в клоновите стопанства. Централната лечебница осъществява епизоотична и паразитологична дейност, санитарно-ветеринарен надзор на животновъдството.

Протоколи на епизоотичната комисия за констатирани заразни болести
(1932).
Ведомости за движението на болния добитък в завода (1928–1941) и за
хода на заразните болести (1928–1939).
Сведения за резултатите от туберкулизирането на едрия рогат добитък
(1927–1935), за здравословното състояние на добитъка (1928–1929), за резултатите от проведени ваксинации (1933–1935).
Годишни (1935–1937) и месечни сведения за прегледаните, лекувани и
кастрирани животни (1939).
Годишни сведения за вида и броя на дойните, закланите и др. животни в
завода (1941).
Годишни финансови отчети за приходите и разходите по фонд „Епизоотии“ (1933–1942).
Амбулаторни дневници за прегледани и лекувани животни (1911–1944).
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ІV. ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ
ТРЕТА ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ – ПЛЕВЕН
Ф. 461К, 1 опис, 13 а.е., 0.20 л.м., 1902–1946 г. Вж. и ф. 1269
Открита през 1896 г. със седалище Плевен и район на действие Червен бряг –
Оряхово, Червен бряг – Левски, Ясен – Сомовит, Левски – Свищов, а по-късно и
Левски – Ловеч. Поддържа и извършва основен ремонт на железния път, сградите и съоръженията по пътя и горите и водоснабдяването им. Действа до 1948 г.,
когато е преименувана на „Седма жп секция“.

Годишни отчети (1941–1943).
Заповеди за назначаване, уволняване и преместване на служители
(1922–1930).
Преписки с технически служби и инспекции по поддържането на съоръженията, сондиране за вода, направа на автоматична телефонна централа и
др. (1939–1946).
Преписка по направа на военни постове по жп линии, охрана на жп съоръжения и мостове, мобилизиране на запасни в жп войските и др. (1938–
1946).
Архитектурен проект на сграда за подвижния персонал (1902).
ТЕЛЕГРАФО-ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ – ПЛЕВЕН
Ф. 8К, 1 опис, 61 а.е., 1.30 л.м., 1879–1911 г. Вж. и ф. 504
Открита на 1 апр. 1879 г., когато гражданското управление на княз Владимир Черказки учредява пощенски трактове между градовете Русе – Габрово, Белово – Свищов, Плевен – Ловеч и Габрово – Бургас с общо 32 станции. Станцията
в Плевен извършва преводи на пощенски и телеграфни записи (международни и
вътрешни), приемане и доставяне на телеграми, обикновена и препоръчана кореспонденция и колетни пратки. Към нея има и спестовна каса.

Законопроект на пощите и телеграфите, международни тарифи, правилници, договори, допълнения на Световната пощенска конвенция и др. (1880–
1895).
Окръжни на МВР по неприкосновеността на кореспонденцията, уеднаквяване с чуждестранната пощенска система, въвеждане на нови правила за
разменна кореспонденция между България и Западна Европа, таксуване на
международна кореспонденция и др. (1880–1890).
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Окръжни, писма, рапорти, нареждания, телеграми и др. на Телеграфопощенското управление и Главна дирекция на пощите, телеграфите и телефоните по разпределяне на пощата, неприкосновеност, таксуване, безопасност,
тарифи на услугите и др. (1883–1911).
Окръжни, писма, рапорти и телеграми по откриване на нови станции,
контрол на телеграфистите и др. (1880–1889).
Окръжни, телеграми, писма по бюджета на станциите, писма до Окръжното ковчежничество по обслужване на станциите, състоянието, телеграфопощенските берии и статистика и др. (1879–1905).
Преписка с Плевенското окръжно казничейство по дейността на пощенската станция (1879–1880).
Списъци на чужди вестници и списания и на забранени за внасяне от
чужбина вестници (1889–1890); списък на вестниците и списанията, издавани в България (1911).
Досиета на служители и кореспонденция по личния състав (1887–1889);
ведомости за заплати на служители (1883–1900).
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V. ТЪРГОВИЯ
РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ „СВОБОДА“ – ПЛЕВЕН
Ф. 20К, 1 опис, 272 а.е., 1.69 л.м., 1926–1944 г. Вж. и ф. 18
Основан на 25 юни 1926 г. на учредително събрание на делегат-представители на кредитните кооперации от Плевенска, Ловешка, Троянска и Никополска
околии. Има клонове в Ловеч (основан 1931 г. и действал до 1938 г.); в Троян (основан 1936 г. и действал до 1943 г.); в Левски (основан 1936 г.). По-късно е основан
и в Никопол, а клоновете в Ловеч и Троян стават самостоятелни районни кооперативни съюзи. РКС обединява всички земеделски и кредитни кооперативни дружества в района, ръководи и контролира дейността им, горантира кредитите,
организира общи доставки на продукти от първа необходимост, сечива, оръдия
и земеделски машини, извършва общи продажби и преработки на земеделски произведения, износ и внос на селскостопански произведения, съдейства за развиване
на спестовността, горантира отпускането на кредити за производството пред
БЗКБ. По-късно приема активите и пасивите на Районните кооперативни синдикати. Продължава дейността си и след 1944 г.

Преписки с ОСБЗК и БЗКБ по откриване на клон в Ловеч (1931–1935) и
отделянето му като Районен съюз (1935); с Окръжния съд – Плевен за регис
триране на съюза и клоновете (1932–1942).
Преписки с кооперации по приемането им за членове на съюза (1926–1940).
Устав на Районната здравна кооперация (1939).
Протоколни книги на ПП (1930–1943), УС (1926–1944) и КС (1928–
1939).
Годишни отчети на УС за дейността на съюза (1932–1943).
Цифрови отчети на РКС (1926–1943), клоновете в Ловеч, Левски и Троян (1937–1940) и на кредитните кооперации (1927–1941).
Сведения за кредитните кооперации от Плевенска, Ловешка, Луковитска
и Никополска околии (1941–1942).
Списъци на кооперациите, членове на РКС (1931–1938), на директорите
на РКС, на клоновете и кооперациите (1941); на делегатите на ХХ редовен
конгрес на ОСБЗК (1933).
Главни книги (1926–1931).
Ревизионни актове на съюза, клоновете и кооперациите (1928–1943).
Окръжни, преписки, договори, писма и др. по изкупуването, кредитирането, износа и вноса на селскостопански произведения и стоки (1927–1941).
Планове, договори, ведомости и др. по покупка на дворни места и строеж на сграда на РКС (1938).
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РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ СИНДИКАТ
„ЗЕМЕДЕЛЕЦ“ – с. СОМОВИТ
Ф. 22К, 1 опис, 11 а.е., 0.15 л.м., 1920–1940 г.
Създаден на 27 юни 1920 г. Доставя и продава за своя сметка или за сметка
на колективните си членове стоки, предмети за потребление, земеделски машини, семена, торове и др. и защитава интересите на членовете. В него членуват
синдикатите „Земеделец“ – Сомовит, „Сноп“ – Плевен, „Орач“ – Червен бряг,
„Съединение“ – Пордим и кредитни кооперации. От 1921 г. към него се присъединява земеделският синдикат в Никопол. От 1933 г. започва ликвидация, а през
1934 г. е взето решение за сливане с РКС „Свобода“ – Плевен, което е регистрирано от Плевенския съд през 1947 г.

Протоколна книга от заседания на УС и на КС (1933–1940).
Списък на кооперациите, членове на синдиката (1920).
Годишни баланси (1920–1940).
Годишни статистически сведения за дейността на синдиката (1920).
Преписка с МТПТ за доставка на въглища (1920), с Консорциума за износ на зърнени храни и произведения от тях (1921), с търговски фирми за
доставка на селскостопански машини (1922).
РАЙОНЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ КООПЕРАТИВЕН СИНДИКАТ
„СЪЕДИНЕНИЕ“ – с. ПОРДИМ
Ф. 23К, 2 описа, 13 а.е., 0.17 л.м., 1920–1937 г.
Регистриран на 23 септ. 1920 г. като обединение на индивидуални и колективни членове, с цел да доставя и продава на членовете си качествени и на пониски цени стоки за потребление, земеделски машини, семена, торове и др. и да
защитава интересите им. В синдиката членуват като колективни членове кредитните кооперации в селата Тотлебен, Радинец (Обнова), Владиня, Турски Тръстеник (Славяново) и др. През 1936 г. по решение на общото събрание на членовете
се слива с РКС „Свобода“ – Плевен. В началото на 1937 г. УС на синдиката започва подготовка за съдебна ревизия.

Протоколна книга от общи събрания и заседания на УС (1920–1937).
Годишни отчети на УС (1923–1924, 1933).
Годишни счетоводни отчети (1920–1936); дневник-главна книга (1920–
1934); книги за: дяловете (1920–1922), влоговете и дебиторите (1920–1934),
операциите по влоговете (1920–1934).
Списъци на членовете (1921–1936).
Ревизионен акт (1923).
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РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ СИНДИКАТ
„СНОП“ – ПЛЕВЕН
Ф. 21К, 2 описа, 33 а.е., 0.43 л.м., 1920–1932 г.
Основан през 1920 г. с цел да доставя и продава за своя сметка или за сметка
на колективните си членове стоки, предмети за потребление, земеделски машини, семена, торове и др. и да защитава интересите на членовете си. В синдиката
членуват кредитни кооперации от селата Комарево, Гривица, Ясен, Злокучене,
Долни Дъбник, Мъртвица (Подем) и др. като колективни членове. По решение на
общото събрание през 1932 г. се влива в РКС „Свобода“ – Плевен.

Протоколни книги от общи събрания, заседания на УС и КС (1929–1932).
Годишни отчети за дейността (1926–1928), доклади на КС (1926–1929).
Статистически сведения с данни за основаването, предмета на дейност,
промени в устава, членове, финансово и материално положение, персонал
(1924–1929).
Главни книги (1920–1922).
Преписка със Синдикалната централа, Консорциума за износ на зърнени
храни, български и чуждестранни фирми и лица по изкупуването, търговската дейност, финансови въпроси и др. (1920–1925).
ИТАЛО-БЪЛГАРСКО ЕКСПОРТНО ДРУЖЕСТВО
„ГУАРДИНИ & ФАЧИНКАНИ“ – ЛЕВСКИ
Ф. 52К, 1 опис, 148 а.е., 1.69 л.м., 1925–1943 г. Вж. и ф. 53
Основано на 1 авг. 1926 г. като СД от Фердинандо Гуардини и Романо Фачинкани от Милано. През 1938 г. се включват нови съдружници, но наименованието се запазва. Дружеството изнася свине и птици в живо и заклано състояние,
яйца, перушина и други произведения от животински и растителен произход в
Италия. Постепенно разширява дейността си и изнася продукция в Англия, Франция, Чехословакия, Египет, Гърция, Германия и др.; започва и търговия с плодове.
След 1939 г. износът е основно за Германия. Национализирано през 1947 г.

Протоколна книга (1938–1943).
Сведения за мирновременното производство на дружеството, износа на
яйца, птици, свине, салам и др. (1930–1938), месечни статистически сведения
за индустрията (1941).
Годишни баланси (1930–1943).
Преписка с български и чуждестранни фирми, представителства на дружеството в чужбина и търговци по изкупуването, пласмента, цените на яйца,
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птици, месо, плодове и други селскостопански произведения, доставката на
оборудване и др. (1925–1943).
Окръжни на Сдружението на търговците-износители на яйца и птици по
изкупуването, износа, контрола на качеството на яйца и птици и др. (1933–
1943).
„ПЕНКО ИВАНОВ БОЯДЖИЕВ И СИНОВЕ“ АД – ПЛЕВЕН
Ф. 112К, 1 опис, 82 а.е., 0.40 л.м., 1934–1942 г.
Основано през 1923 г. като търговско СД „Братя Минко и Иван Бояджиеви“
със седалище Троян и клон в Плевен. През 1935 г. е преобразувано в АД „Пенко
Иванов Бояджиев & Синове“ със седалище в Плевен и клон в Троян и действа с
това наименование до национализацията (1947). Дружеството търгува с железария, колониални, бояджийски и манифактурни стоки. Разполага и със складантрепозит в пристанище Сомовит, където складира доставяните от чужбина
петролни деривати и колониални стоки.

Инвентарни книги с годишни счетоводни баланси (1934–1941).
Месечни сведения за движението на стоките, наличните суровини, спомагателните и смазочни материали, колониалните стоки (1939–1942), тримесечни декларации за наличните количества стоки (1939–1941).
Преписки с БНБ, български и чуждестранни фирми по уреждане на
сделки за внос на петролни деривати и колониални стоки (1934–1942).
СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО
„ЖЕЛЕЗАРОВ & КУНОВ“ – ПЛЕВЕН
Ф. 65К, 1 опис, 9 а.е., 0.21 л.м., 1936–1952 г.
Основано през 1929 г. от Асен Железаров и Михаил Кунов. Търгува с дървени
и други строителни материали, като поддържа и склад в града. През 1949 г. е
обявено в ликвидация.

Главна книга (1937–1940), инвентарна книга с годишни баланси (1939–
1952), книга за оборота (1936–1941), партидна книга (1938–1940).
Писма, описи, декларации за внесени стоки (1940–1946), застрахователни полици (1941–1948).
Ведомости за заплати (1945–1948).

77

Архивни справочници

ТЪРГОВСКА ФИРМА „ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ВЪРБЕНОВ И
КОНСТАНТИНОВ“ – ПЛЕВЕН
Ф. 373К, 1 опис, 50 а.е., 0.83 л.м., 1870–1936 г.
Основана през 1890 г. и регистрирана на 27 юни 1898 г. в Плевенския окръжен
съд под наименование „Константинов, Върбенов и Сие“ с управители Димитър
Константинов, Христо Върбенов, Димитър Стоянов и Коста Стоянов. Предмет
на дейност е търговия с колониални стоки. През 1901 г. престава да съществува и активите и пасивите се поемат от търговското СД „Стоянов, Върбенов
и Сие“, пререгистрирано след смъртта на Върбенов с наименование „Стоянов,
Константинов и Сие“ за търговия със зърнени храни в страната и чужбина. Обявено в ликвидация през 1907 г., която продължава до 1937 г.

Преписка с Общинското управление в с. Рибен, военни интендантства и
др. по реквизиция, наряди, заявки и доставка на хранителни стоки и зърнени
храни (1914–1915).
Преписка с клиенти, посредници и др. по търговската дейност (1914–
1919).
Банкови извлечения, заверени сметки и др. (1914–1921).
Копирни книги (1914–1919), партидна книга на наследниците на Христо
Върбенов (1914).
Счетоводни и инвентарни книги (частни тефтери) на фирма „Димитър
Константинов, Върбенов и Сие“ – Плевен (1870–1899).
Баланс на фирмата на Аспарух Върбенов и Владимир Константинов при
вливането ѝ във фирма „Върбенов, Константинов и Сие“ (1914).
Реферати, статии и речи на Аспарух Хр. Върбенов за ролята и значението на професионалните организации, свързани с патронния празник на
търговците и др. (1936).
ТЪРГОВСКА КАНТОРА
„ДИМИТЪР ХРИСТОВ ВЪРБЕНОВ“ – ПЛЕВЕН
Ф. 374К, 1 опис, 23 а.е., 0.45 л.м., 1898–1948 г.
Открита през 1914 г. Основната ѝ дейност е търговия със зърнени храни.
Занимава се и с производство и търговия на сирене и сапун. Действа до 1948 г.

Договори с производители за покупка на мляко, продаване на сирене и
др. продукти (1918–1920).
Преписка с български и чуждестранни фирми по дейността на кантората
(1920–1922).
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Главни книги (1915–1925), касови книги (1915–1924), счетоводни книги
за сапунарството и за храните (1916–1920), книги „Дебитори и кредитори“
(1915–1927), дневник за приходите и разходите (1938–1948), книга за недвижимите имоти (1918–1926).
Съдебно дело на наследници на Христо Върбенов против държавата в
Окръжен съд – Плевен по отчуждаване на дворно място за винарска изба
(1898–1920).
Преписки с общинските комисии за ТПС в селата Рибен и Оряховица
(Ореховица) по отчуждаване на имоти (1921–1925).
Преписка на Димитър Върбенов и наследниците на Димитър Константинов с окръжния финансов началник – Плевен по определения данък върху
печалбата на фирмата по време на войната (1919–1925).
КОНСОРЦИУМ ЗА ИЗНОС НА ЗЪРНЕНИ ХРАНИ
И ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОТ ТЯХ
„СОМОВИТСКА АГЕНТУРА“ – с. СОМОВИТ
Ф. 24К, 1 опис, 4 а.е., 0.12 л.м., 1920–1922 г.
„Сомовитска агентура“ е създадена като орган на учредения през 1919 г.
Консорциум за търговия и износ на зърнени храни и произведения от тях. Консорциумът въвежда държавно-кооперативен монопол, отменен през септ. 1921 г.

Книги: партидна (1921); главна (1920–1922); вносно-износна (1920–
1921) и инвентарна (1920–1921).
ОБЩО-ЗАНАЯТЧИЙСКА КООПЕРАЦИЯ
ЗА ОБЩИ ДОСТАВКИ – ПЛЕВЕН
Ф. 511К, 1 опис, 9 а.е., 0.09 л.м., 1932–1947 г. Вж. и ф. 378
Основана на 24 март 1932 г. Първата кооперация в България за защита на
икономическите интереси на занаятчиите. Обединява занаятчии и занаятчийски
сдружения от Плевен и Плевенска околия и ги снабдява със суровини, материали
и машини, като по този начин премахва посредничеството между производители и консуматори; съдейства за кредитирането им. Действа до 1947 г., когато се
слива с кооперация „Напред“.

Протоколни книги от общи събрания, заседания на УС и КС (1932–1947).
Годишни отчети на УС и КС (1942–1943).
Инвентарна книга с годишни счетоводни баланси (1933–1946).
Актове от извършени финансови ревизии (1942–1945).
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VІ. ФИНАНСИ, КРЕДИТ И СПЕСТОВНОСТ
МИТНИЦА – с. СОМОВИТ
Ф. 212К, 1 опис, 6 а.е., 0.10 л.м., 1942–1943 г. Вж. и ф. 211
Открита след Освобождението като граничен контролно-пропускателен
пункт за внос и износ на стоки и преминаване на хора през пристанище Сомовит.
Обработва международни пощенски колети и извършва митническо оформяне на
преселнически и заселнически багажи, поддържа магазини и складове. Подведомствена на МФ. Продължава да действа и след 1944 г.

Преписка с МФ. МВ, Вносната централа „Българска търговия“, общинския комисар в Сомовит и частни лица по обмитяване, пренасяне и съхранение на стоки и по финансови въпроси, свързани с дейността на митницата
(1942–1943).
Вносни и износни манифести на стоки, преминали през митницата и
складовете (1943), заявления и удостоверения на предприятия и частни фирми за участие във вноса и износа на стоки за Германия (1943).
Контрабандни дела и дознания (1942–1943).
Списъци на служители с посочени длъжности (1942–1943).
Б А НК И
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – КЛОН ПЛЕВЕН
Ф. 28К, 1 опис, 225 а.е., 1.11 л.м., 1885–1944 г. Вж. и ф. 21
Основана на 1 апр. 1905 г. като агентура на БНБ. От 10 март 1906 г. се
превръща в банков клон с район на действие Плевенски окръг. Клонът има агенции
в Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян, Червен бряг, Никопол и с. Левски, които покъсно също стават клонове. При създаването си е комисионен институт за търговия с дългосрочен кредит с характер на автономно обществено учреждение
под контрола на държавата. Регулира паричното обръщение в района и раздава
ипотечни заеми. След 1927 г. банката е реорганизирана и става държавна емисионна банка с характер на автономен кредитен институт със задача да поддържа
стабилността и златното покритие на издадените банкноти. Продължава дейността си и след 1944 г.

Окръжни на ЦУ на БНБ (1885–1942).
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Приключителни операционни бележки, годишни отчети за операциите
на клона, статистически сведения за сконтовите операции, описи, анализи
на стопанското, финансовото и икономическото положение на клиентите
(1913–1944).
Контролни рапорти за финансовото състояние на акционерни и събирателни дружества, търговски фирми и промишлени предприятия (1922–1934).
Информационни досиета на акционерни и събирателни дружества, търговски фирми, промишлени предприятия и други банки (1929–1944).
Преписка с чуждестранни банки по уреждане на сметни отношения
(1934–1936), сведения за отпуснати заеми в чужда валута на търговски фирми и частни банки (1938–1940).
Преписки по компенсационни сделки за внос и износ на стоки (1939–
1942).
Регистър за притежаваните от банката имоти чрез ипотечни заеми
(1914–1932).
Списък на търговците в Плевен (1917–1939).
Преписка по приложението на ЗЗН, списък на еврейските семейства от
София, изселени в Плевен, отчети за имуществото на лица от еврейски произход по чл. 26 от ЗЗН (1941–1944).
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – КЛОН ЧЕРВЕН БРЯГ
Ф. 134К, 1 опис, 8 а.е., 0.25 л.м., 1908–1947 г. Вж. и ф. 161
Основана през 1908 г. като агентура. През 1943 г. става клон и продължава дейността си и след 1944 г. Районът на действие са села от Белослатинска
и Луковитска околия. Кредитира общини, търговски дружества и промишлени
предприятия, приема влогове на частни лица и търговски фирми, извършва касови
плащания на държавата.

Окръжни на ЦУ на БНБ по откриване и закриване на клонове и агентури, пускане и изваждане от обръщение на български и чуждестранни банкноти и монети, покупка и продажба на валута, падежи на облигации и купони,
ипотечни заеми и сметки, фондове и касови плащания на държавата, счетоводна дейност и др. (1938–1943).
Регистри на търговските фирми (1908–1947) и на фирмите в несъстоятелност (1908–1934).
Книга за горанциите на чиновниците в клона (1908–1936); контролни
книги за банкови и държавни операции (1944–1945); главна книга (1937–
1938).
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БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКА БАНКА – КЛОН ЧЕРВЕН БРЯГ
Ф. 135К, 1 опис, 5 а.е., 0.25 л.м., 1929–1941 г.
Основана през 1928 г. Извършва за своя сметка и за сметка на трети лица
всички банкови, финансови, кредитни, борсови, комисионни операции. От началото на 1931 г. експлоатира и мелница „Червен бряг“ на гора Червен бряг. Национализирана през 1947 г.

Главни книги (1929–1940).
Контролна книга (1940–1941).
АКЦИОНЕРНА БАНКА „НАПРЕДЪК“ – ПЛЕВЕН
Ф. 64К, 1 опис, 157 а.е., 1.52 л.м., 1898–1953 г.
Основана на 31 май 1898 г. с централа в Плевен и клонове в София, Варна,
Червен бряг и Бяла Слатина. През 1934 г. се слива с новообразуваната банка „Български кредит“ АД – София. Извършва на комисионни начала търговски сделки,
финансира търговски и промишлени предприятия и частни лица срещу ипотеки
на имоти, търгува с движими и недвижими имоти, придобити чрез ипотека и
всякакъв вид ценни книжа. През 1940 г. е обявена в ликвидация, която продължава до 1954 г.

Протоколни книги от годишни събрания на акционерите (1898–1932),
заседания на УС (1912–1940) и на Проверителния съвет (1925–1940).
Доклади на УС пред общите събрания за състоянието и стабилизирането
на банката, фондовете и положението на сметките (1921–1940).
Заповеди на управителя и на член-делегата на банката (1924–1935).
Годишни баланси, ведомости за положението на сметките и сведения за
недвижимите имоти на банката (1931–1951).
Нотариални актове за покупко-продажба и собственост на имоти, протоколи за въвеждане във владение и др. (1905–1953).
Преписка с ТПС комисии по предаване на банкови имоти към ДПФ и
декларации за притежаваните непокрити имоти (1946–1950).
Книги на акционерите (1918–1920).
Списъци на вложителите и притежателите на акции (1934–1942).
Преписки по ипотеки, ликвидационни дела и задължения на фирми
и граждани (1926–1952).
Преписки с ЦУ на БНБ по ликвидацията на банката (1940–1951).
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БАНКА „БЪЛГАРСКИ КРЕДИТ“ – КЛОН ПЛЕВЕН
Ф. 131К, 1 опис, 77 а.е., 0.58 л.м., 1930–1948 г.
Основана през 1934 г., като по-късно същата година в нея се влива Банка за
търговия и кредит. Извършва за своя сметка и за сметка на трети лица всякакъв
вид банкови и финансови операции в България и чужбина. Прекратява дейността
си през 1948 г.

Окръжни на ЦУ на Банка „Български кредит“ и Съюза на служителите в
частните банки, засягащи клоновете в страната (1934–1943).
Устав на Банка „Български кредит“ и правилник за извършване и оправ
даване на разходите (1942).
Годишни отчети и рапорти за дейността на клона (1940–1942).
Сведения и информации по дейността на банката (1935–1942).
Годишни счетоводни баланси (1939–1948).
Кредитни досиета на фирми и дружества, кредитирани от клона (1934–
1948).
Списъци на длъжниците (1946–1947).
Протоколни книги от заседания на УС на Банка за търговия и кредит
(1930–1934).
БЪЛГАРСКА ЗЕМЕДЕЛСКА И КООПЕРАТИВНА БАНКА –
КЛОН ПЛЕВЕН
Ф. 111К, 2 описа, 225 а.е., 1.59 л.м., 1903–1943 г. Вж. и ф. 127
Създадена през 1903 г. като клон на БЗБ с агенции в селата Пордим, Махлата (Пелово, дн. гр. Искър), Долни Дъбник, Турски Тръстеник (Славяново) и Гиген.
През 1934 г. БЗБ се слива с ЦКБ и променя наименованието си на БЗКБ. Банката
кредитира земеделските стопани, финансира кредитни кооперации, подпомага
развитието на селското стопанство с доставки на инвентар и семена за посев,
застрахова земеделски култури и домашни животни, извършва влогонабиране и
др. Съществува до 1947 г., когато се слива с БНБ и прекратява самостоятелната си дейност.

Протоколни книги от заседания на УС (1904–1942).
Годишни отчетни доклади за дейността на клона (1934–1939).
Доклади и изложения за икономическото състояние в района на банката
(1932–1937).
Окръжни на ЦУ на БЗБ и БЗКБ по кредитиране на земеделските кооперации, кооперативните сдружения и стопаните, изкупуване на земеделски
инвентар, отпускане на специални заеми, влогонабиране и др. (1903–1943).
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Актове от извършени проверки и ревизии на клона и агенциите (1922–
1943).
Годишни и месечни счетоводни баланси и отчети за дейността на клона
и агенциите (1911–1943).
Месечни отчетни ведомости за движението на просрочените записи,
длъжниците и др. (1913–1920); сведения за кредитираните стопанства и списъци на длъжниците (1915–1943).
Статистически сведения за броя на населението, домакинствата, животните, разпределението на земята, броя на земеделските стопанства, кооперативните сдружения, влоговете и заемите и др. (1931–1934).
Списъци и сведения за кредитните кооперации и съюзите им, кредитирани от БЗКБ (1942).
Преписка с БЗКБ и Областния съд – Плевен по прекратяване финансовата дейност на еврейското АД „Ахадут“ (1941).
Преписки по продажба на недвижими имоти на длъжници (1907–1922).
БЪЛГАРСКА ЗЕМЕДЕЛСКА И КООПЕРАТИВНА БАНКА –
КЛОН ЛЕВСКИ
Ф. 129К, 1 опис, 48 а.е., 0.44 л.м., 1908–1953 г. Вж. и ф. 172
Основана на 30 март 1934 г. след преместване на клона от с. Турски Тръстеник (Славяново) в с. Левски. При основаването си е клон на БЗБ, а след сливането
ѝ с ЦКБ през окт. 1934 г. става БЗКБ – клон Левски с район на действие – села от
Плевенска, Ловешка, Свищовска и Никополска околии. Кредитира предимно дребни земеделски стопани и кооперативни сдружения, потребителни кооперации,
общини и др. срещу залози и ипотеки. Доставя и пласира земеделски инвентар,
застрахова земеделски култури. Работи за образуването и укрепването на кооперативните сдружения. Действа до 23 дек. 1947 г., когато се слива с БНБ – клон
Левски.

Протоколни книги от заседания на Клоновия съвет (1934–1942).
Годишни отчети за дейността на клона (1935–1944).
Годишни баланси (1934–1943), ревизионни актове (1934–1944).
Устави, протоколи и преписи от учредителни протоколи, списъци на
членове, правилници и др. на кредитни и занаятчийски кооперации, сдружения и др., обслужвани от клона на банката (1908–1953).
Инвентарна книга (1938–1949).
Статистически сведения за доброволни застраховки срещу градушка
(1944).
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БЪЛГАРСКА ЗЕМЕДЕЛСКА БАНКА – КЛОН с. СЛАВЯНОВО
Ф. 133К, 1 опис, 8 а.е., 0.09 л.м., 1923–1934 г.
Основана на 1 окт. 1920 г. като агенция на БЗБ – клон Никопол. През окт.
1923 г. прераства в клон. Действа до 22 март 1934 г., когато става агенция на
новооткрития клон в гара Левски. Кредитира земеделски кооперации и частни
лица, набира срочни и спестовни влогове, доставя инвентар и семена на земеделските стопани, извършва застраховка на земеделските култури, домашни животни и др.

Годишни отчетни доклади (1923–1932).
Ведомости за разрешени и използвани заеми от земеделски кооперации
(1931–1932).
Годишни отчети и счетоводни баланси (1923–1933).
Ревизионни актове и актове от проверки на началника на клона (1923–
1934).
Актове за закриване на клона и прехвърлянето му в гара Левски (1934).
Преписка с ЦУ на БЗБ и клоновете ѝ по дейността, водене на дела срещу
некоректни длъжници, преместване седалището на клона и др. (1924–1934).
КРЕДИТНА СТОПАНСКА БАНКА – с. БЕЛЕНЕ
Ф. 440К, 1 опис, 7 а.е., 0.11 л.м., 1930–1947 г.
През 1930 г. в селото се създава клон на ПБ. По същото време там действа и Кредитна кооперация „Единство“. В изпълнение предписание на БЗКБ през
1943 г. двете се обединяват в Кредитна стопанска банка – с. Белене с предмет
на дейност кредитиране и развиване на спестовността сред членовете и населението, снабдяване с необходимите стоки и инвентар за бита и стопанската
дейност. Продължава дейността си и след 1944 г.

Протоколни книги от: общи събрания (1930–1942) и заседания на УС и
КС на ПБ (1931–1933); събрания и заседания на УС и КС на Кредитна кооперация „Единство“ и на Кредитна стопанска банка (1942–1945).
Доклад за дейността на Кредитна кооперация „Единство“ (1940).
Контролна книга за оборота, приходите и разходите (1931–1939); книга за общите продажби (1941–1947); главна книга на Кредитна кооперация
„Единство“ и Кредитна стопанска банка (1942–1946).
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ОБЕДИНЕНА КООПЕРАТИВНА БАНКА „ОРАЛО“ – с. ЛОЗИЦА
Ф. 480К, 1 опис, 18 а.е., 0.27 л.м., 1910–1946 г.
Учредена на 12 ян. 1908 г. и регистрирана като Земеделско спестовно заемателно дружество „Орало“. По решение на общо събрание на членовете през
1920 г. се преобразува в Кредитна кооперация с предмет на дейност кредитиране
на стопанските нужди на членовете, развиване и засилване спестовността, доставка на стопански инвентар, организиране на стопански и други инициативи
на членовете. През 1943 г. се обединява с ПБ в селото в Обединена кооперативна
банка „Орало“. Продължава дейността си и след 1944 г.

Протоколи книги от общи събрания и от заседания на УС и КС (1910–
1946).
Годишни отчети и доклади за дейността и финансовото състояние (1929–
1944).
Протоколи и актове от ревизии (1928–1944).
Главна книга (1940–1943), книга за месечните баланси и годишни ведомости за печалбите и загубите (1942–1944), партидна книга (1927–1939).
СТОПАНСКА КООПЕРАТИВНА БАНКА – с. ТЕЛИШ
Ф. 176К, 1 опис, 57 а.е., 1.06 л.м., 1906–1951 г.
Основана на 1 септ. 1905 г. като Земеделска спестовно-заемателна каса
„Земеделец“ с цел да подпомага членовете си за подобряване на земеделието и
отраслите му чрез кредитиране, доставка на селскостопански инвентар, материали, стоки за бита и др. През 1920 г. става Кредитна кооперация „Земеделец“,
а от 1930 г. е Стопанска кооперативна банка. През 1943 г. в нея се влива ПБ – Телиш. Банката продължава дейността си и след 1944 г., а през 1948 г. се преобразува във Всестранна кооперация.

Протоколни книги от общи събрания, заседания на УС и КС (1906–1943)
и заседания на КС (1932–1947).
Протоколи от извършени финансови ревизии (1906–1932).
Годишни статистически сведения за дейността на кооперацията (1928–
1942).
Заявления за членство (1919–1944), книги за членовете (1906–1941).
Книги: главни (1906–1942); за спестовните влогове (1927–1951); за производителите (1939–1945).
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ПОП У Л ЯРНИ БА Н К И
11 фонда, 12 описа, 246 а.е., 3.28 л.м., 1911–1959 г.
Популярната банка в Плевен е основана на 13 март 1911 г. с наименование
Плевенска кооперативна банка „Подкрепа“. След 1919 г. се нарича само Популярна банка. През 1919 г. са основани банките в Червен бряг и Левски, а през
1924 г. – и в Никопол. Останалите Популярни банки в селата на Плевенски окръг
са основани през периода 1927–1932 г. Те са юридически лица с взаимна солидарност и ограничена отговорност. Членовете им са дребни търговци, занаятчии,
земеделски стопани и служещи. Основния си капитал набират от встъпителни
вноски, дялов капитал и отчисления от печалбата. Задачата на банките е да
организират и насърчават спестовността и да кредитират членовете си. Извършват и стопанска дейност – изкупуване на селскостопански произведения,
снабдяване на населението с промишлени и занаятчийски стоки. Плевенската
популярна банка притежава вакуумна инсталация за преработка на плодове и
зеленчуци. През 1942 г. в Популярна банка – Плевен се влива Еврейската популярна банка „Съгласие“. Популярните банки развиват и благотворителна дейност.
След национализацията (1947) работят под ръководството на БНБ. От началото на 1952 г. активите и пасивите им са приети от БНБ, потребителните и
всестранните кооперации.

ПОПУЛЯРНА БАНКА – с. БЕГЛЕЖ
Ф. 667К, 1 опис, 3 а.е., 0.03 л.м., 1929–1943 г.
ПОПУЛЯРНА БАНКА – с. ГУЛЯНЦИ
Ф. 393К, 1 опис, 12 а.е., 0.21 л.м., 1930–1945 г.
ПОПУЛЯРНА БАНКА – с. ДОЛНИ ДЪБНИК
Ф. 528К, 1 опис, 23 а.е., 0.41 л.м., 1920–1946 г.
ПОПУЛЯРНА БАНКА – ЛЕВСКИ
Ф. 220К, 1 опис, 23 а.е., 0.15 л.м., 1917–1947 г.
ПОПУЛЯРНА БАНКА – с. МИЛКОВИЦА
Ф. 136К, 1 опис, 11 а.е., 0.11 л.м., 1931–1941 г.
ПОПУЛЯРНА БАНКА – с. МУСЕЛИЕВО
Ф. 494К, 1 опис, 8 а.е., 0.17 л.м., 1927–1945 г.
ПОПУЛЯРНА БАНКА – НИКОПОЛ
Ф. 177К, 1 опис, 21 а.е., 0.22 л.м., 1924–1948 г. Вж. и ф. 224
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ПОПУЛЯРНА БАНКА „СИЛА“ – с. ПИСАРОВО
Ф. 422К, 1 опис, 8 а.е., 0.09 л.м., 1932–1943 г.
ПОПУЛЯРНА БАНКА – ПЛЕВЕН
Ф. 58К, 2 описа, 53 а.е., 0.89 л.м., 1911–1948 г. Вж. и ф. 74
ПОПУЛЯРНА БАНКА – с. ТЕЛИШ
Ф. 178К, 1 опис, 75 а.е., 0.81 л.м., 1926–1943 г.
ПОПУЛЯРНА БАНКА – ЧЕРВЕН БРЯГ
Ф. 556К, 1 опис, 9 а.е., 0.19 л.м., 1934–1959 г. Вж. и ф. 171
Устав на Съюза на приятелите на кооперацията в България, окръжни
на ОСПБ, правилници и наредби по дейността на ПБ: Ф. 58К (1942–1943);
Ф. 136К (1931–1940); Ф. 178К (1929–1943).
Учредителни протоколи: Ф. 58К (1911); Ф. 393К (1930).
Протоколни книги и протоколи от: общи събрания: Ф. 58К (1911–1937);
Ф. 136К (1933–1940); Ф. 178К (1931–1943); Ф. 220К (1917–1919); Ф. 393К
(1931–1942); общи събрания и заседания на УС: Ф. 177К (1924–1925);
Ф. 422К (1932–1940); Ф. 494К (1929–1943); общи събрания и заседания на
УС и КС: Ф. 528К (1928–1946); Ф. 667К (1929–1943); заседания на УС и КС:
Ф. 58К (1912–1943); Ф. 136К (1931–1940); Ф. 177К (1929–1947); Ф. 178К
(1929–1932); Ф. 220К (1919–1947); Ф. 393К (1930–1943); заседания на КС:
Ф. 177К (1939–1947).
Протоколни книги от заседания на Сконтовите съвети: Ф. 58К (1911–
1924); Ф. 177К (1929–1948); Ф. 220К (1919–1947).
Протоколни книга от заседания на: УС на фонд „Предвидливост“; УС на
отдел „Общи продажби“ и Комитета по преработка на мармалад; Настоятелството на фонд „Подпомагане на децата“: Ф. 58К (1935–1940).
Заявления за членство и списъци на членовете с данни за гражданското, професионалното и имотното състояние на кандидатите: Ф. 136К (1931–
1940); Ф. 178К (1929–1942); Ф. 220К (1919–1929); Ф. 528К (1927–1929).
Годишни отчетни доклади за дейността: Ф. 422К (1933–1941).
Годишни отчети за дейността с данни за създаване, капитал, фондове,
влогове, кредити, административен персонал и др.: Ф. 58К (1926–1940);
Ф. 136К (1933–1939); Ф. 178К (1929–1942); Ф. 393К (1941); Ф. 422К (1936–
1943); Ф. 528К (1943).
Годишни баланси и равносметки за печалбите и загубите: Ф. 136К
(1932–1938); Ф. 178К (1930–1942); Ф. 422К (1933–1943); сравнителни баланси: Ф. 556К (1944–1945); инвентарна книга с годишни счетоводни балан88
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си: Ф. 393К (1933–1942); Ф. 528К (1937–1943); главни книги: Ф. 393К (1933–
1936); Ф. 494К (1927–1945); Ф. 528К (1927–1936); Ф. 556К (1936–1959); месечни оборотни ведомости: Ф. 220К (1926–1927).
Материали по годишното счетоводно приключване – справки за общите
разходи, баланси на отделите, списъци на просрочени и специални заеми,
заеми срещу залози и др.: Ф. 58К (1942–1944).
Дневник-главна книга на Шивашката кооперативна общност при банката: Ф. 556К (1941–1944).
Актова книга: Ф. 58К (1927–1943); капиталови книги: Ф. 58К (1911–
1948); контролни книги: Ф. 393К (1931–1945); книга за загуби и печалби:
Ф. 494К (1929–1939).
Годишни статистически сведения за кредитната и финансова дейност:
Ф. 136К (1933–1940); Ф. 178К (1929–1942).
Преписки с ОСПБ и други организации по сливане на ПБ с кооперативни банки и дружества: Ф. 58К (1929–1943); Ф. 178К (1938–1943); Ф. 422К
(1943).
Преписка по сливането на ПБ – Плевен с ПБ „Съгласие“ (Народно кооперативно дружество „Ахадукт“) – приемателно-предавателен протокол, устав и финансови отчети на дружеството: Ф. 58К (1929–1943).
Проектосметна документация и кореспонденция с ПБ – Тетевен, околийския инженер в Луковит и др. по строителството на Детско летовище в с.
Лопян, Тетевенско: Ф. 58К (1934–1936).
Юбилеен сборник: Ф. 58К (1936).
ЖЕЛЕЗНИЧАРСКА ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КООПЕРАТИВНА
КАСА ПРИ ЖЕЛЕЗОПЪТЕН РАЙОН – ПЛЕВЕН
Ф. 130К, 1 опис, 14 а.е., 0.08 л.м., 1933–1953 г.
Създадена на 28 февр. 1933 г. и регистрирана като Железничарска кооперативна спестовна взаимоспомагателна каса – Плевен. През 1938 г. е преименувана
в Железничарска взаимоспомагателна кооперативна каса при жп район – Плевен
с цел материално подпомагане и духовно издигане на членовете. Продължава дейността си до 1953 г.

Правилник на фонд „Кооперативна помощ“ при касата (1945).
Протоколи от общи събрания (1935–1952), заседания на УС (1945–1952)
и на КС (1948–1951).
Годишни отчетни доклади на УС (1950–1951) и на КС (1943–1949).
Списъци на членовете (1945–1952).
Годишни счетоводни баланси (1933–1952).
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Окръжни, указания и наредби на Профсъюза на транспортните работници, ЦУ на БНБ и ПБ – Плевен по организационни и финансови въпроси
(1949–1950).
Преписка с Профсъюза на транспортните работници, ЦУ на БНБ, Инвестиционна банка – клон Плевен и др. по разпределение на средствата, премахване на купоните, ликвидиране на касата и др. (1950–1953).
К РЕДИ Т НИ И ПО Т Р Е Б И Т Е ЛНИ К ООП Е Р А ЦИИ
51 фонда, 53 описа, 907 а.е., 10.98 л.м., 1906–1955 г.
Възникват в първото десетилетие на ХХ в. в почти всяко село на Плевенски окръг. Създадени са като спестовни дружества, взаимоспомагателни каси и
др. кредитни институти. Основани са на принципа на взаимната солидарност
и пълната отговорност на членовете. В тях членуват предимно средни и дребни
земеделски стопани. Основната им дейност е кредитиране на членовете за селскостопански нужди срещу залог на движими имоти, добитък, земеделски произведения и др. Организират и доставка на стоки, общи продажби и преработка
на селскостопанска продукция, грижат се за разпространение на селскостопански знания и за нравствено възпитание на членовете, развиват благотворителна
дейност и др. Средства набират от дялов капитал, членски внос, кредити, влогове и др. Продължават дейността си и след 1944 г. като потребителни кооперации.

КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ОРАЛО“ – с. АСЕНОВЦИ
Ф. 498К, 2 описа, 38 а.е., 0.28 л.м., 1907–1944 г. Вж. и ф. 358
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ПЧЕЛА“ – с. АСПАРУХОВО
Ф. 468К, 1 опис, 34 а.е., 0.16 л.м., 1924–1952 г. Вж. и ф. 360
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ДУНАВ“ – с. БАЙКАЛ
Ф. 323К, 1 опис, 9 а.е., 0.15 л.м., 1920–1938 г.
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СЪГЛАСИЕ“ – с. БЕГЛЕЖ
Ф. 500К, 1 опис, 7 а.е., 0.11 л.м., 1911–1946 г.
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ВИТ“ – с. БИВОЛАРЕ
Ф. 592К, 1 опис, 21 а.е., 0.07 л.м., 1934–1944 г. Вж. и ф. 1308
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СЪГЛАСИЕ“ – с. БОЖУРИЦА
Ф. 173К, 1 опис, 7 а.е., 0.04 л.м., 1928–1941 г. Вж. и ф. 223
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КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ – с. БОЖУРЛУК
Ф. 504К, 1 опис, 10 а.е., 0.11 л.м., 1915–1952 г. Вж. и ф. 369
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ – с. БОРИСЛАВ
Ф. 172К, 1 опис, 7 а.е., 0.11 л.м., 1915–1944 г. Вж. и ф. 220
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СПАСИТЕЛ“ – с. БРЕСТ
Ф. 546К, 1 опис, 20 а.е., 0.15 л.м., 1911–1949 г. Вж. и ф. 913
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ОРАЧ“ – с. БРЕСТОВЕЦ
Ф. 450К, 1 опис, 7 а.е., 0.10 л.м., 1919–1944 г.
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ИСКРА“ – с. БУКОВЛЪК
Ф. 512К, 1 опис, 5 а.е., 0.09 л.м., 1939–1953 г. Вж. и ф. 376
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ЖИВОТ“ – с. БЪЛГАРЕНЕ
Ф. 259К, 1 опис, 48 а.е., 0.44 л.м., 1906–1946 г. Вж. и ф. 297
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ЕДИНСТВО“ – с. БЪРКАЧ
Ф. 228К, 1 опис, 20 а.е., 0.43 л.м., 1907–1945 г. Вж. и ф. 256
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СПАСИТЕЛ“ – с. ВАРАНА
Ф. 661К, 1 опис, 8 а.е., 0.09 л.м., 1907–1948 г.
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ЗАЩИТА“ – с. ВЪБЕЛ
Ф. 168К, 1 опис, 28 а.е., 0.40 л.м., 1909–1944 г. Вж. и ф. 215
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – с. ВЪЛЧИТРЪН
Ф. 175К, 1 опис, 19 а.е., 0.16 л.м., 1910–1948 г. Вж. и ф. 222
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ЗОРА“ – с. ВЪРБИЦА
Ф. 505К, 1 опис, 36 а.е., 0.28 л.м., 1924–1947 г.
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ЖЕТВАР“ – с. ГИГЕН
Ф. 361К, 1 опис, 4 а.е., 0.05 л.м., 1930–1946 г.
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ – с. ГРАДИЩЕ
Ф. 174К, 1 опис, 24 а.е., 0.23 л.м., 1920–1948 г. Вж. и ф. 897
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КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ОРАЧ“ – с. ГРИВИЦА
Ф. 167К, 1 опис, 23 а.е., 0.37 л.м., 1919–1947 г. Вж. и ф. 213
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ПРОБУДА“ – с. ГУЛЯНЦИ
Ф. 392К, 1 опис, 16 а.е., 0.16 л.м., 1911–1944 г.
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СЪЕДИНЕНИЕ“ – с. ДОЛНИ ДЪБНИК
Ф. 586К, 1 опис, 22 а.е., 0.20 л.м., 1906–1945 г. Вж. и ф. 761
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ – с. ДОЛНИ ЛУКОВИТ
Ф. 248К, 1 опис, 35 а.е., 0.48 л.м., 1907–1945 г. Вж. и ф. 287
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ТРУД“ – с. ЕВЛОГИЕВО
Ф. 495К, 1 опис, 8 а.е., 0.19 л.м., 1920–1947 г. Вж. и ф. 356
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „БЛАГОДАТ“ – с. ЗГАЛЕВО
Ф. 460К, 1 опис, 16 а.е., 0.20 л.м., 1925–1945 г.
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СЪГЛАСИЕ“ – с. ИЗГРЕВ
Ф. 241К, 1 опис, 16 а.е., 0.22 л.м., 1915–1949 г. Вж. и ф. 280
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ЗЛАТЕН КЛАС“ – с. КОИЛОВЦИ
Ф. 476К, 1 опис, 8 а.е., 0.11 л.м., 1915–1945 г. Вж. и ф. 746
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ОРАЧ“ – с. КРУШОВЕНЕ
Ф. 232К, 1 опис, 15 а.е., 0.23 л.м., 1907–1946 г. Вж. и ф. 261
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СЪГЛАСИЕ“ – с. КЪШИН
Ф. 510К, 1 опис, 8 а.е., 0.14 л.м., 1940–1953 г. Вж. и ф. 372
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ КООПЕРАТИВИ“ –
с. ЛЕНКОВО
Ф. 234К, 2 описа, 21 а.е., 0.40 л.м., 1920–1951 г. Вж. и ф. 263
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ – с. МИЛКОВИЦА
Ф. 245К, 1 опис, 4 а.е., 0.08 л.м., 1922–1948 г. Вж. и ф. 284
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „НИВА“ – с. МУСЕЛИЕВО
Ф. 493К, 1 опис, 18 а.е., 0.30 л.м., 1906–1947 г.
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КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ – с. ОДЪРНЕ
Ф. 171К, 1 опис, 3 а.е., 0.07 л.м., 1916–1947 г. Вж. и ф. 219
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СЪГЛАСИЕ“ – с. ОРЕХОВИЦА
Ф. 513К, 1 опис, 14 а.е., 0.16 л.м., 1911–1948 г.
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СЪГЛАСИЕ“ – с. ПЕЛОВО
Ф. 491К, 1 опис, 11 а.е., 0.10 л.м., 1909–1951 г.
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ПРОГРЕС“ – с. ПЕТЪРНИЦА
Ф. 465К, 1 опис, 18 а.е., 0.38 л.м., 1912–1947 г. Вж. и ф. 1384
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „БРАТСТВО“ – с. ПИСАРОВО
Ф. 423К, 1 опис, 24 а.е., 0.20 л.м., 1908–1948 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „НАПРЕД“ – ПЛЕВЕН
Ф. 508К, 1 опис, 25 а.е., 0.55 л.м., 1919–1948 г.
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ДОБРОДЕТЕЛ“ – ПЛЕВЕН
Ф. 509К, 1 опис, 6 а.е., 0.08 л.м., 1941–1946 г. Вж. и ф. 374
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ – с. ПОРДИМ
Ф. 483К, 1 опис, 37 а.е., 0.76 л.м., 1908–1955 г. Вж. и ф. 919
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СЪГЛАСИЕ“ – с. РАКИТА
Ф. 238К, 1 опис, 10 а.е., 0.16 л.м., 1907–1945 г. Вж. и ф. 278
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ – с. РАЛЕВО
Ф. 506К, 1 опис, 12 а.е., 0.13 л.м., 1915–1944 г.
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ – с. РИБЕН
Ф. 170К, 1 опис, 13 а.е., 0.14 л.м., 1920–1946 г.
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ОРАЧ“ – с. САДОВЕЦ
Ф. 538К, 1 опис, 17 а.е., 0.23 л.м., 1908–1948 г.
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ЕДИНСТВО“ – с. СТЕЖЕРОВО
Ф. 503К, 1 опис, 4 а.е., 0.07 л.м., 1906–1951 г.
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КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ВЗАИМНА ПОМОЩ“ – с. СУХАЧЕ
Ф. 612К, 1 опис, 29 а.е., 0.30 л.м., 1911–1951 г.
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛЕЦ“ – с. ТАТАРИ
Ф. 489К, 1 опис, 26 а.е., 0.27 л.м., 1907–1948 г.
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СЪЕДИНЕНИЕ“ – с. ТРЪСТЕНИК
Ф. 544К, 1 опис, 13 а.е., 0.14 л.м., 1924–1949 г.
КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „НАПРЕД“ – с. ТЪРНЕНЕ
Ф. 225К, 1 опис, 8 а.е., 0.05 л.м., 1924–1945 г. Вж. и ф. 253
КРЕДИТНА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „ОБЛАК“ – с. ЯСЕН
Ф. 230К, 1 опис, 51 а.е., 0.40 л.м., 1908–1955 г. Вж. и ф. 259
ГРУПОВ ФОНД „КРЕДИТНИ КООПЕРАЦИИ“ – с. ОБНОВА
Ф. 169К, 1 опис, 24 а.е., 0.26 л.м., 1908–1948 г. Вж. и ф. 216
Учредителни протоколи: Ф. 248К (1907); Ф. 423К (1908); 505К (1924).
Устави: Ф. 228К (1907–1908); Ф. 248К (1907); Ф. 498К (1907–1920).
Правилници за вътрешния ред: Ф. 612К (1939) и на Потребителния отдел: Ф. 174К (1929).
Протоколни книги от общи събрания и заседания на УС и КС: Ф. 167К
(1919–1942); Ф. 168К (1909–1948); Ф. 169К (1908–1945); Ф. 170К (1922–
1946); Ф. 172К (1915–1943); Ф. 174К (1921–1943); Ф. 225К (1935–1945);
Ф. 228К (1910–1943); Ф. 230К (1908–1947); Ф. 232К (1907–1946); Ф. 238К
(1907–1945); Ф. 241К (1919–1944); Ф. 245К (1941–1945); Ф. 248К (1908–
1941); Ф. 259К (1906–1945); Ф. 323К (1920–1938); Ф. 361К (1930–1946);
392К (1911–1944); Ф. 423К (1908–1948); Ф. 450К (1919–1944); Ф. 460К
(1925–1944); Ф. 465К (1924–1947); Ф. 468К (1924–1949); Ф. 476К (1925–
1945); Ф. 483К (1908–1955); Ф. 489К (1907–1942); Ф. 493К (1909–1941);
Ф. 495К (1920–1943); Ф. 498К (1907–1944); Ф. 500К (1911–1946); Ф. 503К
(1906–1951); Ф. 504К (1915–1952); Ф. 505К (1924–1943); Ф. 506К (1925–
1941); Ф. 508К (1925–1939); Ф. 509К (1941–1945); Ф. 510К (1940–1948);
Ф. 512К (1939–1953); Ф. 513К (1911–1947); Ф. 538К (1908–1948); Ф. 544К
(1924–1946); Ф. 546К (1911–1946); Ф. 586К (1906–1945); Ф. 592К (1934–
1941); Ф. 612К (1911–1948); Ф. 661К (1907–1946).
Заявления за членство, списъци и сведения за членовете: Ф. 168К (1926–
1944); Ф. 173К (1928); Ф. 174К (1920–1943); Ф. 230К (1924–1932); Ф. 241К
(1919–1949); Ф. 392К (1939); Ф. 423К (1919–1920); Ф. 468К (1940); Ф. 498К
(1912–1932); Ф. 505К (1940–1944); Ф. 546К (1942); Ф. 661К (1948).
94

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ПЛЕВЕН (1808–1944 г.)

Книги за членовете: Ф. 167К (1936–1942); Ф. 171К (1916–1947); Ф. 234К
(1920–1943); Ф. 323К (1933–1938); Ф. 508К (1920); Ф. 509К (1941–1946);
Ф. 512К (1939–1945); Ф. 544К (1930–1935); Ф. 612К (1911–1941).
Годишни доклади и отчети: Ф. 167К (1920–1944); Ф. 170К (1920–1944);
Ф. 173К (1941); Ф. 174К (1920–1941); Ф. 225К (1934–1940); Ф. 230К (1927–
1939); Ф. 241К (1931–1945); Ф. 392К (1926–1942); Ф. 423К (1909–1946);
Ф. 465К (1918–1944); Ф. 498К (1912–1936); Ф. 505К (1924–1943); Ф. 506К
(1915–1944); Ф. 510К (1940–1943); Ф. 513К (1935–1948); Ф. 538К (1914–
1945); Ф. 586К (1907–1943); Ф. 592К (1935–1943).
Годишни бюджети, счетоводни отчети, равносметки и баланси: Ф. 167К
(1926–1944); Ф. 168К (1922–1944); Ф. 172К (1943); Ф. 174К (1938–1944);
Ф. 175К (1930–1938); Ф. 230К (1910–1944).Ф. 234К (1940–1951); Ф. 238К
(1943–1944); Ф. 241К (1931); Ф. 245К (1922–1940); Ф. 248К (1909–1928);
Ф. 460К (1933–1943);.Ф. 465К (1936–1940); Ф. 468К (1924–1951); Ф. 489К
(1920–1944); Ф. 498К (1914–1944); Ф. 505К (1924–1947); Ф. 506К (1936–
1943); Ф. 508К (1936); Ф. 510К (1943–1944); Ф. 512К (1939–1948); Ф. 546К
(1942); Ф. 592К (1935–1944).
Дневник-главни книги, главни книги, книги за инвентарите и балансите,
за фондовете, за спестовните влогове, за дебиторите и кредиторите и др.:
Ф. 167К (1929–1946); Ф. 169К (1929–1948); Ф. 171К (1917); Ф. 174К (1940–
1942); Ф. 175К (1910–1948); Ф. 228К (1927–1945); Ф. 230К (1936–1949);
Ф. 234К (1920–1943); Ф. 238К (1907–1933); Ф. 245К (1941–1945); Ф. 248К
(1921–1944); Ф. 259К (1906–1936); Ф. 460К (1921–1945); Ф. 483К (1908–
1948); Ф. 489К (1907–1951); Ф. 493К (1906–1947); Ф. 495К (1922–1947);
Ф. 504К (1941–1944); Ф. 505К (1925–1930); Ф. 506К (1929–1932); Ф. 508К
(1926–1948); Ф. 509К (1941–1945); Ф. 510К (1940–1946); Ф. 512К (1939–
1953); Ф. 544К (1936–1949); Ф. 546К (1936–1949); Ф. 612К (1911–1951).
Ведомости за дяловете, имотното състояние и задълженията на членовете: Ф. 167К (1922–1939); Ф. 168К (1923–1929); Ф. 170К (1935–1941);
Ф. 174К (1933–1942); Ф. 175К (1932); Ф. 230К (1928–1939); Ф. 248К (1922);
Ф. 506К (1915); Ф. 392К (1921–1924).
Протоколи и актове от ревизии: Ф. 168К (1910–1942); Ф. 169К (1931–
1944); Ф. 170К (1920–1944); Ф. 175К (1920–1943); Ф. 241К (1925–1944);
Ф. 248К (1907–1929); Ф. 259К (1924–1944); Ф. 423К (1910–1944); Ф. 460К
(1938–1944); Ф. 476К (1915–1943); Ф. 489К (1907–1943); Ф. 505К (1925–
1944); Ф. 506К (1920–1943); Ф. 510К (1943–1944); Ф. 544К (1942–1945);
Ф. 592К (1934–1941); Ф. 392К (1925–1942); Ф. 592К (1934–1941); Ф. 612К
(1937–1943).
Годишни статистически сведения с данни за основаването, дейността, членовете, персонала и др.: Ф. 167К (1921–1942); Ф. 168К (1924–1943);
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Ф. 170К (1922–1942); Ф. 173К (1937); Ф. 174К (1920–1934); Ф. 175К (1932–
1942); Ф. 225К (1933–1939); Ф. 241К (1941–1942); Ф. 392К (1925–1940);
Ф. 468К (1936); Ф. 505К (1924–1938); Ф. 510К (1941); Ф. 538К (1941–1945);
Ф. 546К (1942); Ф. 586К (1931–1942).
Окръжни, наредби и преписки с БЗКБ и клоновете ѝ, Дирекцията за закупуване и износ на зърнени храни, Централния съюз на българските кооперации, РКС „Свобода“ – Плевен и др. по дейността на кооперациите: Ф. 168К
(1922–1944); Ф. 173К (1940–1941); Ф. 175К (1932–1933); Ф. 225К (1940);
Ф. 230К (1910–1944); Ф. 241К (1942–1943); Ф. 465К (1912–1940); Ф. 468К
(1936–1940); Ф. 505К (1924–1944); Ф. 506К (1915–1920); Ф. 546К (1942–
1943); Ф. 612К (1936–1943).
Юбилейна книга: Ф. 489К (1939).
КООПЕРАТИВНА КНИЖАРНИЦА „ПРОСВЕТА“ – ПЛЕВЕН
Ф. 638К, 1 опис, 8 а.е., 0.10 л.м., 1926–1948 г.
Създадена на 9 май 1926 г. като кооперативно сдружение с цел да защитава
икономическите интереси на членовете си, да развива солидарност между тях и
да се грижи за просветата им. Членове на сдружението са учители, учителски
организации, училищни настоятелства, общински съвети и граждани. Капиталът на сдружението е формиран от встъпителни вноски, внесени дялове, влогове, дарения, завещания, банкови кредити и др. Прекратява самостоятелната си
дейност през март 1948 г., когато се влива в кооперация „Напред“ – Плевен.

Устав с изменения и допълнения (1926–1945).
Протоколна книга от общи събрания и заседания на УС и КС (1944–
1948).
Годишни отчети на УС и КС (1928).
Списък на членовете (1928).
Годишен баланс (1928), счетоводни отчети с приложени форми (1946–
1947).
Главна книга (1943–1948), инвентарна книга (1926–1948).
Поръчки за доставки на учебници и описи на налични книги (1928–1929).
РАБОТНИЧЕСКА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„ТРУД“ – ПЛЕВЕН
Ф. 507К, 1 опис, 4 а.е., 0.08 л.м., 1939–1945 г. Вж. и ф. 373
Основана през 1939 г. като Работническа взаимоспомагателна каса на работниците при Плевенския околийски синдикат с цел кредитиране стопанските
нужди на членовете и материално подпомагане в случай на болест, злополука и
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др. През 1944 г. общото събрание приема нов устав и се преобразува в Работническа потребителна кооперация „Труд“. Продължава дейността си до 1945 г.,
когато се влива в Градска потребителна кооперация „Наркооп“ – Плевен.

Протоколна книга от заседания на УС и КС (1939–1944).
Книга за членовете (1941–1944).
Книга за дяловия капитал (1941–1942).
Главна книга (1942–1945).
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VІІ. ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
О Б РА З ОВА НИЕ
ОБЛАСТНА УЧИЛИЩНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛЕВЕН
Ф. 18К, 1 опис, 181 а.е., 5.27 л.м., 1891–1944 г. Вж. и ф. 16
Създадена като Окръжна училищна инспекция, а от 1934 до 1948 г. е Областна училищна инспекция. Пряко подчинена е на МНП и се оглавява от областен училищен инспектор. Ръководи учебното дело на територията на Плевенска
област в административно и педагогическо отношение. Към нея са изградени
Областен училищен съвет, Областен инспекторски съвет, Окръжна комисия по
класиране, повишаване и назначаване, преместване и уволняване на учители. Областният училищен инспектор контролира приложението на училищните закони, програми, правилници и постановления. Осъществява надзор върху учебно-възпитателната работа, учебните ръководства и пособия, личния състав, разкриването на нови училища, строителството и поддръжката на училищни сгради,
оценката на учители, свикването на педагогически конференции, работата на
ученическите трапезарии, читалища и др.

Окръжни на МНП, Плевенската окръжна и областна училищни инспекции по стопански и административни въпроси (1891–1942).
Протоколни книги на Окръжната и Областната училищна инспекция
(1896–1928); Инспекторския съвет (1908–1925) и Дисциплинарната комисия
(1929–1940).
Заповедни книги на окръжния и областния училищни инспектори за
назначаване, преместване, уволнение, наказания и награди на учители и др.
(1903–1943); азбучници за наказани учители в областта и по околии (1927–
1942).
Списъци на учители в общообразователните училища в областта по видове и степени училища и околии (1894–1943).
Списъци на учителите при детските градини и частните училища (1936–
1943) и на учителите, представени за командироване в Македония (1943).
Преписки на Дисциплинарната комисия по прояви на учители (1937).
Преписка с МНП по определяне и изплащане заплатите на учителите
(1891–1895).
Раздавателни книги за заплати на служителите при инспекцията (1909–
1944) и за заплатите на учителите по околии и пунктове в областта (1893–
1943).
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ОКОЛИЙСКА УЧИЛИЩНА ИНСПЕКЦИЯ – НИКОПОЛ
Ф. 672К, 1 опис, 5 а.е., 0.07 л.м., 1935–1947 г.
Създадена през 1934 г. Контролира учебното дело на територията на околията. Пряко подчинена е на Областната училищна инспекция и се ръководи от
околийски училищен инспектор. Организира пунктови, средищни и околийски конференции, грижи се за материалната база на училищата и за педагогическата
подготовка на учителите. Контролира и дейността на читалищата. Прекратява дейността си през 1948 г.

Протоколни книги от заседания на Околийската училищна комисия
(1938–1940) и на Комисията по назначенията (1942–1947).
Заповедна книга (1936–1940).
Списъци на учителите в Никополска околия с оценки за работата им
(1935–1947).
ПЛАТЕЖЕН ПУНКТ – с. КОЙНАРЕ
Ф. 621К, 1 опис, 9 а.е., 0.17 л.м., 1912–1943 г.
Съществува от 1912 г. за изплащане заплатите на учители от училищата в
селата Койнаре, Бреница и Глава, Врачанско. Дейността се извършва от директора на прогимназията. Функционира и след 1944 г.

Окръжни на МНП, вносни листове, платежни нареждания, декларации
на учители, кореспонденция с Областната училищна инспекция – Враца и др.
по изплащане заплати на учителите (1935–1943).
Раздавателни книги (1912–1940).
ПУНКТОВ УЧИТЕЛ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Ф. 303К, 1 опис, 10 а.е., 0.08 л.м., 1913–1919 г.
Съществува от 1913 г. за изплащане заплатите на учители от училищата
в селата Караш, Рупци, Телиш, Хубавене и Червен бряг. Дейността се извършва
от учител на първоначалното училище – гара Червен бряг. Функционира и след
1944 г.

Окръжни на МНП и на МФ по дейността на училищата, издръжката, пенсиониране, класиране и изплащане заплати на учителите и др. (1913–1916).
Преписки с Инспекцията на Плевенския учебен окръг и училищата в
района по финансови и кадрови въпроси на училищата и учителите (1913–
1919).
99

Архивни справочници

Преписки с Управителния комитет на Българския учителски съюз, апели и др. по дейността на съюза, законопроекта за народната просвета, избори
за Висш учебен съвет и др. (1913–1919).
У ЧИ ЛИ ЩНИ Н АС Т ОЯТ Е ЛСТВА
41 фонда, 42 описа, 571 а.е., 3.49 л.м., 1884–1950 г.
Създадени като самостоятелни изборни органи към училищните общини.
Назначават и уволняват учителския и помощен персонал, изготвят училищните
бюджети и контролират изпълнението им, разпределят помощите за бедните
ученици, грижат се за ремонта и поддръжката на училищните сгради, за набавянето на книги и списания за училищните библиотеки и др. С наредба на МНП от
1934 г. са преобразувани в общински комисии и имат само съвещателни функции.

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. БРЕГАРЕ
Ф. 607К, 1 опис, 14 а.е., 0.06 л.м., 1912–1934 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. БРЕСТ
Ф. 658К, 1 опис, 3 а.е., 0.03 л.м., 1911–1926 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. БРЪШЛЯНИЦА
Ф. 611К, 1 опис, 20 а.е., 0.07 л.м., 1912–1934 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. БЪЛГАРЕНЕ
Ф. 258К, 1 опис, 12 а.е., 0.05 л.м., 1927–1944 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ГИГЕНСКА МАХАЛА
Ф. 642К, 1 опис, 6 а.е., 0.02 л.м., 1914–1932 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ГОРНА МИТРОПОЛИЯ
Ф. 309К, 1 опис, 14 а.е., 0.10 л.м., 1911–1938 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ГРАДИЩЕ
Ф. 198К, 1 опис, 18 а.е., 0.07 л.м., 1911–1941 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ГРИВИЦА
Ф. 325К, 1 опис, 6 а.е., 0.08 л.м., 1918–1946 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ДЕВЕНЦИ
Ф. 297К, 1 опис, 8 а.е., 0.07 л.м., 1911–1934 г.
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УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ДЕКОВ
Ф. 436К, 1 опис, 18 а.е., 0.15 л.м., 1909–1940 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ДОЛНИ ВИТ
Ф. 558К, 1 опис, 8 а.е., 0.06 л.м., 1884–1950 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ДОЛНИ ДЪБНИК
Ф. 251К, 1 опис, 16 а.е., 0.15 л.м., 1911–1935 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ДОЛНИ ЛУКОВИТ
Ф. 194К, 1 опис, 7 а.е., 0.09 л.м., 1923–1944 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ЗГАЛЕВО
Ф. 195К, 1 опис, 23 а.е., 0.11 л.м., 1919–1934 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ЗЛОКУЧЕНЕ
Ф. 317К, 1 опис, 4 а.е., 0.04 л.м., 1921–1934 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ИЗГРЕВ
Ф. 644К, 1 опис, 6 а.е., 0.06 л.м., 1921–1932 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. КОМАРЕВО
Ф. 632К, 1 опис, 4 а.е., 0.05 л.м., 1920–1934 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ЛЕВСКИ
Ф. 391К, 1 опис, 6 а.е., 0.06 л.м., 1914–1931 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ЛЕНКОВО
Ф. 285К, 1 опис, 18 а.е., 0.15 л.м., 1911–1939 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ЛЮБЕНОВО
Ф. 456К, 1 опис, 7 а.е., 0.04 л.м., 1923–1934 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. МАЛЧИКА
Ф. 244К, 1 опис, 21 а.е., 0.10 л.м., 1910–1944 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ОПАНЕЦ
Ф. 656К, 1 опис, 3 а.е., 0.03 л.м., 1923–1939 г.
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УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ПЕЛОВО
Ф. 274К, 1 опис, 22 а.е., 0.20 л.м., 1897–1942 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ПИСАРОВО
Ф. 345К, 1 опис, 6 а.е., 0.10 л.м., 1911–1932 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – ПЛЕВЕН
Ф. 633К, 1 опис, 7 а.е., 0.10 л.м., 1926–1934 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ПОРДИМ
Ф. 196К, 1 опис, 73 а.е., 0.24 л.м., 1901–1935 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. РАКИТА
Ф. 314К, 1 опис, 14 а.е., 0.06 л.м., 1911–1934 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. РИБЕН
Ф. 605К, 1 опис, 24 а.е., 0.07 л.м., 1913–1929 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. САДОВЕЦ
Ф. 643К, 1 опис, 5 а.е., 0.07 л.м., 1911–1940 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. СТАВЕРЦИ
Ф. 540К, 1 опис, 24 а.е., 0.11 л.м., 1909–1935 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. СТАРОСЕЛЦИ
Ф. 640К, 1 опис, 5 а.е., 0.04 л.м., 1911–1936 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. СТЕЖЕРОВО
Ф. 197К, 1 опис, 39 а.е., 0.33 л.м., 1900–1942 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. СУХАЧЕ
Ф. 634К, 2 описа, 12 а.е., 0.11 л.м., 1905–1940 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ТАТАРИ
Ф. 193К, 1 опис, 5 а.е., 0.05 л.м., 1925–1943 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ТОДОРОВО
Ф. 606К, 1 опис, 16 а.е., 0.06 л.м., 1910–1932 г.

102

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ПЛЕВЕН (1808–1944 г.)

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ТОТЛЕБЕН
Ф. 223К, 1 опис, 17 а.е., 0.04 л.м., 1923–1943 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ТРЪНЧОВИЦА
Ф. 648К, 1 опис, 6 а.е., 0.04 л.м., 1921–1943 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ТРЪСТЕНИК
Ф. 477К, 1 опис, 11 а.е., 0.06 л.м., 1914–1927 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ТУЧЕНИЦА
Ф. 666К, 1 опис, 16 а.е., 0.04 л.м., 1912–1936 г.
ГРУПОВ ФОНД „УЧИЛИЩНИ НАСТОЯТЕЛСТВА
В ОБЩИНА ОБНОВА“
Ф. 647К, 1 опис, 7 а.е., 0.02 л.м., 1911–1948 г.
ГРУПОВ ФОНД „УЧИЛИЩНИ НАСТОЯТЕЛСТВА
В ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ“
Ф. 302К, 1 опис, 20 а.е., 0.11 л.м., 1922–1939 г.
Окръжни, заповеди и кореспонденция с МНП, Окръжната и Околийските училищни инспекции по стопански и административни въпроси: Ф. 244К
(1913–1933); Ф. 302К (1922–1930); Ф. 314К (1925–1934); Ф. 456К (1925–
1934).
Правилник на Училищното настоятелство и коментар на правилника:
Ф. 285К (1916–1927).
Протоколи и протоколни книги от заседания на Училищното настоятелство: Ф. 193К (1927–1943); Ф. 194К (1923–1941); Ф. 195К (1926–1934);
Ф. 196К (1912–1930); Ф. 197К (1908–1941)Ф. 198К (1923–1941); Ф. 223К
(1934–1943); Ф. 244К (1910–1944); Ф. 251К (1911–1934); Ф. 258К (1930–
1944); Ф. 274К (1915–1935); Ф. 285К (1911–1939); Ф. 297К (1911–1934);
Ф. 302К (1925–1934); Ф. 309К (1917–1938); Ф. 314К (1911–1929); Ф. 317К
(1925–1934); Ф. 325К (1920–1946); Ф. 345К (1911–1932); Ф. 391К (1914–
1931); Ф. 436К (1919–1936); Ф. 456К (1926–1933); Ф. 540К (1909–1934);
Ф. 558К (1928–1933); Ф. 607К (1926–1931); Ф. 611К (1931–1934); Ф. 632К
(1920–1934); Ф. 633К (1926–1934); Ф. 634К (1911–1940); Ф. 640К (1911–
1932); Ф. 642К (1914–1922); Ф. 643К (1911–1940); Ф. 644К (1921–1932);
Ф. 647К (1933–1936); Ф. 648К (1937–1943); Ф. 656К (1929–1934); Ф. 658К
(1911–1926).
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Заповедни книги: Ф. 251К (1914–1934); Ф. 540К (1930–1934); Ф. 647К
(1939–1948).
Годишни бюджети за приходите и разходите: Ф. 193К (1926–1933);
Ф. 195К (1922–1933); Ф. 196К (1901–1935); Ф. 197К (1934); Ф. 198К
(1911–1934); Ф. 223К (1923–1934); Ф. 244К (1912–1935); Ф. 251К (1922–
1935); Ф. 258К (1934); Ф. 274К (1897–1933); Ф. 285К (1927–1933); Ф. 302К
(1929–1930); Ф. 309К (1911–1934); Ф. 325К (1927–1932); Ф. 436К (1911);
Ф. 477К (1920–1927); Ф. 540К (1912–1935); Ф. 605К (1913–1929); Ф. 606К
(1910–1932); Ф. 607К (1912–1934); Ф. 611К (1912–1932); Ф. 634К (1905);
Ф. 642К (1930–1932); Ф. 647К (1911–1915); Ф. 648К (1921–1935); Ф. 666К
(1912–1936); постановления на Окръжната постоянна комисия – Плевен и на
Училищното настоятелство по отчетите на кмета за приходите и разходите на
училищната община: Ф. 274К (1897–1905).
Главни и партидни книги за приходите и разходите по бюджета: Ф. 196К
(1919–1935); Ф. 197К (1911–1935).
Административни актове за придобиване на недвижима собственост,
протоколи и договори за отдаване на училищни гори и ниви под наем, списъци на наематели, сведения за недвижимите имоти: Ф. 195К (1922–1932);
Ф. 251К (1925–1929); 274К (1910–1942); Ф. 285К (1920); Ф. 309К (1911–
1927); Ф. 314К (1925–1934); Ф. 436К (1932); Ф. 456К (1923–1934); Ф. 558К
(1924–1931); Ф. 607К (1925–1931); Ф. 634К (1921–1923); Ф. 644К (1930);
Ф. 648К (1935–1938).
Инвентарна книга на имотите на общия училищен фонд: Ф. 196К (1931–
1932), партидна книга за експлоатация на училищните имоти: Ф. 558К (1926–
1929).
Преписки с МНП, окръжното, околийските и общинските управления и
др. по строителството, разширяването и поддръжката на училищните сгради:
Ф. 197К (1900–1928); Ф. 244К (1913–1934); Ф. 285К (1911–1915); Ф. 309К
(1924–1926); Ф. 314К (1925–1929); Ф. 436К (1929–1940); Ф. 634К (1914).
Сведения за издръжката, недвижимите имоти, помещенията, помагалата
и библиотеките на училищата: Ф. 195К (1920); Ф. 634К (1909–1924).
Протоколи, постановления, заповеди и кореспонденция по назначаване
и уволняване на учители и помощен персонал: Ф. 244К (1911–1934); Ф. 258К
(1928–1930); Ф. 314К (1924–1934); Ф. 436К (1929–1940).
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Г И М Н А ЗИИ
МЪЖКА ГИМНАЗИЯ „ЦАР АЛЕКСАНДЪР II“ – ПЛЕВЕН
Ф. 187К, 1 опис, 56 а.е., 0.59 л.м., 1909–1945 г. Вж. и ф. 1383
През 1845 г. Емануил Васкидович от Свищов открива в Плевен четирикласно
училище, което постепенно увеличава броя на класовете и в началото на учебната 1908/1909 г. е пълна общинска мъжка гимназия. От 1 ян. 1909 г. е преобразувана в Държавна мъжка гимназия „Цар Освободител Александър ІІ“. През 1937 г.
е сформиран клон от десет паралелки за обучение към мъжката гимназия. От
началото на учебната 1943/1944 г. е разделена на Първа мъжка гимназия „Цар
Александър ІІ“ и Втора мъжка гимназия (след 1944 г. „Христо Смирненски“).

Окръжни на МНП (1932–1943).
Протоколна книга на Учителския съвет при клона на гимназията (1937–
1939), протоколни книги от заседания на Учителския съвет на Първа мъжка гимназия и съвместни с Втора мъжка гимназия (1939–1945).
Протоколна книга от заседания на класните съвети на Първа мъжка гимназия (1943–1945) и Втора мъжка гимназия (1939–1943).
Доклади за състоянието на гимназията (1940), учебната работа и духа на
учителите и учениците (1943).
Годишни рапорти на директора (1909–1930).
Преписки по инциденти в гимназията, провинения на учители и ученици (включително противодържавна дейност), сведения за политическата
принадлежност на ученици (1933–1943), декларации на учители за минала и
настояща политическа принадлежност (1941–1942).
Доклади за дейността на ученическите дружества (1929–1930).
Рапорт за записаните ученици, паралелките, разпределение на предметите в началото на учебната година (1932–1933) и седмично разпределение
(1933–1934).
Протоколна книга от заседания на Родитело-учителския комитет (1936–
1941), писмо-призив на Родитело-учителския комитет към плевенската общественост за довършване сградата на гимназията (1932), годишни отчети на
настоятелството на Родитело-учителската дружба (1937–1941).
Главни класни книги (1909).
Портретни снимки на ученици и учители и на сградата на гимназията
(1937–1938).
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НАРОДНА ДЕВИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА“ – ПЛЕВЕН
Ф. 453К, 1 опис, 54 а.е., 1.01 л.м., 1893–1950 г. Вж. и ф. 646
Наследник на първото светско девическо училище в България, създадено през
1841 г. от епископ Агапий с учителка Анастасия Димитрова. След Освобождението става класно училище, от 1910 г. е Общинска девическа гимназия, а от
1936 г. – Народна девическа гимназия, на която през 1937 г. е дадено името „Княгиня Мария Луиза“. От 1945 г. гимназията носи името на Анастасия Димитрова.

Протоколни книги от заседания на Учителския (1893–1943), Класния
(1939–1941) и Дисциплинарния съвет (1902–1904).
Книги за направени от директора ревизии на учителите (1910–1941).
Заповедна книга (1922–1950).
Годишни доклади и рапорти за учебно-възпитателната дейност (1936–
1944).
Статистически сведения за училището и учителите (1936–1944).
Сведения за събрани помощи за пострадалите от наводнението във Видин (1941).
Преписки с гимназии в София, Пловдив, Велес, Македония и др. за взаимно сътрудничество (1941–1942), доклад за сътрудничеството с гимназията
във Велес (1942).
Окръжни и преписки с МНП по организационни и стопански въпроси,
по учебната и извънучилищна дейност на учениците (1936–1944).
Албум със снимки и биографични данни за дарители [1936–1937].
СМЕСЕНА ГИМНАЗИЯ – с. ЛЕВСКИ
Ф. 390К, 1 опис, 5 а.е., 0.04 л.м., 1923–1949 г. Вж. и ф. 677
Открита на 1 окт. 1923 г. като непълна гимназия. Помещава се в една сграда със смесената прогимназия. През 1949 г. гимназията и прогимназията се обединяват.

Заповедна книга (1924–1949).
Годишни отчети за състоянието на гимназията и резултатите от учебновъзпитателната работа (1937–1941).
Годишни статистически сведения за гимназията с данни за учениците,
учителите, сградата и др. (1923–1941).
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СМЕСЕНА ГИМНАЗИЯ „ХРИСТО БОТЕВ“ – НИКОПОЛ
Ф. 402К, 1 опис, 8 а.е., 0.09 л.м., 1929–1943 г. Вж. и ф. 705
Откритото през 1827 г. училище в Никопол няколко пъти преустановява
дейността си поради опожаряване на града преди Освобождението. След Освобождението училището става класно, а впоследствие – непълна и пълна смесена гимназия. Продължава да действа и след 1944 г.

Протоколна книга от заседания на Учителския съвет (1929–1943).
Статистически сведения за разпределение на седмичните часове (1940–
1941).
Преписки с МНП по учебната дейност и дисциплината на учениците
(1941–1943).
Преписки с МНП и Околийското полицейско управление – Никопол по
военната мобилизация на учителите и изпълнение на ЗЗД със сведения за
политическата принадлежност на учителите и учениците (1940–1943).
Преписки с МНП по възпитаване народностно, патриотично и гражданско съзнание на учениците чрез създаване на ученическата организация
„Бранник“, Православното християнско дружество „Св. Иван Рилски“ и др.
(1941–1943).
НЕПЪЛНА СМЕСЕНА ГИМНАЗИЯ – с. ПЕЛОВО
Ф. 272К, 1 опис, 14 а.е., 0.15 л.м., 1922–1925 г.
Открита през 1922 г. като реална гимназия (ІV, V и VІ клас), в която се
обучават ученици и от селата Писарово, Староселци и Долни Луковит. Закрита
през 1925 г.

Годишни рапорти и сведения за състоянието на училището и учебновъзпитателния процес (1923–1925).
Статистически сведения и таблици за броя на учителите, движението на
учениците, приходите и разходите на училищните фондове, общия успех на
учениците по учебни предмети (1922–1925).
Списъци на задължителните срочни класни и домашни работи на ученици (1923–1925); на одобрените учебници, помагала, книги за библиотеката и
диапозитиви (1922–1925); на бедни ученици, снабдени с безплатни учебници,
помагала и дрехи (1922–1923).
Списъци на учителите, актове за встъпване в длъжност и напускане,
удостоверения за повишаване в клас-квалификация (1922–1923).
Окръжни на МНП по учебно-възпитателната, извънучилищната и административната дейност на училището (1922–1925).
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НЕПЪЛНА СМЕСЕНА ГИМНАЗИЯ
„ХРИСТО БОТЕВ“ – с. СЛАВЯНОВО
Ф. 280К, 1 опис, 32 а.е., 0.43 л.м., 1922–1943 г. Вж. и ф. 941
Открита през 1915 г. като прогимназиален курс. През 1922 г. се открива
и гимназиален непълен курс (до VІ клас). Като непълна гимназия съществува до
1934 г. През учебната 1936 г. е открита отново като клон на Мъжката гимназия
в Плевен, а след 1944 г. прераства в пълна смесена гимназия.

Окръжни на МНП по учебно-възпитателната дейност (1928–1943).
Статистически сведения за: училището (1926–1943); учениците (1933–
1943) и учителския персонал (1926–1943).
Списъци на учителите (1925–1942).
Доклади на училищния лекар за хигиената с приложени таблици за здравословното състояние на учениците (1937–1938).
Преписки с МНП, Областната училищна инспекция и Мъжката гимназия – Плевен по учебно-възпитателната работа и обществено-политическата
дейност на учителите и учениците, изпълнението на бюджета и др. (1937–
1943).
ПРО ГИ М Н А З ИИ, ОСНОВНИ
И П Ъ РВОНА Ч А Л НИ УЧИ ЛИЩ А
120 фонда, 128 описа, 2405 а.е., 19.87 л.м., 1878–[1970] г.
ПРО Г И М НА З ИИ
НАРОДНА СМЕСЕНА ПРОГИМНАЗИЯ – с. ГРАДИЩЕ
Ф. 260К, 1 опис, 30 а.е., 0.35 л.м., 1915–1934 г.
НАРОДНА ПРОГИМНАЗИЯ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
с. КАМЕНЕЦ
Ф. 263К, 1 опис, 8 а.е., 0.07 л.м., 1921–1945 г.
НАРОДНА СМЕСЕНА ПРОГИМНАЗИЯ „СВ. СВ. КИРИЛ И
МЕТОДИЙ“ – с. КРУШОВИЦА
Ф. 268К, 1 опис, 5 а.е., 0.07 л.м., 1927–1943 г.
НАРОДНА СМЕСЕНА ПРОГИМНАЗИЯ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ –
с. ОБНОВА
Ф. 235К, 1 опис, 15 а.е., 0.09 л.м., 1916–1943 г.
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НАРОДНА СМЕСЕНА ПРОГИМНАЗИЯ „ХРИСТО БОТЕВ“ –
с. ПЕЛИШАТ
Ф. 557К, 1 опис, 4 а.е., 0.06 л.м., 1923–1943 г.
ПЪРВА ПРОГИМНАЗИЯ „ДИМИТЪР КОНСТАНТИНОВ“ –
ПЛЕВЕН
Ф. 293К, 1 опис, 184 а.е., 1.55 л.м., 1878–1948 г.
НАРОДНА СМЕСЕНА ПРОГИМНАЗИЯ „ИВАН ВАЗОВ“ –
с. ПОДЕМ
Ф. 186К, 1 опис, 5 а.е., 0.06 л.м., 1922–1942 г. Вж. и ф. 235
НАРОДНА СМЕСЕНА ПРОГИМНАЗИЯ „СВ. СВ. КИРИЛ И
МЕТОДИЙ“ – с. ПОРДИМ
Ф. 183К, 1 опис, 51 а.е., 0.45 л.м., 1911–1944 г. Вж. и ф. 231; ф. 1128
НАРОДНА СМЕСЕНА ПРОГИМНАЗИЯ „ЦАР БОРИС III“ –
с. РАДОМИРЦИ
Ф. 414К, 1 опис, 9 а.е., 0.05 л.м., 1923–1944 г.
НАРОДНА СМЕСЕНА ПРОГИМНАЗИЯ „СВ. СВ. КИРИЛ И
МЕТОДИЙ“ – с. РАКИТА
Ф. 312К, 1 опис, 14 а.е., 0.07 л.м., 1919–1934 г.
СРЕДИЩНА НАРОДНА ПРОГИМНАЗИЯ „СВ. СВ. КИРИЛ И
МЕТОДИЙ“ – с. СТАВЕРЦИ
Ф. 539К, 1 опис, 23 а.е., 0.17 л.м., 1920–1957 г.
НАРОДНА ПРОГИМНАЗИЯ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с. СТАРОСЕЛЦИ
Ф. 359К, 1 опис, 13 а.е., 0.08 л.м., 1922–1944 г. Вж. и ф. 308
ОСНОВНИ У ЧИЛИЩ А
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ – с. АСЕНОВО
Ф. 432К, 1 опис, 6 а.е., 0.06 л.м., 1925–1957 г. Вж. и ф. 1110
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НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„ХРИСТО БОТЕВ“ – с. АСЕНОВЦИ
Ф. 514К, 1 опис, 25 а.е., 0.21 л.м., 1896–1944 г. Вж. и ф. 1082
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – с. АСПАРУХОВО
Ф. 431К, 1 опис, 9 а.е., 0.05 л.м., 1935–1943 г. Вж. и ф. 1083
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с. БАЙКАЛ
Ф. 307К, 1 опис, 15 а.е., 0.16 л.м., 1897–1956 г. Вж. и ф. 1090
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„КЛИМЕНТ ВРАЧАНСКИ“ – с. БЕГЛЕЖ
Ф. 594К, 1 опис, 11 а.е., 0.13 л.м., 1897–1949 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. ЦАР БОРИС“ – с. БЕЛЕНЕ
Ф. 290К, 1 опис, 52 а.е., 0.33 л.м., 1921–1944 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ – с. БРЪШЛЯНИЦА
Ф. 322К, 1 опис, 10 а.е., 0.07 л.м., 1922–1954 г. Вж. и ф. 470
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„ХРИСТО БОТЕВ“ – с. БЪЛГАРЕНЕ
Ф. 257К, 1 опис, 40 а.е., 0.22 л.м., 1915–1948 г. Вж. и ф. 296; ф. 1082
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ – с. БЪРКАЧ
Ф. 459К, 1 опис, 19 а.е., 0.17 л.м., 1897–1953 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – с. БЯЛА ВОДА
Ф. 283К, 1 опис, 8 а.е., 0.06 л.м., 1895–1949 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – с. ВЪБЕЛ
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НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
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НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – с. ВЪРБИЦА
Ф. 439К, 1 опис, 59 а.е., 0.70 л.м., 1886–1944 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ –
с. ГИГЕНСКА МАХАЛА
Ф. 398К, 1 опис, 33 а.е., 0.19 л.м., 1922–1943 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. ГОРНИ ДЪБНИК
Ф. 289К, 1 опис, 11 а.е., 0.15 л.м., 1912–1953 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – с. ГОРНИК
Ф. 554К, 2 описа, 46 а.е., 0.43 л.м., 1911–1946 г. Вж. и ф. 1129
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„ХРИСТО БОТЕВ“ – с. ГОСТИЛЯ
Ф. 310К, 1 опис, 7 а.е., 0.05 л.м., 1893–1944 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„НЕОФИТ РИЛСКИ“ – с. ГРАДИНА
Ф. 224К, 1 опис, 17 а.е., 0.08 л.м., 1913–1944 г.
СРЕДИЩНО НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – с. ГРАДИЩЕ
Ф. 188К, 1 опис, 10 а.е., 0.08 л.м., 1926–1944 г. Вж. и ф. 1082
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. ГРИВИЦА
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НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ – с. ГУЛЯНЦИ
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НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„ВАСИЛ АПРИЛОВ“ – с. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
Ф. 413К, 1 опис, 9 а.е., 0.08 л.м., 1922–1955 г. Вж. и ф. 1090
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„ХРИСТО БОТЕВ“ – с. ЗАГРАЖДЕН
Ф. 671К, 1 опис, 10 а.е., 0.06 л.м., 1900–1955 г. Вж. и ф. 1116
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – с. ЗГАЛЕВО
Ф. 184К, 1 опис, 19 а.е., 0.20 л.м., 1905–1949 г. Вж. и ф. 232; ф. 1128
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – с. КОЗАР БЕЛЕНЕ
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НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. КУЛИНА ВОДА
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СРЕДИЩНО НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
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Ф. 389К, 2 описа, 12 а.е., 0.16 л.м., 1914–1943 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„ХРИСТО БОТЕВ“ – ЛЕВСКИ
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НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – с. ЛЕНКОВО
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НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. ЛОЗИЦА
Ф. 265К, 1 опис, 11 а.е., 0.05 л.м., 1939–1944 г. Вж. и ф. 1110
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ – с. МАЛЧИКА
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НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„ХРИСТО БОТЕВ“ – с. МИЛКОВИЦА
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НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„ХРИСТО БОТЕВ“ – с. МУСЕЛИЕВО
Ф. 338К, 1 опис, 3 а.е., 0.04 л.м., 1921–1948 г. Вж. и ф. 1110
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„ХРИСТО БОТЕВ“ – с. НИКОЛАЕВО
Ф. 437К, 1 опис, 13 а.е., 0.08 л.м., 1918–1943 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – НИКОПОЛ
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НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ – с. НОВАЧЕНЕ
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НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„НЕОФИТ РИЛСКИ“ – с. ОБНОВА
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НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ – с. ПЕТЪРНИЦА
Ф. 221К, 1 опис, 35 а.е., 0.24 л.м., 1897–1952 г. Вж. и ф. 250
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„ХРИСТО БОТЕВ“ – с. ПИСАРОВО
Ф. 344К, 1 опис, 28 а.е., 0.17 л.м., 1915–1949 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„ХРИСТО БОТЕВ“ – с. РАДИШЕВО
Ф. 352К, 1 опис, 8 а.е., 0.10 л.м., 1897–1951 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ –
с. РАДОМИРЦИ
Ф. 318К, 1 опис, 8 а.е., 0.05 л.м., 1922–1944 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. РАКИТА
Ф. 311К, 1 опис, 30 а.е., 0.34 л.м., 1934–1943 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ – с. РИБЕН
Ф. 475К, 2 описа, 11 а.е., 0.09 л.м., 1897–1952 г. Вж. и ф. 1090
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с. РУПЦИ
Ф. 140К, 2 описа, 9 а.е., 0.08 л.м., 1924–1944 г. Вж. и ф. 1129
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – с. СОМОВИТ
Ф. 247К, 1 опис, 5 а.е., 0.06 л.м., 1935–1944 г. Вж. и ф. 1115
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – с. СТЕЖЕРОВО
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НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – с. ТАТАРИ
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НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – с. ТЕЛИШ
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НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
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СРЕДИЩНО НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Ф. 299К, 3 описа, 91 а.е., 0.71 л.м., 1906–1945 г. Вж. и ф. 911
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„ХРИСТО БОТЕВ“ – с. ЧОМАКОВЦИ
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НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
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Ф. 315К, 1 опис, 7 а.е., 0.04 л.м., 1897–1952 г. Вж. и ф. 1358
НАРОДНО ПЪРВОНАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
„ХРИСТО БОТЕВ“ – с. КОМАРЕВО
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НАРОДНО ПЪРВОНАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
„ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – с. ПОРДИМ
Ф. 182К, 1 опис, 21 а.е., 0.15 л.м., 1915–1969 г. Вж. и ф. 230
ВТОРО НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
„ХРИСТО БОТЕВ“ – с. ПОРДИМ
Ф. 610К, 1 опис, 9 а.е., 0.08 л.м., 1924–1952 г.
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
„ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – с. РАДОМИРЦИ
Ф. 415К, 1 опис, 4 а.е., 0.04 л.м., 1928–1941 г. Вж. и ф. 1129
НАРОДНО ПЪРВОНАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. РАКИТА
Ф. 313К, 1 опис, 11 а.е., 0.07 л.м., 1905–1934 г.
НАРОДНО ПЪРВОНАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
„ХРИСТО БОТЕВ“ – с. СТАВЕРЦИ
Ф. 180К, 1 опис, 41 а.е., 0.26 л.м., 1900–1944 г. Вж. и ф. 228; ф. 1090
ПЪРВОНАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
„ЦАР БОРИС III“ – с. СТАРОСЕЛЦИ
Ф. 328К, 1 опис, 10 а.е., 0.24 л.м., 1892–1954 г. Вж. и ф. 1125
НАРОДНО ПЪРВОНАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
„ИВАН ВАЗОВ“ – с. СТАРОСЕЛЦИ
Ф. 363К, 1 опис, 6 а.е., 0.05 л.м., 1940–1943 г.
НАРОДНО ПЪРВОНАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
„ЦАР БОРИС III“ – с. ТЕЛИШ
Ф. 319К, 1 опис, 26 а.е., 0.14 л.м., 1929–1956 г. Вж. и ф. 1129
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. ТРЪСТЕНИК
Ф. 276К, 1 опис, 13 а.е., 0.10 л.м., 1924–1943 г.
НАРОДНО ПЪРВОНАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
„ХРИСТО БОТЕВ“ – с. ТРЪСТЕНИК
Ф. 320К, 1 опис, 5 а.е., 0.05 л.м., 1932–1943 г.
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ГРУПОВ ФОНД „ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА“ –
с. БРЕСТ
Ф. 645К, 1 опис, 9 а.е., 0.09 л.м., 1928–[1970] г. Вж. и ф. 1117
ГРУПОВ ФОНД „ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИИЩА“ –
с. ГОРНА МИТРОПОЛИЯ
Ф. 308К, 1 опис, 51 а.е., 0.25 л.м., 1897–1957 г. Вж. и ф. 1090
ГРУПОВ ФОНД „ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА“ –
с. ДОЛНИ ДЪБНИК
Ф. 609К, 1 опис, 8 а.е., 0.09 л.м., 1897–1948 г.
ГРУПОВ ФОНД „ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА“ –
с. САДОВЕЦ
Ф. 394К, 1 опис, 24 а.е., 0.26 л.м., 1892–1946 г.
Окръжни, наредби-закони, инструкции, методически разработки, заповеди, писма и др. на МНП, Областната и околийските училищни инспекции и
др. по учебно-възпитателната, извънкласната и административно-стопанската
дейност на учениците и учителите: Ф. 179К (1941–1944); Ф. 180К (1922–1936);
Ф. 182К (1924–1935); Ф. 183К (1911–1943); Ф. 221К (1919–1944); Ф. 235К
(1916–1934); Ф. 236К (1926–1944); Ф. 237К (1942–1944); Ф. 242К (1942–
1944); Ф. 246К (1941–1944); Ф. 247К (1942–1944); Ф. 252К (1886–1933);
Ф. 256К (1937–1944); Ф. 260К (1915–1934); Ф. 266К (1941–1944); Ф. 267К
(1942–1944); Ф. 273К (1942–1943); Ф. 276К (1928–1943); Ф. 279К (1919–
1943); Ф. 284К (1911–1919); Ф. 286К (1926–1934); Ф. 287К (1896–1943);
Ф. 290К (1926–1944); Ф. 291К (1934–1942); Ф. 292К (1918–1919); Ф. 294К
(1937–1943); Ф. 295К (1896); Ф. 296К (1917–1942); Ф. 299К (1906–1944);
Ф. 305К (1934–1941); Ф. 311К (1934–1943); Ф. 312К (1920–1927); Ф. 319К
(1929–1944); Ф. 326К (1936–1942); Ф. 343К (1897–1920); Ф. 344К (1919–
1939); Ф. 352К (1930–1942); Ф. 386К (1925–1943); Ф. 387К (1919–1925);
Ф. 398К (1922–1943); Ф. 439К (1886–1943); Ф. 454К (1934–1943); Ф. 475К
(1941–1944); Ф. 539К (1939–1943); Ф. 554К (1915–1943); Ф. 555К (1940–1942);
Ф. 559К (1924–1944); Ф. 609К (1942–1943); Ф. 610К (1935–1943); Ф. 615К
(1889–1944); Ф. 617К (1906–1943); Ф. 619К (1906–1943); Ф. 620К (1943–
1944); Ф. 654К (1941–1943); Ф. 655К (1940–1942); Ф. 671К (1923–1945).
Правилници за вътрешния ред: Ф. 183К [1923]; Ф. 290К [1937]; Ф. 539К
(1939); Ф. 617К (1922) и за хигиената: Ф. 140К (1942); Ф. 319К (1942);
Ф. 617К (1943).
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Протоколни книги на Учителския съвет: Ф. 140К (1939–1941); Ф. 242К
(1937–1938); Ф. 179К (1921–1945); Ф. 180К (1922–1944); Ф. 181К (1932–
1946); Ф. 182К (1924–1946); Ф. 183К (1937–1941); Ф. 184К (1905–1946);
Ф. 185К (1938–1942); Ф. 186К (1922–1942); Ф. 190К (1938–1942); Ф. 217К
(1920–1955); Ф. 218К (1908–1943); Ф. 221К (1916–1945); Ф. 222К (1935–
1943); Ф. 236К (1925–1946); Ф. 243К (1913–1949); Ф. 246К (1932–1950);
Ф. 263К (1921–1945); Ф. 264К (1911–1943); Ф. 278К (1947–1953); Ф. 280К
(1924–1946); Ф. 281К (1937–1943); Ф. 283К (1941–1949); Ф. 284К (1919–
1943); Ф. 287К (1903–1943); Ф. 289К (1921–1953); Ф. 290К (1938–1941);
Ф. 291К (1933–1941); Ф. 292К (1919–1921); Ф. 293К (1927–1944); Ф. 295К
(1923–1943); Ф. 296К (1919–1954); Ф. 299К (1914–1943); Ф. 304К (1920–
1946); Ф. 305К (1935–1943); Ф. 307К (1905–1945); Ф. 308К (1936–1954);
Ф. 310К (1936–1944); Ф. 311К (1935–1943); Ф. 312К (1920–1935); Ф. 313К
(1905–1934); Ф. 315К (1904–1942); Ф. 316К (1921–1952); Ф. 319К (1929–
1944); Ф. 320К (1932–1942); Ф. 326К (1922–1945); Ф. 328К (1909–1948);
Ф. 333К (1940–1943); Ф. 338К (1921–1948); Ф. 343К (1899–1911); Ф. 344К
(1915–1949); Ф. 352К (1939–1950); Ф. 359К (1922–1943); Ф. 386К (1926–
1943); Ф. 389К (1914–1943); Ф. 390К (1939–1945); Ф. 394К (1910–1946);
Ф. 398К (1937–1943); Ф. 413К (1922–1940); Ф. 427К (1931–1946); Ф. 432К
(1933–1947); Ф. 435К (1909–1942); Ф. 437К (1934–1941); Ф. 439К (1925–
1944); Ф. 457К (1918–1945); Ф. 459К (1903–1947); Ф. 466К (1907–1941);
Ф. 514К (1896–1944); Ф. 539К (1940–1945); Ф. 554К (1922–1943); Ф. 557К
(1923–1943); Ф. 559К (1940–1948); Ф. 594К (1897–1947); Ф. 595К (1913–
1949); Ф. 609К (1931–1945); Ф. 610К (1937–1952); Ф. 615К (1922–1942);
Ф. 617К (1928–1946); Ф. 619К (1918–1941); Ф. 620К (1911–1948); Ф. 641К
(1897–1951); Ф. 649К (1932–1940); Ф. 651К (1923–1945); Ф. 653К (1938–
1945); Ф. 655К (1923–1931); Ф. 671К (1940–1945).
Протоколни книги от заседания на Учителския съвет на Окръжното
винарско земеделско и околийско трикласно и Мъжкото класно училище:
Ф. 293К (1891–1910).
Протоколна книга от средищни конференции: Ф. 264К (1936–1943);
Ф. 394К (1934–1936).
Протоколи от проведени изпити: Ф. 179К (1921–1945); Ф. 243К (1914–
1931); Ф. 252К (1911–1921); Ф. 281К (1939); Ф. 295К (1938–1943); Ф. 296К
(1943–1954); Ф. 304К (1920–1943); Ф. 413К (1922–1940); Ф. 459К (1936–
1946); Ф. 466К (1938–1951); Ф. 514К (1923–1939); Ф. 617К (1885–1920);
Ф. 671К (1932–1944).
Заповедни книги: Ф. 243К (1931–1936); Ф. 256К (1924–1952); Ф. 390К
(1924–1949); Ф. 539К (1937–1945).
Заповеди на Училищното настоятелство: Ф. 289К (1912–1936).
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Протоколни книги от заседания на Училищни настоятелства: Ф. 140К
(1924–1929); Ф. 221К (1917–1932); Ф. 224К (1914–1921); Ф. 237К (1927–
1929); Ф. 246К (1919–1938); Ф. 256К (1922–1928); Ф. 281К (1937–1938);
Ф. 289К (1930–1939); Ф. 295К (1925–1935); Ф. 304К (1935–1947); Ф. 307К
(1911–1928); Ф. 316К (1921–1925); Ф. 328К (1905–1909); Ф. 413К (1922–
1940); Ф. 466К (1923–1930); Ф. 514К (1921–1928); Ф. 594К (1912–1941);
Ф. 595К (1925–1928); Ф. 617К (1911–1935).
Ревизионни книги: Ф. 181К (1895–1949); Ф. 217К (1927–1956);
Ф. 221К (1897–1951); Ф. 243К (1895–1953); Ф. 256К (1895–1957); Ф. 263К
(1924–1935); Ф. 283К (1895–1949); Ф. 295К (1899–1960); Ф. 299К (1906–
1934); Ф. 304К (1924–1955); Ф. 307К (1888–1956); Ф. 315К (1897–1952);
Ф. 333К (1897–1949); Ф. 352К (1897–1951); Ф. 359К (1929–1937); Ф. 413К
(1922–1955); Ф. 432К (1925–1957); Ф. 435К (1908–1955); Ф. 459К (1897–
1953); Ф. 466К (1938–1957); Ф. 475К (1897–1952); Ф. 539К (1934–1937);
Ф. 559К (1894–1950); Ф. 594К (1897–1949); Ф. 641К (1897–1951); Ф. 651К
(1897–1937); Ф. 654К (1897–1944); Ф. 655К (1934–1954); Ф. 671К (1925–
1955).
Летописни книги: Ф. 182К (1920–1969); Ф. 189К (1897–1936); Ф. 221К
(1897–1941); Ф. 236К (1897–1961); Ф. 246К (1931–1958); Ф. 257К (1925–
1930); Ф. 283К (1915–1941); Ф. 287К (1897–1925); Ф. 291К (1931–1944);
Ф. 299К (1906–1939); Ф. 304К (1922–1956); Ф. 307К (1897–1932); Ф. 308К
(1897–1931); Ф. 310К (1893–1935); Ф. 319К (1935–1956); Ф. 326К (1899–
1934); Ф. 333К (1897–1956); Ф. 432К (1928–1952); Ф. 459К (1897–1949);
Ф. 466К (1904–1942); Ф. 514К (1915–1936); Ф. 539К (1930–1957); Ф. 555К
(1943–1949); Ф. 594К (1897–1947); Ф. 595К (1925–1950); Ф. 609К (1897–
1948); Ф. 610К (1924–1951); Ф. 617К (1914–1946); Ф. 641К (1897–1952);
Ф. 649К (1901–1950); Ф. 671К (1915–1937); препис-извлечение от летописната книга (1893–1900): Ф. 609К.
Годишни доклади, отчети, рапорти, таблици и статистически сведения за
учебно-възпитателната работа и училището: Ф. 128К (1905–1944); Ф. 140К
(1928–1944); Ф. 180К (1935–1943); Ф. 181К (1924–1944); Ф. 182К (1918–
1943); Ф. 183К (1911–1943); Ф. 184К (1921–1944); Ф. 185К (1937–1944);
Ф. 188К (1934–1944); Ф. 189К (1920–1943); Ф. 190К (1938–1944); Ф. 217К
(1913–1943); Ф. 218К (1943–1944) Ф. 221К (1915–1944); Ф. 222К (1890–
1943); Ф. 224К (1914–1943); Ф. 235К (1923–1943); Ф. 236К (1895–1944);
Ф. 237К (1935–1942); Ф. 243К (1894–1944); Ф. 246К (1940–1944); Ф. 247К
(1943–1944); Ф. 252К (1891–1933); Ф. 256К (1943–1944); Ф. 257К (1922–
1944); Ф. 260К (1923–1933); Ф. 263К (1942–1943); Ф. 264К (1924–1944);
Ф. 265К (1942–1943); Ф. 266К (1941–1944); Ф. 267К (1940–1944); Ф. 276К
(1925–1943); Ф. 278К (1895–1943); Ф. 279К (1918–1943); Ф. 280К (1926–
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1934); Ф. 281К (1941–1944); Ф. 282К (1928–1943); Ф. 282К (1928–1943);
Ф. 283К (1936–1943); Ф. 284К (1911–1940); Ф. 286К (1926–1943); Ф. 287К
(1897–1943); Ф. 290К (1927–1944); Ф. 291К (1934–1943); Ф. 292К (1918–
1921); Ф. 293К (1910–1919); Ф. 294К (1926–1943); Ф. 295К (1897–1944);
Ф. 296К (1935–1941); Ф. 299К (1910–1944); Ф. 299К (1906–1942); Ф. 304К
(1918–1944); Ф. 305К (1937–1942); Ф. 308К (1919–1944); Ф. 310К (1943);
Ф. 311К (1935–1943); Ф. 312К (1919–1934); Ф. 313К (1927–1934); Ф. 315К
(1933); Ф. 318К (1928–1944); Ф. 319К (1930–1944); Ф. 320К (1932–1943);
Ф. 328К (1895–1944); Ф. 333К (1923–1944); Ф. 343К (1913–1924); Ф. 344К
(1920–1944); Ф. 352К (1931–1943); Ф. 358К (1925–1944); Ф. 359К (1927–
1944); Ф. 363К (1940–1943); Ф. 386К (1922–1942); Ф. 387К (1920–1925);
Ф. 389К (1917–1943); Ф. 394К (1895–1944); Ф. 398К (1924–1943); Ф. 413К
(1940–1944); Ф. 414К (1923–1944); Ф. 415К (1928–1941); Ф. 427К (1931–
1944); Ф. 431К (1935–1943); Ф. 435К (1903–1944); Ф. 437К (1918–1943);
Ф. 439К (1895–1943); Ф. 454К (1934–1944); Ф. 457К (1919–1943); Ф. 459К
(1900–1944); Ф. 514К (1943); Ф. 539К (1940–1943); Ф. 554К (1916–1944);
Ф. 555К (1940–1943); Ф. 559К (1924–1944); Ф. 609К (1944); Ф. 610К (1930–
1943); Ф. 615К (1890–1943); Ф. 617К (1921–1943); Ф. 619К (1920–1943);
Ф. 641К (1945–1950); Ф. 650К (1938–1944); Ф. 653К (1942–1943); Ф. 654К
(1942–1943); Ф. 655К (1941–1942).
Списъци на учители, актове за встъпване в длъжност и напускане:
Ф. 180К (1922–1942); статистически сведения за обществената им дейност
и др.: Ф. 180К (1940); Ф. 183К (1937–1944); Ф. 185К (1938–1943); Ф. 188К
(1934–1943); Ф. 189К (1925–1945); Ф. 218К (1942–1943); Ф. 221К (1914–
1944); Ф. 243К (1908–1935); Ф. 252К (1900–1933); Ф. 256К (1937–1944);
Ф. 263К (1942–1943); Ф. 265К (1939–1943); Ф. 266К (1941–1944); Ф. 276К
(1929–1935); Ф. 279К (1919–1943); Ф. 281К (1937–1939); Ф. 284К (1926–
1940); Ф. 286К (1926–1943); Ф. 287К (1909–1919); Ф. 293К (1948); Ф. 295К
(1909–1943); Ф. 299К (1906–1945); Ф. 304К (1917); Ф. 305К (1937–1943);
Ф. 308К (1923–1935); Ф. 311К (1938–1943); Ф. 312К (1927–1934); Ф. 315К
(1932); Ф. 318К (1922–1943); Ф. 319К (1930–1944); Ф. 343К (1915–1916);
Ф. 344К (1925–1940); Ф. 386К (1922–1941); Ф. 387К (1920–1925); Ф. 389К
(1915–1943); Ф. 398К (1924–1942); Ф. 414К (1929–1943); Ф. 427К (1933–
1940); Ф. 435К (1927–1943); Ф. 437К (1936–1942); Ф. 439К (1909–1933);
Ф. 454К (1934–1942); Ф. 457К (1928–1938); Ф. 514К (1942–1943); Ф. 539К
(1939); Ф. 554К (1921–1928); Ф. 555К (1941–1942); Ф. 559К (1924–1944);
Ф. 615К (1892–1944); Ф. 617К (1906–1942); Ф. 619К (1923–1939); Ф. 620К
(1941–1945); Ф. 653К (1941–1942); списъци на учителите и статистически
сведения за първоначалното турско училище: Ф. 305К (1938–1943).
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Списъци на въведени учебници, учебни помагала, училищни програми, конспекти на изучавания материал и за изпити; книги и списания за
училищните библиотеки и др.: Ф. 180К (1922–1923); Ф. 183К (1912–1943);
Ф. 184К (1926–1929); Ф. 224К (1930–1932); Ф. 243К (1908–1935); Ф. 252К
(1891–1933); Ф. 257К (1922–1937); Ф. 281К (1937–1938); Ф. 295К (1900);
Ф. 299К (1910–1926); Ф. 304К (1920–1926); Ф. 308К (1919–1939); Ф. 319К
(1930–1942); Ф. 344К (1938–1939); Ф. 617К (1919–1942); Ф. 615К (1898–
1913); Ф. 619К (1907–1934); библиотечни книги: Ф. 555К (1942); Ф. 615К
(1886–1921); Ф. 617К (1911–1950).
Главни класни книги: Ф. 180К (1924–1925); Ф. 293К (1878–1910);
Ф. 671К (1900–1911); класни дневници: Ф. 243К (1889–1892).
Учредителни протоколи на Родителско-учителското сдружение: Ф. 180К
(1937); Ф. 311К (1937); устав: Ф. 311К (1937); протоколни книги на Родителско-учителски сдружения: Ф. 140К (1932–1944); Ф. 539К (1937–1949);
Ф. 615К (1935–1943); Ф. 617К (1935–1946); Ф. 651К (1935–1951); сведения
за дейността: Ф. 311К (1943).
Доклади и сведения за ученическите и младежки дружества и културнопросветни организации, кооперации и извънучилищна дейност на ученици и
учители: Ф. 181К (1943–1944); Ф. 183К (1925–1943); Ф. 184К (1935–1937);
Ф. 185К (1939–1942); Ф. 190К (1937–1941); Ф. 222К (1931–1941); Ф. 256К
(1936–1951); Ф. 257К (1934–1942); Ф. 268К (1928); Ф. 282К (1935–1936);
Ф. 284К (1937–1938); Ф. 286К (1931–1932); Ф. 287К (1943–1944); Ф. 290К
(1921–1944); Ф. 295К (1932–1944); Ф. 304К (1929–1943); Ф. 308К (1934–
1944); Ф. 311К (1936–1943); Ф. 312К (1934); Ф. 319К (1937); Ф. 326К
(1938–1942); Ф. 344К (1934–1939); Ф. 358К (1929–1933); Ф. 386К (1923–
1942); Ф. 394К (1926–1936); Ф. 398К (1933); Ф. 427К (1936–1939); Ф. 435К
(1933–1935); Ф. 439К (1932–1936); Ф. 454К (1935–1936); Ф. 466К (1939–
1942); Ф. 475К (1947); Ф. 539К (1937–1944); Ф. 539К (1940); Ф. 610К (1936);
Ф. 655К (1941–1942).
Доклади, сведения и преписки за училищните имоти и фондове, строителство на училищни сгради и др.: Ф. 180К (1900–1939); Ф. 190К (1939–1942);
Ф. 222К (1930); Ф. 252К (1929); Ф. 273К (1918–1943); Ф. 282К (1935–1940);
Ф. 290К (1936–1944); Ф. 308К (1937–1938); Ф. 310К (1941); Ф. 315К (1933);
Ф. 398К (1933–1942); Ф. 559К (1924); Ф. 671К (1931).
Инвентарни книги: Ф. 539К (1920–1933); Ф. 617К (1919–1948).
Годишни бюджети и отчети: Ф. 295К (1934–1935); Ф. 352К (1922);
Ф. 439К (1906–1933); Ф. 459К (1921); Ф. 475К (1942–1944).
Сведения за подлежащите на задължително обучение деца, трапезариите, училищните ниви, учителските конференции и др.: Ф. 184К (1935–1936);
Ф. 190К (1940–1942); Ф. 224К (1914–1944).
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Сведения от извършени антропометрични прегледи на учениците:
Ф. 189К (1937); Ф. 222К (1938–1939); Ф. 308К (1936–1938); Ф. 311К (1940–
1942); Ф. 439К (1936); Ф. 615К (1936).
Преписки с Областната и околийските училищни инспекции, средищните директори и др. по учебно-възпитателната и административната дейност:
Ф. 179К (1942–1944); Ф. 180К (1936–1943); Ф. 221К (1914–1944); Ф. 224К
(1921–1944); Ф. 236К (1926–1944); Ф. 243К (1895–1917); Ф. 256К (1936–
1944); Ф. 265К (1941–1944); Ф. 266К (1941–1944); Ф. 276К (1925–1943);
Ф. 282К (1927–1943); Ф. 291К (1938–1943); Ф. 292К (1919–1921); Ф. 305К
(1937–1943); Ф. 308К (1919–1942); Ф. 311К (1935–1943); Ф. 319К (1929–
1944); Ф. 328К (1892–1954); Ф. 343К (1898–1916); Ф. 344К (1928–1939);
Ф. 386К (1922–1943); Ф. 459К (1903–1944); Ф. 555К (1940–1942); Ф. 610К
(1942–1943); Ф. 615К (1889–1944); Ф. 617К (1922–1943); Ф. 619К (1918–
1943).
Албуми със снимки и биографични данни за учителите: Ф. 182К (1915–
1968); Ф. 264К (1937–1966); Ф. 609К (1935); Ф. 610К [1930]; Ф. 641К (1950);
Ф. 645К (1936–[1970]); групови снимки на ученици и на училищни сгради:
Ф. 247К (1935–1944); Ф. 609К (1928–1955).
ПРОФ ЕСИОН А Л НИ УЧИЛИ Щ А
ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАНАЯТЧИЙСКО УЧИЛИЩЕ
„ЙОСИФ ВЕШКОВ“ – ПЛЕВЕН
Ф. 269К, 1 опис, 6 а.е., 0.06 л.м., 1924–1945 г. Вж. и ф. 300
Открито през 1924 г. Дава допълнителна подготовка и обучение на младежи, упражняващи занаят и завършили трети прогимназиален клас. Продължава
дейността си и след 1944 г.

Протоколни книги от заседания на Учителския съвет (1924–1944).
Тръжна преписка на Русенската търговско-индустриална камара за пос
трояване на училищна сграда (1938–1945).
Ръководство по кроежи на обувки [1939].
ДЕВИЧЕСКО ПРАКТИЧЕСКО
ЗАНАЯТЧИЙСКО УЧИЛИЩЕ – ПЛЕВЕН
Ф. 270К, 1 опис, 5 а.е., 0.06 л.м., 1936–1945 г.
Открито на 1 окт. 1936 г. от Женско благотворително дружество „Развитие“ и Плевенската градска община. Ученичките изучават шев и кройка на
детски и дамски облекла, бродерия, домакинство с практика и теория на гот-
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варството. Обучават се ученички, завършили най-малко трети клас. Курсът на
обучение е три години и завършилите придобиват право да работят като самостоятелни майстор-шивачки, лектори и технички в допълнителни земеделски
училища, ръководителки в детски летни игрища и като чиновнички в частни и
държавни учреждения. През 1945 г. към него е открита професионална гимназия
и те постепенно се сливат.

Окръжни на МТПТ по учебно-възпитателната дейност (1938–1944).
Протоколни книги на Учителския съвет (1936–1945).
Кореспонденция с общинското управление, военния гарнизон, военноисторическите музеи и др. по участие в педагогически конференции, чествания, екскурзии и др. (1938–1944).
ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС ПРИ ТРЕТА СМЕСЕНА
ПРОГИМНАЗИЯ – ПЛЕВЕН
Ф. 275К, 1 опис, 21 а.е., 0.11 л.м., 1906–1925 г.
Открит през 1905 г. с два отдела: за горно и долно облекло. Издържа се от
Община – Плевен и Трета смесена прогимназия. Целта е ученичките да придобиват общообразователни знания и умения в областта на шивашките услуги. Няма
данни докога съществува курсът.

Главни класни книги (1906–1925).
Свидетелства за завършен професионален курс (1907–1915).
ДЪРЖАВНО СРЕДНО СПЕЦИАЛНО ДЕВИЧЕСКО ЗЕМЕДЕЛСКО
УЧИЛИЩЕ – с. ДОЛНИ ДЪБНИК
Ф. 549К, 1 опис, 8 а.е., 0.11 л.м., 1921–1952 г. Вж. и ф. 446
Открито със заповед на МЗДИ през 1921 г. със задача да подготвя ученички
за добри домакини с цел подобряване бита на селското земеделско домакинство.
Курсът на обучение е двегодишен. През 1943 г. се преобразува в Държавна земеделска гимназия с петгодишен курс на обучение. Продължава да действа и след
1944 г.

Протоколни книги от заседания на Учителския съвет (1921–1940).
Протоколна книга от заседания на комисии за оценка на произведената
продукция (1939–1952).
Годишен финансов отчет (1933) и приложения към годишния финансов
отчет за 1939 г. (1940).
Актове от финансови ревизии (1929–1939).
Инвентарна книга (1931–1940).
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ДЪРЖАВНО СРЕДНО ЗЕМЕДЕЛСКО УЧИЛИЩЕ
„КНЯЗ СИМЕОН ТЪРНОВСКИ“ – ПЛЕВЕН
Ф. 271К, 1 опис, 14 а.е., 0.18 л.м., 1922–1943 г. Вж. и ф. 493
Открито през 1890 г. по идея на Плевенския окръжен съвет като Българско
практическо земеделско училище с цел да дава теоретични познания по лозарство, овощарство, градинарство и други отрасли на земеделието. За прилагане
на придобитите знания в практиката към него е разкрито учебно-опитно поле и
винарска изба. Във времето училището е претърпяло редица промени в статута
и наименованието: Окръжно практическо земеделско училище (1890); Българско
държавно винарско земеделско училище (1894); Българско държавно лозаро-овощарско училище (1903); Българско държавно лозаро-винарско училище (1906); Държавно средно лозаро-овощарско училище (1907); Държавно земеделско училище
[1915]; Държавно средно специално лозаро-винарско и градинарско училище (1917);
Държавно средно специално лозаро-винарско и градинарско училище „Княз Симеон
Търновски“ (1938); Държавно средно земеделско училище „Княз Симеон Търновски“
(1942). През периода 1921–1925 г. към училището е открит двегодишен Висш лозаро-градинарски институт, като за слушатели се приемат завършили гимназиални
и средни земеделски училища. Училището продължава дейността си и след 1944 г.

Заповедни книги (1922–1943).
Преписка с МЗДИ по доставка на хранителни продукти и въглища за
отопление (1925–1926).
Д ОПЪ Л НИ Т Е Л НИ З Е М Е Д Е ЛСКИ УЧИ ЛИЩ А
3 фонда, 3 описа, 35 а.е., 0.31 л.м., 1931–1950 г.
Допълнителните земеделски училища са открити в периода 1928–1935 г. от
Областната земеделска камара, а по-късно от Областната служба по земеделието. Подчинени са на МЗДИ. Учениците изучават специални предмети: земеделие,
бубарство, пчеларство и земеделски машини (младежите); готварство, шев и
бродерия (девойките). Наред с тях изучават и общообразователни предмети. Курсът на обучение е две- и тригодишен. Продължават да съществуват и след 1944 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗЕМЕДЕЛСКО УЧИЛИЩЕ –
с. ГОРНИ ДЪБНИК
Ф. 550К, 1 опис, 3 а.е., 0.04 л.м., 1933–1950 г. Вж. и ф. 445
ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗЕМЕДЕЛСКО УЧИЛИЩЕ – с. КРУШОВЕНЕ
Ф. 472К, 1 опис, 24 а.е., 0.20 л.м., 1931–1948 г.
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ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗЕМЕДЕЛСКО УЧИЛИЩЕ – с. ОБНОВА
Ф. 551К, 1 опис, 8 а.е., 0.07 л.м., 1935–1947 г. Вж. и ф. 458
Протоколни книги от заседания на Учителския съвет, Стопанския съвет
и оценителни комисии: Ф. 550К (1940–1950) и от заседания на Комисията за
управление на фонд „Допълнителни земеделски училища“: Ф. 550К (1933–
1945).
Годишен отчет за учебно-възпитателната работа: Ф. 472К (1942).
Ревизионна книга за вписване констатациите и препоръките на контролни органи: Ф. 551К (1942–1947).
Главни класни книги: Ф. 472К (1931–1948), свидетелства и удостоверения за завършен курс (1936–1948), книга за издадени свидетелства за завършено образование: Ф. 472К (1932–1948).
Заповеди за назначаване, преназначаване, преместване на учителите и
възлагане на допълнителна административна и извънкласна дейност, именни
карти на директора и учителите, актове за встъпване и напускане на длъжност на учителите: Ф. 472К (1942–1948).
Ведомости и раздавателна книга за заплати и други парични възнаграждения: Ф. 472К (1939–1948).
Годишни бюджети и отчети за приходите и разходите: Ф. 472К (1933–
1948); Ф. 550К (1943–1944); Ф. 551К (1937–1942).
Инвентарна книга: Ф. 551К (1935–1945).
Преписки с МЗДИ, Областната служба по земеделие, околийските агрономства в Плевен и Никопол и др. по състоянието на детската градина при
училището, снабдяването с учебници и материали, отглеждането на земеделски култури и трайни насаждения, обработката на почвата и борбата с болестите по растенията, изнесените беседи пред населението и др.: Ф. 551К
(1942–1943).
ДЪРЖАВНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Ф. 501К, 1 опис, 10 а.е., 0.05 л.м., 1922–1940 г. Вж. и ф. 852
Открита през 1921 г. като Нисше училище за търговия и кооперативно дело.
През учебната 1922/1923 г. е преименувано на Професионално търговско училище, а през учебната 1924/1925 г. става Практическо търговско училище. Закрито по финансови причини, през 1933 г. отново е открито като Общинско средно
практическо и търговско училище „Княз Симеон Търновски“. От 1935 г. е Търговска гимназия. Продължава дейността си и след 1944 г.

Временни наредби за провеждане на изпити (1923–1925).
Протоколи от заседания на Учителския съвет (1922–1938).
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Доклади на директора за състоянието на училището (1935–1940).
Таблици и сведения за учениците (1923–1940).
Списъци на учителите (1931–1940).
Описание на униформеното ученическо облекло (1939).
К У Л Т У РА
ОКРЪЖЕН ЧИТАЛИЩЕН СЪЮЗ – ПЛЕВЕН
Ф. 521К, 1 опис, 21 а.е., 0.20 л.м., 1925–1932 г. Вж. и ф. 164
Основан на 22 февр. 1925 г. Ръководи пряко околийските читалищни съюзи
и чрез тях народните читалища в окръга. Работи за развитието и напредъка на
читалищното и библиотечно дело, обединява читалищата и съгласува обществено-просветната им дейност, урежда народни университети, курсове и др. Продължава дейността си и след 1944 г.

Окръжно на МНП във връзка със Закона за народните читалища, примерен устав и правилник за ползване на читалищна библиотека (1927).
Окръжни на ВЧС в България и преписка по отчетността, членството в
съюза, снабдяването с книги, провеждането на читалищни конгреси и конференции (1927–1932).
Устав на Окръжния читалищен съюз (1925–1926).
Преписки на Окръжния читалищен съюз по провеждането на Окръжна
читалищна конференция, протокол от конференцията, доклад за дейността на
съюза за периода 1927–1931 г. (1932).
Преписки с околийските читалищни съюзи и читалища от Луковитска,
Никополска, Троянска, Тетевенска и Плевенска околии с данни за читалищата, годишните отчети и бюджети, снабдяването с книги, разпределянето на
помощи (1929–1932).
ОКОЛИЙСКИ ЧИТАЛИЩЕН СЪЮЗ – ПЛЕВЕН
Ф. 517К, 1 опис, 8 а.е., 0.07 л.м., 1934–1946 г. Вж. и ф. 158
Основан на 25 февр. 1934 г. и продължава дейността си и след 1944 г. Подпомага развитието на читалищното и библиотечно дело, съгласува просветната
дейност и развива взаимопомощ между читалищата в Плевенска околия.

Устав (1934).
Протоколна книга от конференции и заседания на УС (1934–1946).
Годишни отчети за дейността на съюза и протоколи на контролните комисии (1936–1943).
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Годишни отчети за просветната работа, приходите и разходите, броя на
членовете и др. на читалища от Плевенска околия (1936–1944).
Списък на читалищата, членуващи в съюза (1943).
Преписки с читалищата по организационни въпроси, събиране на данни
за дарителската дейност за просветни нужди и др. (1941–1944).
ЧИТ А Л И ЩА
17 фонда, 18 описа, 243 а.е., 1.83 л.м., 1887–1956 г.
Първите читалища възникват като културно-просветни дружества преди
Освобождението. Те са средища на библиотечната, театрална, хорова и културно-просветна дейност. Управляват се от читалищни настоятелства по устави,
приети от общите събрания и утвърдени от МНП, което упражнява надзор, без
да засяга самостоятелността им. Издържат се от членски внос, дарения, имоти, приходи от дейността. Почти във всички селища на окръга се създават читалища, които продължават дейността си и след 1944 г.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ“ – с. АСЕНОВО
Ф. 535К, 1 опис, 6 а.е., 0.04 л.м., 1928–1944 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ – с. АСЕНОВЦИ
Ф. 118К, 1 опис, 13 а.е., 0.11 л.м., 1898–1951 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ
„ЕПИСКОП ФИЛИП СТАНИСЛАВОВ“ – с. БЕЛЕНЕ
Ф. 662К, 1 опис, 7 а.е., 0.03 л.м., 1919–1944 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА“ – с. БРЕСТ
Ф. 526К, 1 опис, 21 а.е., 0.12 л.м., 1898–1949 г. Вж. и ф. 1118
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИСКРА“ – с. ГРИВИЦА
Ф. 191К, 1 опис, 16 а.е., 0.14 л.м., 1926–1944 г. Вж. и ф. 242
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЪЗНАНИЕ“ – с. ЗГАЛЕВО
Ф. 337К, 1 опис, 10 а.е., 0.09 л.м., 1924–1944 г. Вж. и ф. 1001
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с. КОЙНАРЕ
Ф. 622К, 1 опис, 23 а.е., 0.12 л.м., 1927–1944 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА“ – ЛЕВСКИ
Ф. 110К, 1 опис, 10 а.е., 0.12 л.м., 1901–1951 г. Вж. и ф. 754
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ОБЕДИНЕНО НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК“ – НИКОПОЛ
Ф. 496К, 1 опис, 21 а.е., 0.19 л.м., 1899–1947 г. Вж. и ф. 598
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ – с. ОДЪРНЕ
Ф. 192К, 1 опис, 9 а.е., 0.07 л.м., 1924–1951 г. Вж. и ф. 243
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕЩЕНИЕ“ – с. ПЕЛОВО
Ф. 262К, 1 опис, 8 а.е., 0.05 л.м., 1897–1945 г. Вж. и ф. 727
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК“ – с. ПЕТОКЛАДЕНЦИ
Ф. 379К, 1 опис, 6 а.е., 0.06 л.м., 1927–1941 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с. ПИСАРОВО
Ф. 447К, 1 опис, 7 а.е., 0.04 л.м., 1904–1948 г. Вж. и ф. 1084
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЪГЛАСИЕ“ – ПЛЕВЕН
Ф. 568К, 2 описа, 62 а.е., 0.48 л.м., 1887–1946 г. Вж. и ф. 582
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ – с. ПОРДИМ
Ф. 659К, 1 опис, 7 а.е., 0.04 л.м., 1912–1943 г. Вж. и ф. 1001
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРА“– с. РИБЕН
Ф. 474К, 1 опис, 11 а.е., 0.10 л.м., 1927–1956 г. Вж. и ф. 1114
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ
„ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ“ – с. СТАРОСЕЛЦИ
Ф. 463К, 1 опис, 6 а.е., 0.03 л.м., 1926–1935 г. Вж. и ф. 1084
Окръжни, инструкции, писма и указания на Върховния и Околийския
читалищен съюз в Плевен за провеждане на конгреси, читалищни конференции и събори и др.: Ф. 110К (1909–1938); Ф. 192К (1935–1939); Ф. 474К
(1935–1942).
Учредителни протоколи на читалища: Ф. 110К (1924); Ф. 526К (1898).
Учредителен протокол на театралния отдел и правилник на любителската драматична трупа при читалището: Ф. 496К (1901–1902).
Преписка по учредяване на читалището, приемане в читалищния съюз,
набиране средства за строителство на собствен читалищен дом и др.: Ф. 191К
(1926–1942).
Устави: Ф. 110К (1902); Ф. 337К (1925); Ф. 379К (1927); Ф. 463К (1927);
Ф. 496К (1902–1927); Ф. 568К (1887–1943); Ф. 662К (1919).
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Протоколни книги от заседания на читалищни настоятелства, общи
събрания и заседания на УС: Ф. 110К (1901–1937); Ф. 191К (1926–1937);
Ф. 192К (1932–1939); Ф. 262К (1897–1945); Ф. 337К (1924–1939); Ф. 447К
(1904–1948); Ф. 463К (1926–1935); Ф. 474К (1927–1956); Ф. 496К (1899–
1947); Ф. 526К (1898–1949); Ф. 535К (1934–1944); Ф. 568К (1888–1943);
Ф. 622К (1927–1944); Ф. 659К (1912–1923); Ф. 662К (1919–1928).
Протоколи от заседания на театралния отдел при читалището: Ф. 496К
(1901–1902).
Годишни отчети: Ф. 110К (1905–1938); Ф. 118К (1928–1950); Ф. 192К
(1944); Ф. 262К (1929–1943); Ф. 337К (1930–1944); Ф. 447К (1930–1944);
Ф. 463К (1933–1934); Ф. 474К (1937–1945); Ф. 496К (1901–1944); Ф. 526К
(1929–1943); Ф. 535К (1934–1939); Ф. 568К (1903–1945); Ф. 622К (1937–
1944); Ф. 659К (1928); Ф. 662К (1940–1944).
Доклади на Контролни комисии: Ф. 526К (1928); Ф. 568К (1921–1946).
Списък и партидни книги на членовете на обществено-образователно
дружество „Съгласие“ – Плевен: Ф. 568К (1887–1943).
Годишни статистически сведения за дейността и състоянието на читалищата: Ф. 110К (1928–1944); Ф. 118К (1930–1942); Ф. 191К (1927–1943);
Ф. 192К (1938–1945); Ф. 262К (1928–1943); Ф. 337К (1926–1944); Ф. 379К
(1927–1940); Ф. 447К (1929–1943); Ф. 463К (1928–1934); Ф. 474К (1930–
1942); Ф. 526К (1927–1942); Ф. 535К (1939–1940); Ф. 568К (1942–1944);
Ф. 622К (1940–1944).
Доклади за състоянието на библиотеката и работата в читалнята: Ф. 474К
(1935–1936).
Инвентарни библиотечни книги: Ф. 191К (1928–1932); Ф. 192К (1932–
1951); Ф. 337К (1924–1925); Ф. 496К (б.д.), книга за посещения на читателите: Ф. 118К (1935–1936).
Книги за изнесени беседи, сказки, реферати и др.: Ф. 191К (1928–1942);
Ф. 474К (1932–1949); списък на лекторите на Плевенския околийски читалищен съюз: Ф. 191К (1938–1939); обявления за изнасяни пиеси и вечеринки:
Ф. 526К (1903–1913).
Годишни бюджети, отчети и главни книги за приходите и разходите:
Ф. 110К (1934–1938); Ф. 118К (1898–1949); Ф. 191К (1931–1943); Ф. 192К
(1924–1934); Ф. 379К (1928–1941); Ф. 447К (1929–1943); Ф. 463К (1928–
1932); Ф. 474К (1929–1944); Ф. 496К (1929–1940); Ф. 526К (1905, 1928–
1943); Ф. 535К (1928–1934); Ф. 622К (1937–1944).
Протоколи, поемни условия, преписки с ВЧС, Окръжния и околийските
читалищни съюзи, общинските управления и др. по оземляване, стопанисване на читалищните имоти, строителство и поддръжка на сградите и материалната база, финансово подпомагане и др.: Ф. 118К (1915–1933); Ф. 191К
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(1927–1943); Ф. 463К (1929); Ф. 474К (1933–1942); Ф. 526К (1933–1936).
Ф. 535К (1938–1939); Ф. 568К (1919). Ф. 262К (1930–1941).
Обзор за дейността на читалището за периода 1897–1944 г.: Ф. 526К
(1944); летописна книга със снимки на дарители: Ф. 526К (1929–1943); книга
на дарителите: Ф. 568К (1888–1907); опис на дарените от Йордан Трифонов
книги на читалищната библиотека: Ф. 568К (1944).
УПРАВЛЕНИЕ НА ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИТЕ
КЪЩИ-МУЗЕИ И ПАМЕТНИЦИ – ПЛЕВЕН
Ф. 583К, 2 описа, 305 а.е., 1.70 л.м., 1906–1944 г. Вж. и ф. 708
Изграждането и уреждането на военноисторическите къщи-музеи и паметници става в периода 1903–1907 г. от Комитета „Цар Освободител Александър ІІ“ с председател известният български революционер, публицист и учител Стоян Заимов, който през 1908 г. е назначен за директор на Управлението.
До 1914 г. Управлението е на подчинение на МВ. От 1 авг. 1914 г. се прехвърля
към МНП, а от 1 апр. 1933 г. отново преминава към МВ. От 1958 г. се преобразува в Дирекция на Военноисторическите музеи – Плевен. Към Управлението на
Военноисторическите къщи-музеи и паметници – Плевен се числят: Къща-музей
„Цар Освободител Александър ІІ“, Мавзолей „Св. Георги Победоносец“, Братска
могила-Костница в Скобелевия парк и Музеен кът „Стоян Заимов“ в Плевен, Къща-музей „Великий Княз Николай Николаевич“ и Къща-музей „Карол І Румънски
крал“ – с. Пордим, Къща-музей „Великий княз Владимир Александрович“ – с. Горна Студена, Свищовско, къща-музей „Император Александър ІІІ“ – Бяла. В тях се
пазят реликви от Освободителната война 1877–1878 г.

Препис на Указ № 46 от 10 юни 1908 г. по устройството, щата и организацията на Управлението.
Дисциплинарен правилник за българската войска (1918) и правилник на
МВ за музейно-историческата служба във войската (1942); проект на правилник за работата на Военноисторическите къщи-музеи, мавзолеи и паметниците, разработен от Никола В. Ракитин (1932); проект на инструкция за
вътрешния ред (1934).
Перспективни, годишни и оперативни планове за работа на Управлението и опазване на сградите и предметите (1934–1939).
Отчети за дейността (1908–1927), месечни сведения за извършената работа (1936–1943).
Преписки с министерства и ведомства по приемането на Военноисторическите къщи-музеи и паметници, съградени от Комитета „Цар Освободител Александър II“; размерите им; построените през периода 1887–1912 г.
в България къщи-музеи, мавзолеи и паметници; поддържането, ремонта и
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благоустрояването на сградите, съоръженията и парковете; опазването на
музеите, паметниците и музейните експонати; строителството на паметници
и откриването на музеи; укрепване на редутите от Освободителната война
1877–1878 г.; честване годишнини, посещения на къщите-музеи и мавзолеи
от чуждестранни граждани, министри и дипломатически чиновници в страната; дейността на хора при Мавзолей „Св. Георги Победоносец“ в Плевен;
провеждане на църковни служби в мавзолея и параклиса при Къщата-музей
„Великий Княз Николай Николаевич“ в с. Пордим; уреждане музейни кътове
за Стоян Заимов и ген. Скобелев в Скобелевия парк – Плевен (1909–1943).
Актове за приемане и писма във връзка с дарени музейни експонати
(1908–1940).
Годишни бюджети (1909–1943).
Книги за впечатления на посетителите на Къщата-музей „Цар Освободител Александър II“, Мавзолей „Св. Георги Победоносец“ в Плевен (1906–
1931), къщите-музеи „Великий княз Николай Николаевич“ и „Карол I Румънски крал“ в Пордим (1907–1941), Къща-музей „Великий Княз Владимир
Александрович“ в с. Горна Студена, Свищовско (1912–1931).
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VІІІ. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ
ОБЛАСТЕН ЛЕКАР – ПЛЕВЕН
Ф. 14К, 1 опис, 74 а.е., 1.98 л.м., 1896–1944 г. Вж. и ф. 13
На 1 юли 1934 г. се създава Областна медицинска служба с район на действие Плевенска административна област. Наследява дейността на служба „Окръжен медицински лекар“. Оглавява се от областен лекар (пряко подчинен на
МВРНЗ-ГДНЗ и на Областна дирекция – Плевен), който през 1941 г. става началник на Областна медицинска служба, а от 1943 до 1948 г. отново е областен лекар. Ръководи, координира и контролира дейността по здравеопазването
в областта; прилага здравното законодателство и санитарните мерки; проучва
здравното състояние на населението, организира медицинската служба и води
медицинска статистика; контролира околийските и участъкови здравни служби
и амбулатории, санитарни служби и заведения. Във фонда се съхраняват и документи на Окръжната медицинска служба.

Доклад за здравното състояние и здравните нужди на Плевенска област
(1943).
Заповедни книги (1928–1942).
Годишни санитарни отчети за областта (1940–1943), месечни доклади за
състоянието и дейността на здравните служби в областта, анкети и преписки
със здравните служби по заразните заболявания и борбата с тях (1933–1943).
Приложения към годишните отчети на областния и околийските лекари
за броя на населението, медицинския персонал, раждаемостта, заболяванията
и смъртността и пр. по околии и общо за областта (1936–1944).
Бюлетини за заболелите от заразни болести; карти за епидемични гнезда
и заболявания от петнист тиф (1941–1943).
Доклади и сведения за дейността на Окръжната съвещателна станция за
майки и деца – Плевен (1929–1930).
Раздавателни книги за заплатите на служителите при окръжния и областния лекар (1896–1943).
Преписки по личния състав – предписания и заповеди за назначаване,
преместване и уволняване на служители (1928–1935), списъци на санитарния
персонал при Окръжната постоянна комисия (1925–1927).
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ – ПЛЕВЕН
Ф. 82К, 1 опис, 11 а.е., 0.07 л.м., 1939–1949 г.
Създадена през 1934 г. при въвеждането на новото административно деление на България. Защитава правата на служителите и работниците и осигурява

135

Архивни справочници

отдиха им. Закрита през 1945 г., като част от функциите ѝ се поемат от Областната инспекция по труда.

Окръжни, указания и инструкции на Министерството на социалната политика и ЦК на Общия синдикален съюз по организация на физкултурната
дейност, художествената самодейност и др. (1946).
Преписки на ликвидаторите с Министерството на социалната политика,
ЦС на ОРПС по имуществени въпроси (1945–1948). Протоколи за предаване
на имущество (1944–1947).
Описи на имуществото на Дирекцията и на почивната база край Троянския
манастир (1945–1947). Акт за извършени финансови ревизии (1946–1949).
Служебно досие на Фердинанд Николов – директор (1940–1945).
Книги за заплатите (1939–1945).
ЗД Р А ВНИ С Л УЖБ И
13 фонда, 13 описа, 146 а.е., 1.02 л.м., 1906–1956 г.
Всяка административна околия според нуждите си се дели на участъци –
участъкови здравни служби, завеждани от лекар, а при липса на такъв – от фелдшер. В градовете и в по-големите селски общини са назначавани лекар и помощен персонал, подчинени на кмета, а в професионално отношение – на околийския
лекар. Участъковите и общински здравни служби провеждат лечебно-профилактична дейност в участъка и общината, регистрират и водят борба със заразните болести, грижат се за здравословното и санитарно-хигиенно състояние
на участъците, провеждат контрол на заведенията, където се произвеждат и
продават хранителни продукти и др. Продължават дейността си и след 1944 г.

УЧАСТЪКОВА ЗДРАВНА СЛУЖБА – с. БРЕСТ
Ф. 347К, 1 опис, 14 а.е., 0.08 л.м., 1924–1956 г.
УЧАСТЪКОВА ЗДРАВНА СЛУЖБА – с. ВЪБЕЛ
Ф. 403К, 1 опис, 14 а.е., 0.06 л.м., 1936–1943 г.
УЧАСТЪКОВА ЗДРАВНА СЛУЖБА – с. ГУЛЯНЦИ
Ф. 425К, 1 опис, 3 а.е., 0.04 л.м., 1935–1955 г. Вж. и ф. 1009
УЧАСТЪКОВА ЗДРАВНА СЛУЖБА – с. ДЕКОВ
Ф. 525К, 1 опис, 7 а.е., 0.03 л.м., 1935–1942 г.
ЗДРАВЕН ПУНКТ – с. ДОЛНИ ЛУКОВИТ
Ф. 384К, 1 опис, 15 а.е., 0.10 л.м., 1906–1933 г.
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УЧАСТЪКОВА ЗДРАВНА СЛУЖБА – с. КРУШОВЕНЕ
Ф. 336К, 1 опис, 8 а.е., 0.08 л.м., 1924–1950 г.
УЧАСТЪКОВА ЗДРАВНА СЛУЖБА – с. НИКОЛАЕВО
Ф. 449К, 1 опис, 11 а.е., 0.13 л.м., 1921–1944 г.
УЧАСТЪКОВА ЗДРАВНА СЛУЖБА – с. ПОДЕМ
Ф. 421К, 1 опис, 11 а.е., 0.06 л.м., 1935–1948 г.
УЧАСТЪКОВА ЗДРАВНА СЛУЖБА – с. РАКИТА
Ф. 404К, 1 опис, 8 а.е., 0.03 л.м., 1938–1943 г.
ОБЩИНСКА ЗДРАВНА СЛУЖБА – с. САДОВЕЦ
Ф. 534К, 1 опис, 11 а.е., 0.08 л.м., 1920–1940 г.
УЧАСТЪКОВА ЗДРАВНА СЛУЖБА – с. СТАВЕРЦИ
Ф. 424К, 1 опис, 15 а.е., 0.10 л.м., 1923–1942 г.
УЧАСТЪКОВА ЗДРАВНА СЛУЖБА – с. ТРЪСТЕНИК
Ф. 497К, 1 опис, 13 а.е., 0.08 л.м., 1920–1943 г.
ОБЩИНСКА ЗДРАВНА СЛУЖБА – ЧЕРВЕН БРЯГ
Ф. 524К, 1 опис, 16 а.е., 0.15 л.м., 1923–1953 г.
Окръжни, указания и инструкции на МВРНЗ, МТПТ и др. по спазване
на нормативните документи, борбата със заразните болести и др.: Ф. 424К
(1928–1941).
Ревизионни книги и протоколи за извършени проверки от окръжните
и околийските лекари и инспектори: Ф. 347К (1943–1956); Ф. 384К (1915–
1928); Ф. 404К (1939–1942); Ф. 424К (1928–1942); Ф. 425К (1943–1955);
Ф. 525К (1936–1937).
Протоколи от заседания и проверки на Хигиенния съвет: Ф. 524К
(1923–1948).
Годишни, тримесечни и месечни отчети и сведения за дейността на
службите: Ф. 347К (1935–1942); Ф. 384К (1927–1930); Ф. 403К (1936–1939);
Ф. 404К (1938–1942); Ф. 421К (1936–1941); Ф. 449К (1924–1944); Ф. 497К
(1935–1942); Ф. 524К (1943); Ф. 534К (1920–1940).
Таблици и сведения за движението на населението, ражданията, смъртността, болестите, движението на инфекциозните и заразни заболявания, извършените прегледи (общо и амбулаторни), състоянието на училищата и извършените прегледи на ученици, здравно-просветната дейност и др.: Ф. 336К
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(1935–1943); Ф. 347К (1935–1952); Ф. 384К (1906–1931); Ф. 403К (1936–
1943); Ф. 404К (1932–1942); Ф. 421К (1937–1942); Ф. 424К (1928–1942);
Ф. 449К (1935–1944); Ф. 497К (1920–1940); Ф. 524К (1942–1944); Ф. 525К
(1941–1942); Ф. 534К (1920–1940).
Годишни и шестмесечни сведения за извършените ваксинации и реваксинации против дифтерит, коремен тиф, вариола и др.: Ф 336К (1935–1943);
Ф. 347К (1942); Ф. 384К (1906–1933); Ф. 403К (1936–1943); Ф. 404К (1938–
1943); Ф. 421К (1937–1938); Ф. 449К (1934–1940); Ф. 497К (1932–1943);
Ф. 525К (1941–1942); Ф. 534К (1920–1940).
Годишни сведения за приходите и разходите: Ф. 403К (1936–1942);
Ф. 421К (1942); Ф. 524К (1942–1944); годишен финансов отчет: Ф. 404К
(1942); сведение за движение на Общинския „Здравен фонд“: Ф. 403К (1937–
1941).
Амбулаторни книги и регистри за прегледаните болни, заболелите от
инфекциозни и заразни болести, глухонемите, слепите и психично болните,
констатираните аборти и др.: Ф. 336К (1929–1940); Ф. 347К (1924–1953);
Ф. 421К (1937–1948); Ф. 424К (1923–1939); Ф. 425К (1941–1942); Ф. 449К
(1921–1942); Ф. 524К (1924–1953); Ф. 534К (1926–1934).
Месечни сведения за обслужените бременни жени и родилки: Ф. 421К
(1942); Ф. 424К (1931–1941); сведения за дейността на съвещателната станция за майки и деца: Ф. 524К (1942–1944).
Списъци на медико-санитарните лица: Ф. 336К (1933–1940); Ф. 403К
(1936–1943); Ф. 525К (1935).
Книги за бактериологическите и химически резултати от изследвания
на води: Ф. 347К (1935–1950), сведения и таблици за водоснабдяването:
Ф. 403К (1937–1941); Ф. 449К (1921–1935).
Изложение на участъковия лекар за необходимостта от построяване на
болница в с. Брест: Ф. 347К (1942).
Преписки с областния и околийските лекари по борбата с инфекциозните и заразни болести, паразитите, за имунизациите, раждаемостта, смъртността, превантивната и просветната дейност и др.: Ф. 384К (1905–1931);
Ф. 403К (1937–1943); Ф. 424К (1930–1942).
Информационни листовки на участъковия лекар за здравната просвета
на населението: Ф. 497К (1935).
СТАРОПИТАЛИЩЕ „ДИМИТЪР КОНСТАНТИНОВ“ – ПЛЕВЕН
Ф. 89К, 1 опис, 11 а.е., 0.10 л.м., 1934–1950 г. Вж. и ф. 469
Открито през 1940 г. Построено и издържано със средства, осигурени от
ефория „Димитър Константинов“. Плевенският търговец Димитър Константи-
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нов (Касапина) дарява собствен имот на църквата „Св. Николай“. Волята на
дарителя е след набиране на определена сума от наема на сградата да се пос
трои сирото-старопиталище, което да носи неговото име. Управлението на
средствата се възлага на ефорията. Проектирането започва през 1934 г., а строителството – през 1936 г. в местността южно от Скобелев парк. Продължава
дейността си и след 1944 г.

Заповедна книга (1940–1948).
Инвентарна книга (1938–1950), касова (1940–1947) и книга за заплатите
на служителите (1940–1946).
Преписки с граждани, кандидати за настаняване, със съюз „Обществена
подкрепа“ и др. по настаняване, лечение, снабдяване и др. (1940–1941).
Преписка с ефория „Димитър Константинов“, Община – Плевен и Областна дирекция – Плевен по снабдяването, лечението, отоплението, настаняването на граждани, дарения за дома и др. (1942).
Квитанции за получени суми и продукти от граждани на Плевен (1944).
Проектосметна документация на сградата (1934–1936).
ФОНД „ДЕТСКИ ЛЕТОВИЩА“ – ПЛЕВЕН
Ф. 19К, 1 опис, 18 а.е., 0.13 л.м., 1929–1948 г. Вж. и ф. 17
Основан през 1928 г. по решение на Инспекторския съвет при Окръжната
училищна инспекция – Плевен. Основната цел на фонда е осигуряване летуването на деца от Плевенски окръг, по-късно и Плевенска област, чрез изграждане и
осигуряване издръжката на морски, планински и др. детски летовища, в които
да укрепват здравето си; подпомагане на културни и благотворителни сдружения. През 1938 г. стопанисва 10 планински и едно морско летовище. Продължава
дейността си до 1948 г.

Устави (1929–1937).
Протоколни книги от заседания на УС (1929–1948).
Годишни отчети за дейността на УС (1930–1942).
Доклади за състоянието и развитието на детските летовища (1937).
Годишни бюджети и финансови отчети (1930–1947), актове от финансови ревизии (1937–1940).
Окръжни, указания и инструкции на Инспекцията на Плевенския учебен
окръг по събирането и отчитането на средства за фонда (1930–1931).
Позив за набиране на средства (1929).
Снимки на летуващи деца (1939).
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ІХ. ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ЖИВОТ
ПОЛ И Т ИЧ Е СК И П А Р Т ИИ И ОРГАНИ З АЦИИ
ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ – ПЛЕВЕН
Ф. 639К, 1 опис, 21 а.е., 0.11 л.м., 1900–1920 г.
Либералната партия в Плевен е основана през 1887 г. За основател се счита
Никола Кръстанов – адвокат, който дълги години е и неин ръководител. Включва
разнородна по състав членска маса – търговска буржоазия, земевладелци, занаятчии, адвокати и др. Ръководен орган е Окръжното бюро. През 1920 г. се слива с
Младолибералната и Народнолибералната в Националлиберална партия.

Протокол от събрание на съмишленици по повод разцеплението на партията (1900).
Протоколи от събрания на Окръжното бюро (1901–1910).
Протоколи от заседания, молби за членство, кореспонденция с Окръжното бюро – Плевен, списъци на членовете, предизборни позиви, програми и
агитационни материали на Плевенската и селски дружини в Плевенска околия (1906–1912).
Окръжни, писма, покани за заседания на Окръжното бюро (1902–1913).
Статии за дейността на Либералната партия във вестниците „Утро“,
„Дневник“, „Пряпорец“, „Камбана“ и др. (1910).
Списъци на членовете на Либералната и Младолибералната партия в
Плевен (1919–1920).
НАЦИОНАЛЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ – ПЛЕВЕН
Ф. 367К, 3 описа, 31 а.е., 0.20 л.м., 1920–1934 г.
Създадена през 1920 г. от сливането на Либералната, Младолибералната и
Народнолибералната партии. Учредител и дългогодишен ръководител е Димитър
Хр. Върбенов. Съществува до 1934 г.

Окръжни на ПП и преписки с Околийското бюро на партията в Плевен
по организационни въпроси (1921), подготовка и провеждане на избори, издаване на партиен вестник и др. (1925–1926).
Окръжни и писма на Околийското бюро в Плевен по свикване на партиен конгрес, обединение със „стамболовистите“ и др. (1928–1930).
Писма, телеграми и съобщения на Градското бюро – Плевен до партийни организации и партийни деятели по организационни въпроси (1920–1929).
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Контестация от група кандидати за народни представители от Плевен
до председателя на ХХII ОНС за извършени насилия и закононарушения по
време на изборите (1927).
Протоколи от заседания на Околийското (1927–1931) и на Градското
бюро в Плевен (1920–1928) и от събрания на низови организации за учредяване на структури в Плевенска околия (1924–1933).
Протоколи за обединяването на националлибералите и народнолибералите в Плевен, резолюции, лозунги и др. (1928–1929); протоколи за образуване на Либерален блок между НЛП (Димитър Върбенов), НЛП (обединена) и НЛП (Георги Петров) (1933), протоколи от събрания на организации
на НЛП в страната, анкети и писма по въпроси за единството на партията
(1933–1934).
Списъци на членовете на Плевенската градска организация (1926–1927).
К У Л Т У РНО - ПРОСВЕ Т НИ ,
БЛА Г ОТ ВОРИТ Е Л НИ И ПРО Ф Е СИОН А ЛНИ
ДР У Ж Е СТ ВА И ОРГАНИ З АЦИИ
МУЗИКАЛНО ДРУЖЕСТВО „ГУСЛА“ – ПЛЕВЕН
Ф. 569К, 1 опис, 11 а.е., 0.05 л.м., 1893–1938 г. Вж. и ф. 584
Създадено през 1893 г. Организира самодейни певци и инструменталисти за
популяризиране на българска и славянска музика и поддържа хора при църквата
„Св. Николай“. През 1894 г. преустановява дейността си. Възстановено е през
1902 г., но няма данни докога развива активна дейност. През 1938 г. по инициатива на граждани отново е възстановено. Организира вокални и инструментални
концерти, оперетни представления, публични сказки, поддържа своя музикална
библиотека, осъществява благотворителна дейност. Финансира се от членски
внос, дарения, собствени приходи. Действа и след 1944 г. Фондът е непълен.

Протокол от събрание за възобновяване дейността на дружеството и избор на настоятелство (1938), проектоустав (1938).
Протоколна книга от заседания на настоятелството (1893–1903).
Заявления на граждани за членуване в дружеството (1903–1905).
Акт за избрано настоятелство и проверителна комисия (1905).
Преписки с други дружества, църковни настоятелства, художествени колективи и др. по концертната и благотворителната дейност, подпомагане на
дружеството и др. (1905).
Окръжни на Управителния комитет на Българския музикалния съюз за
необходимостта от укрепването му (1905).
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Приветствие до Втория конгрес на музикалните дейци (1904), пълномощно на Димитър Иванов, учител в София, да представлява дружеството на
Третия конгрес (1905).
Програми за концерти на местни и чуждестранни изпълнители (1905).
СЪЮЗ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ – КЛОН с. ОДЪРНЕ
Ф. 216К, 1 опис, 12 а.е., 0.04 л.м., 1937–1943 г.
Основан на 25 ян. 1937 г. със задача да се грижи за всестранното телесно
и духовно развитие на децата. Организира и подпомага ученически трапезарии,
летни детски градини, честване деня на детето; пропагандира здравно-просветни и други мероприятия за развитието и възпитанието на децата.

Учредителен протокол (1937).
Списъци на членовете, на УС и КС (1937–1938).
Годишни отчетни доклади за дейността на УС (1939–1942).
Годишни програми и отчети за празнуване деня на детето (1937–1940).
Сведения за дейността на клона, летния детски дом, училищната трапезария и др. (1938–1943).
Преписки с църковното настоятелство, читалището и граждани по набиране на дарения (1937).
БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО „ЧЕРВЕН КРЪСТ“ – КЛОН с. ОДЪРНЕ
Ф. 215К, 1 опис, 8 а.е., 0.03 л.м., 1935–1944 г.
Основано на 12 ян. 1938 г. със задача да популяризира целите на БЧК, да осъществява здравна просвета сред населението, да набира парични и материални
средства и да подготвя санитарен персонал, нужен в случай на война или бедствие.

Учредителен протокол на клона (1938), списъци на УС и КС (1938) и на
членовете (1938–1941).
Годишни отчети за дейността на клона (1938–1943).
Протоколи от събрания за учредяване комитети за честване Деня на
„Червения кръст“ (1936–1943) и отчети за честванията (1936–1944).
Програма за дейността на БЧК и правилник за униформите на длъжностните лица (1937–1938).
Окръжни и указания на БЧК до дружествата в страната по дейността
(1935–1944).
Преписки с БЧК и кмета на с. Одърне по дейността на дружеството
(1937–1944).
Годишни бюджети (1939–1944).
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ОКОЛИЙСКИ НЕУТРАЛЕН
ВЪЗДЪРЖАТЕЛЕН КОМИТЕТ – с. МУСЕЛИЕВО
Ф. 627К, 1 опис, 8 а.е., 0.04 л.м., 1924–1932 г.
Основан на 2 авг. 1926 г. в с. Въбел по инициатива на Младежкото неутрално въздържателно дружество в селото, а за седалище е определено с. Муселиево.
Утвърждава се като обединително звено на младежките и ученически въздържателни дружества в Никополска околия за борба с алкохола, тютюнопушенето, хазарта и др. Връзката се осъществява от избрани член-организатори на
дружествата.

Устави на Младежкия въздържателен неутрален съюз в България (1924)
и на Младежко въздържателно неутрално дружество (1925).
Правилник на Околийския неутрален въздържателен комитет (1926).
Списъци на организаторите и на въздържателните дружества, членуващи в Околийския комитет (1926).
Протоколна книга от заседания на комитета (1926–1932).
Кореспонденция с Младежкия въздържателен неутрален съюз, Българс
ката въздържателна федерация, Съюза на ученическите неутрални въздържателни дружества, младежки въздържателни дружества от Никополска околия и страната по въпроси на въздържателното движение (1926–1932).
ОБЩО СДРУЖЕНИЕ НА ИНДУСТРИАЛЦИТЕ – ПЛЕВЕН
Ф. 137К, 1 опис, 7 а.е., 0.07 л.м., 1935–1949 г.
Основано 1935 г. Съдейства за развитието на индустрията и защитава интересите на индустриалците пред държавата и от конкуренцията на чуждестранния капитал. Продължава дейността си до 1947 г.

Протоколни книги на УС (1942–1947) и на Проверителния съвет (1940–
1947).
Списъци на членовете на сдружението (1935–1946).
Годишни бюджети (1935–1946).
Списъци на ненационализираните занаятчийски предприятия и сведения
за частни занаятчийски предприятия (1948–1949).
Констативни протоколи на комисии на МИЗ за състоянието на машинния парк в индустриалните предприятия (1949).
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ОКОЛИЙСКИ РАБОТНИЧЕСКИ СИНДИКАТ – ПЛЕВЕН
Ф. 61К, 1 опис, 14 а.е., 0.13 л.м., 1919–1945 г.
Обединява и ръководи дейността на клоновите работнически сдружения на
територията на Плевенска околия.

Протоколни книги от пленуми, конференции, общи събрания, заседания
на ПП, УС и КС (1935–1945).
Протоколни книги от общи събрания и заседания на Клоновото работническо сдружение на търговските и индустриални служащи (1936–1944) и на
работниците от каучуковото производство (1937–1944).
Доклад за състоянието на производствата в Плевен (1924).
Доклад за дейността на Бюрото за безработни за периода 1915–1918 г.
(1919).
Преписки с министерства, Българския работнически съюз, Областната
дирекция за организиране и контрол на професиите, околийските и клоновите работнически синдикати в Габрово, Казанлък, Севлиево, Трявна и Ловеч
по организационни въпроси, учредяване на физкултурни дружества, културно-масова дейност и др. (1937–1943).
Партидна книга с данни за работническите сдружения в Плевенска околия (1942–1944).
ОБЩО РАБОТНИЧЕСКО СДРУЖЕНИЕ – с. СУХАЧЕ
Ф. 598К, 1 опис, 8 а.е., 0.03 л.м., 1936–1944 г.
Основано на 28 февр. 1936 г. със задача да защитава професионалните интереси на работниците, да се грижи за осигуряване работа на работниците,
заплащане на труда им, обезпечаване по време на безработица и др. Развива и
културно-просветна дейност сред членовете и населението. Подчинено на Околийския работнически синдикат – Бяла Слатина.

Учредителен протокол, протоколи и отчети от общи събрания (1936–
1941).
Заявления на работници за членство, списък на членовете, сведения за
организационното и финансово състояние (1937–1943).
Списъци на ръководствата на сдружението (1938–1944).
План за работата (1936).
Преписки с Околийския работнически синдикат – Бяла Слатина по избор на ръководство на сдружението, осигуряване на работниците, спазване
на трудовото законодателство, честване на Първи май, постановки на пиеси
и др. (1937–1944).
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ДРУЖЕСТВО „ИНВАЛИД“ – с. ДОЛНИ ЛУКОВИТ
Ф. 211К, 1 опис, 6 а.е., 0.05 л.м., 1941–1943 г.
Обединява и подпомага пострадалите от войните, урежда наследствени
права на сираци и вдовици и др.

Списъци на членовете с данни за получени помощи (1941–1943).
Окръжни и преписки с Общия съюз на пострадалите от войните по дейността на дружеството – честване на празници, освещаване знамето на дружеството, пенсионни преписки и др. (1941–1943).
ПРОФДРУЖЕСТВО „ТРУДОВ ИНВАЛИД“ – ПЛЕВЕН
Ф. 84К, 1 опис, 11 а.е., 0.05 л.м., 1937–1950 г.
Учредено на 18 апр. 1937 г. под името Дружество „Закрила“ към Общия
съюз на инвалидите в България. През 1942 г. е преименувано на „Трудов инвалид“,
а през 1947 г. – на Профдружество „Трудов инвалид“, под което наименование
съществува до 1950 г., когато се саморазпуска. Основната му цел е да обедини
пострадалите от войната инвалиди, сираци и всички граждани, желаещи да ги
подпомагат, да се грижи за оползотворяване остатъка от изгубената работоспособност на инвалидите; да следи за правилното прилагане на специалните закони и правата, създадени с тях.

Типов устав (1942).
Протоколи и протоколни книги от общи събрания, заседания на настоятелството, УС и КС (1937–1950).
Отчетни доклади (1947–1949).
Списъци на членовете и за раздадени помощи в натура и пари (1948–
1950).
Преписки с Околийския синдикален съвет и Държавния институт за обществено осигуряване – клон Плевен по раздаване на земя за обработване,
карти за почивка, оказване на медицинска помощ, снабдяване с отоплителни
материали и др. на членовете на дружеството (1945–1950).
Окръжни, указания и инструкции на Общия съюз на инвалидите в България (1942–1949).
ПРОФДРУЖЕСТВО „ТРУДОВ ИНВАЛИД“ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Ф. 114К, 1 опис, 8 а.е., 0.05 л.м., 1940–1950 г.
Учредено през ноем. 1940 г. към Общия съюз на инвалидите в България с наименование Дружество „Трудов инвалид“. Обединява пострадалите от войната
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инвалиди-пенсионери и дарители за оползотворяване остатъка от изгубената
работоспособност на инвалидите; следи за правилното прилагане на специалните закони и правата, създадени с тях. От 1947 г. е член на ОРПС, а през 1948 г.
се преименува на Профдружество „Трудов инвалид“, с което остава до разпускането му през 1950 г.

Протоколни книги от общи събрания и заседания на настоятелството и
УС (1940–1949).
Списъци на членовете на дружеството и за раздадени помощи в натура
и пари (1946–1950).
Годишни планове (1948–1949) и тримесечни отчети за работата на дружеството (1947–1950).
Преписки с ОРПС, кмета на Община – Червен бряг и др. за осигуряване
на помещение за дружеството, снабдяване с въглища и др. (1945–1950).
Окръжни, указания и инструкции на Общия съюз на инвалидите в България и ОРПС по дейността на дружеството (1945–1950).
ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАНАЯТЧИЙСКИ СДРУЖЕНИЯ В
НИКОПОЛСКА ОКОЛИЯ
Ф. 562К, 1 опис, 19 а.е., 0.19 л.м., 1926–1945 г.
Създадени след Освобождението с цел да защитават професионалните интереси на занаятчиите от различните браншове на територията на Никополска
околия.

Протоколни книги от: общи събрания и заседания на УС на Околийския
синдикат (сдружение) – Никопол (1937–1941); общи събрания и заседания
на УС и КС на общите занаятчийски сдружения в Никопол (1930–1945) и в
селата Гигенска махала (1927–1929), Брест (1937–1941) и Турски Тръстеник
(Славяново) (1926–1941).
Учредителни протоколи на сдруженията в селата Коприва (Ленково) и
Изгрев (1939).
Списъци на занаятчиите, на ръководствата и датите на учредяване на
общите занаятчийски сдружения в околията (1936); на представителите на
сдруженията в общинските съвети; на жените занаятчии (1939).
Доклади за състоянието на Околийското занаятчийско сдружение (1936–
1942).
Сведение за дните, в които се провеждат панаири и пазари в Никополска
околия (1935).
Окръжно на ОСБЗ за ликвидиране на еврейските търговски предприятия в страната (1942).
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Окръжни на Българския занаятчийски съюз, Търговско-индустриалната
камара – Русе, Областната занаятчийска общност в Плевен и преписки с тях
по организационни, професионални и синдикални проблеми на сдруженията
(1935–1944).
ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАНАЯТЧИЙСКИ СДРУЖЕНИЯ
В ПЛЕВЕНСКА ОКОЛИЯ
Ф. 532К, 1 опис, 12 а.е., 0.13 л.м., 1922–1951 г.
Създадени след Освобождението по традицията от обединенията на българските „еснафи“. Защитават професионалните интереси на занаятчиите от
различните браншове и селища на територията на Плевенска околия.

Протоколни книги от общи събрания и заседания на настоятелствата на общите занаятчийски сдружения в Плевен (1937–1940), гара Левски
(1922–1936), селата Долни Дъбник (1927–1937), Пордим (1926–1932), Горни Дъбник (1934–1937), Петърница (1935–1944), Славовица (1938–1951),
Вълчитрън (1935–1946) и на Хлебарското занаятчийско сдружение в Плевен
(1935–1943).
Резолюция от проведена конференция на професионалните организации
в Плевенска област (1939).
Окръжни, резолюции, заповеди на Българския занаятчийски съюз, Областната занаятчийска общност, Областната инспекция на професиите, Околийския занаятчийски синдикат – Плевен, Търговско-индустриалната камара – Русе по професионални и синдикални проблеми (1938–1940).
Бюджет за приходите и разходите на Общото занаятчийско сдружение „Съгласие“ – с. Долни Дъбник (1939), сведения за занаятчиите в селото
(1940).
З Е М Е Д Е Л СКИ З АД РУГ И
3 фонда, 3 описа, 112 а.е., 0.86 л.м., 1936–1945 г.
Околийските земеделско-стопански задруги и местните земеделски задруги са основани през 1936 г. Започват да действат от февр. 1937 г. Обединяват
земеделските стопани за защита на професионалните им интереси и културнопросветно издигане. Към тях са учредени и взаимоспомагателни каси, от които
се отпускат помощи на нуждаещите се и земеделски пенсии на навършилите възраст членове.
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ЗЕМЕДЕЛСКО-СТОПАНСКА ЗАДРУГА – с. ДОЛНИ ЛУКОВИТ
Ф. 213К, 1 опис, 27 а.е., 0.14 л.м., 1936–1944 г.
ОКОЛИЙСКА ЗЕМЕДЕЛСКО-СТОПАНСКА ЗАДРУГА –
НИКОПОЛ
Ф. 520К, 1 опис, 66 а.е., 0.52 л.м., 1937–1945 г.
ОКОЛИЙСКА ЗЕМЕДЕЛСКО-СТОПАНСКА ЗАДРУГА – ПЛЕВЕН
Ф. 519К, 1 опис, 19 а.е., 0.20 л.м., 1936–1943 г.
Протоколи от: учредително събрание: Ф. 519К (1936); годишни отчетни
събрания: Ф. 213К (1937–1939); Ф. 519К (1938); общи събрания и заседания на ръководството и КС: Ф. 520К (1940–1945); протоколна книга от общи
събрания и заседания на ръководството: Ф. 213К (1938–1942).
Заповеди на МТПТ за утвърждаване и промени в състава на ръководството: Ф. 213К (1936); Ф. 519К (1936–1942).
Списъци на членовете: Ф. 213К (1937–1943).
Сведения за организационната, стопанската и културно-просветната
дейност на земеделските стопански задруги: Ф. 519К (1939); Ф. 520К (1938–
1944); Ф. 213К (1937–1942) и за организираните и неорганизирани земеделски стопани: Ф. 519К (1938).
Програми за стопанската и културно-просветната дейност на задругата:
Ф. 213К (1939).
Досиета на местни земеделско-стопански задруги: Ф. 519К (1939–1943);
Ф. 520К (1937–1943).
Годишни бюджети: Ф. 213К (1938–1941); Ф. 519К (1936–1943); Ф. 520К
(1941); отчети: Ф. 213К (1939–1943) и извлечения от сметките на задругата: Ф. 520К (1938–1941); партидна книга за приходите и разходите: Ф. 213К
(1941–1943).
Книга на завършилите народни земеделски училища жители на с. Долни
Луковит: Ф. 213К (1944).
Заявления и удостоверения за членство в ЗСЗ: Ф. 213К (1937–1944).
Преписка с ОкЗСЗ и Околийско агрономство – Оряхово по организиране на заседания и конференции, събиране на членски внос и др. въпроси по
дейността: Ф. 213К (1936–1937; 1942–1944).
Преписка с ОСЗСЗ, местните задруги, медицинската амбулатория в Плевен и др. по уточняване списъците и условията за изпращане на земеделски
работници в Германия; трудови договори: Ф. 519К (1939).
Преписки с ОСЗСЗ, областния инспектор по организация и контрол на
професиите и др. по организационни и финансови въпроси, защита интере148
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сите на земеделските стопани, придобиване на имущество, провеждане на
земеделски изложби и др.: Ф. 520К (1938–1944).
Окръжни и заповеди на ОСЗСЗ в България, Дирекцията на професиите,
МТПТ, Областната инспекция на професиите и др. по дейността: Ф. 213К
(1937–1944); Ф. 519К (1937–1938); Ф. 520К (1938–1945).
Проектоустав и резолюция от Учредителен конгрес на ОСЗСЗ в България: Ф. 213К (1936); Ф. 519К (1937); протокол и резолюция от Областна
конференция на ръководствата на околийските задруги в Плевенска област:
Ф. 520К (1938).
ГРУПОВ ФОНД „ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА
ЗДРАВНИТЕ РАБОТНИЦИ“ – ПЛЕВЕН
Ф. 522К, 2 описа, 62 а.е., 0.36 л.м., 1906–1944 г.
Професионалните организации на здравните работници са създадени да защитават професионалните и материални интереси на здравните и ветеринарносанитарните работници в Плевен и Плевенска околия. Наред с тях си поставят
и други задачи: създаване на адекватно законодателство по проблемите на здравеопазването, общественото осигуряване, финансирането на здравеопазването,
снабдяването на населението с лекарства, здравната просвета, издигането на
професионалния морал сред съсловието и други.

Правилник за устройството и вътрешния ред на Фелдшерско медицинско дружество – клон Плевен (1910), протоколи от събрания на дружеството
(1906–1911), отчет за дейността на Десетия конгрес на дружеството (1911).
Преписка с Фелдшерското медицинско дружество – София, Централния
синдикат на Съюза на съюзите, местни професионални дружества и членове
по организационни и финансови въпроси, изменение на Закона за общественото здраве, законопроектите за чиновниците по гражданското ведомство,
участие в конгрес, абонамент за дружествения орган (1906–1911).
Протоколи от събрания на Плевенското дружество на Съюза на средния
санитарен персонал в България (1912–1915) и от съвместни събрания с клона
на Фелдшерското медицинско дружество в Плевен (1914–1919). Резолюции
за обединяване на дружествата на средния санитарен персонал и Фелдшерското медицинско дружество (1915) и на медицинските фелдшери, акушерки,
милосърдни сестри и санитарни подофицери (1919).
Отчети за дейността на дружеството (1911–1919) и за финансовото състояние (1912–1919). Преписки със Съюза на средния санитарен персонал в
България, дружества от страната и членове на дружеството по организационни въпроси, участие в конгреси, подпомагане на Женското просветно благот149
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ворително дружество „Пробуждане“ – Плевен, защита правата на фелдшерите (1914–1919).
Окръжни на дружеството до членовете, изложения до Окръжния хигиеничен съвет, Окръжната постоянна комисия, кмета на Плевен, Върховния
медицински съвет по професионални и социални проблеми на фелдшерите и
акушерките (1908–1909).
Устав на Плевенското дружество на Съюза на санитарния и ветеринарния персонал в България (1937), протоколи от конференции, събрания и заседания на настоятелството (1922–1940), отчети за дейността и финансовото
състояние на дружеството (1921–1938).
Отчети на делегати на конгреси (1924–1935).
Бюджети и финансови отчети (1921–1938).
Сведения за дружеството от създаването му [1900] до 1937 г.
Преписки със Съюза на санитарния и ветеринарен персонал, в-к „Санитарен глас“, Благотворително дружество „Отбрана“ на запасните офицери
в Плевен и др. по организационната и финансовата дейност, отчетността на
членовете, приложението на Закона за народното здраве, организиране на
акушерски конференции, благотворителни мероприятия и курсове в Плевен,
участие в международни и национални конгреси (1921–1938).
Устав на Областното дружество (колегия) на Съюза на здравните деятели в България – Плевен (1939).
Протоколи от събрания на дружеството (1940–1944), на акушерската
секция при дружеството (1939) и от заседание на настоятелството (1941).
Бюджети за приходите и разходите (1940–1941).
Преписки със Съюза на здравните деятели, Областно данъчно управление и Областна медицинска служба – Плевен и членове на дружеството по
организационни въпроси, отчетността, плащането на патенти, подпомагане
семействата на починали членове и др. (1939–1944).
Отчети за дейността на настоятелството на Плевенски клон на Българския зъболекарски съюз (1929–1936).
Списък на членовете, окръжно на Дирекцията на труда и обществените
осигуровки за зъболекарската практика (1936).
Протоколи от учредително събрание на Български ветеринарен лекарски съюз – клон Плевен, от събрание за избор на УС и Контролна комисия и
от заседание за конструиране на УС (1940).
Окръжни на Българския ветеринарен лекарски съюз по учредяване клоновете на съюза и дейността им (1940–1943).
Годишни бюджети на Български лекарски съюз – клон Плевен (1941–
1944). Покани за участие в събрания, сметкоразписки за направени разходи
за събрания, подпомагане на бедни граждани през зимата и семействата на
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починали лекари, честване юбилеи на лекари, сътрудничество с Дамския комитет при БЧК – клон Плевен (1939–1943).
Окръжно на клона до членовете на съюза за заплащане на патентен данък (1934).
Списъци на лекари с данни за местоработата им (1943–1944).
ГРУПОВ ФОНД „ФИЗКУЛТУРНИ И
СПОРТНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ПЛЕВЕН“
Ф. 86К, 2 описа, 34 а.е., 0.27 л.м., 1911–1947 г. Вж. и ф. 115; ф. 1339
Първото физкултурно дружество в Плевен – „Плевенски юнак“, е основано
през 1897 г. През 1898 г. е учредено Колоездачното дружество „Орел“, а през
1901 г. е поставено началото на Туристическото дружество „Кайлъшка долина“. С основаването на Работническото дружество „Сила“ през 1904 г. е пос
тавено началото на работническото физкултурно движение. През 1907 г. то се
слива с Младежкото работническо дружество „Младеж“. През 1919 г. при Младежкото комунистическо дружество „Георги Кирков“ е изградено Гимнастическо дружество „Спартак“. Същата година са основани Футболно дружество
„Полезни игри“ и Туристическо дружество „Студенец“. По-късно се учредяват и
спортните клубове „Белите орлета (орли)“ и Железничарски спортен клуб „Скобелев“.

Устави на дружество „Юнак“ (1912–1937) и Спортен клуб „Белите
орли“ (1934).
Правилници на юнашките чети при Гимнастическото дружество „Юнак“;
за съюзната почетна награда „За юнашко отличие и заслуги“; на стадиона
(1930–1933).
Протоколна книга на Плевенската окръжна спортна област (1925–1933).
Протоколи от събрания и заседания на областния управител и Проверителния съвет на Плевенската юнашка област (1943).
Протоколна книга от заседания на настоятелството на Гимнастическо
дружество „Юнак“ (1911–1925).
Протоколи на комитета към БТС – клон „Кайлъшка долина“ за построяване на хижа „Козя стена“ (1939–1940).
Отчети на настоятелството на дружество „Юнак“ (1923–1940).
Летописна книга на Спортен клуб „Белите орли“ (1931–1940).
Списъци на членове на Гимнастическо дружество „Юнак“ (1944) и на
Спортен клуб „Белите орли“ (1934–1936).
Инвентарна книга и касова книга на Колоездачно дружество „Орел“
(1932–1947), касова книга на Работнически спортен клуб „Труд“ (1942–1947).
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Окръжни, позиви, резолюции и др. на БНСФ. Съюза за закрила на децата и кореспонденция на Спортен клуб „Белите орли“ по организационни
въпроси, строителство и поддържане на базата и др. (1932–1936).
Списък на юнашките дружества в България по области, писмо от Съюза
на гимнастическите дружества „Юнак“ в София за създаване на Плевенска
юнашка област и списък на дружествата към нея (1936–1940).
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Х. РЕЛИГИЯ
АРХИЕРЕЙСКО НАМЕСТНИЧЕСТВО – ПЛЕВЕН
Ф. 126К, 1 опис, 261 а.е., 4.21 л.м., 1884–1900 г.
Създадено през 1872 г. и действа и след 1944 г. Представлява се от Архиерейски наместник, назначаван от епархийския архиерей и утвърждаван от светската власт. Архиерейският наместник се грижи църковните обреди и треби да
се извършват според установения ред, проучва състоянието на църквите, поведението на свещениците и работата на църковните настоятелства, издава вули
за брак и др.

Преписки по утвърждаване на църковни настоятелства и енорийски свещеници (1886–1895).
Писма, телеграми, свидетелства и др. до Врачанската митрополия и Плевенския окръжен съд по встъпване в брак, бракоразводни дела и незаконно
живеещи (1884–1900); покръстване на мохамедани (1886–1887); приемане
на иноверни и инославни в Православната църква (1890–1897); инославната
пропаганда (1889).
Писма от енорийски свещеници до архиерейския наместник по работата
им в енорията и състоянието на православното духовно оръжие (1895–1897),
извършването на богослужения, молебени, водосвети и др. (1886–1899).
Преписки и ведомости по възнаграждението и заплатите на персонала (1884–1897), определянето на такси за извършване на църковни служби
(1889–1896).
Кръщелни свидетелства (1899).
Ц Ъ Р КОВНИ НА СТ ОЯТ Е ЛСТ ВА
66 фонда, 66 описа, 990 а.е., 7.16 л.м., 1870–1960 г.
Църковните настоятелства съществуват още преди Освобождението. Те
са изборни органи на местното население. Осъществяват връзката с административните власти, стопанисват земите, поддържат църковните храмове и
съдействат за строителството на нови, упражняват бюджетите, организират
събирането и раздаването на помощи и др. През 1949 г. със Закона за вероизповеданията църквата е отделена от държавата.

ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. АСПАРУХОВО
Ф. 660К, 1 опис, 10 а.е., 0.09 л.м., 1937–1948 г.
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ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. БЕГЛЕЖ
Ф. 663К, 1 опис, 3 а.е., 0.02 л.м., 1904–1948 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. ГЕОРГИ“ – с. БЕЛЕНЕ
Ф. 401К, 1 опис, 6 а.е., 0.06 л.м., 1936–1948 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. БИВОЛАРЕ
Ф. 443К, 1 опис, 3 а.е., 0.02 л.м., 1927–1949 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. БРЕГАРЕ
Ф. 542К, 1 опис, 7 а.е., 0.05 л.м., 1917–1947 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. БРЕСТЕ
Ф. 434К, 1 опис, 6 а.е., 0.03 л.м., 1927–1949 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. БРЪШЛЯНИЦА
Ф. 408К, 1 опис, 6 а.е., 0.05 л.м., 1919–1944 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. БУКОВЛЪК
Ф. 444К, 1 опис, 3 а.е., 0.03 л.м., 1928–1949 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ВАРАНА
Ф. 395К, 1 опис, 9 а.е., 0.07 л.м., 1926–1949 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ВЪБЕЛ
Ф. 400К, 1 опис, 5 а.е., 0.02 л.м., 1929–1946 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ВЪЛЧИТРЪН
Ф. 665К, 1 опис, 3 а.е., 0.04 л.м., 1909–1947 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ВЪРБИЦА
Ф. 382К, 1 опис, 24 а.е., 0.20 л.м., 1924–1950 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ГИГЕН
Ф. 406К, 1 опис, 13 а.е., 0.07 л.м., 1916–1948 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ГИГЕНСКА МАХАЛА
Ф. 362К, 1 опис, 16 а.е., 0.12 л.м., 1895–1948 г.
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ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ГЛАВА
Ф. 623К, 1 опис, 70 а.е., 0.40 л.м., 1887–1947 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ГОРНА МИТРОПОЛИЯ
Ф. 377К, 1 опис, 16 а.е., 0.09 л.м., 1921–1960 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ГОРНИ ДЪБНИК
Ф. 329К, 1 опис, 13 а.е., 0.07 л.м., 1922–1948 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ГРАДИЩЕ
Ф. 417К, 1 опис, 14 а.е., 0.15 л.м., 1924–1959 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ГУЛЯНЦИ
Ф. 353К, 1 опис, 2 а.е., 0.02 л.м., 1906–1923 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
Ф. 366К, 1 опис, 29 а.е., 0.08 л.м., 1928–1949 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ДОЛНИ ДЪБНИК
Ф. 657К, 1 опис, 6 а.е., 0.05 л.м., 1939–1949 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ЗАГРАЖДЕН
Ф. 438К, 1 опис, 14 а.е., 0.05 л.м., 1943–1948 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ЗЛОКУЧЕНЕ
Ф. 411К, 1 опис, 6 а.е., 0.05 л.м., 1906–1945 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. КАМЕНЕЦ
Ф. 410К, 1 опис, 13 а.е., 0.07 л.м., 1897–1948 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. КОЗАР БЕЛЕНЕ
Ф. 428К, 1 опис, 10 а.е., 0.10 л.м., 1901–1948 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. КОИЛОВЦИ
Ф. 324К, 1 опис, 12 а.е., 0.07 л.м., 1901–1949 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. КОМАРЕВО
Ф. 664К, 1 опис, 3 а.е., 0.03 л.м., 1906–1948 г.
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ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. КРУШОВЕНЕ
Ф. 547К, 1 опис, 11 а.е., 0.11 л.м., 1930–1950 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. КРУШОВИЦА
Ф. 446К, 1 опис, 9 а.е., 0.04 л.м., 1921–1949 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. КУЛИНА ВОДА
Ф. 360К, 1 опис, 20 а.е., 0.17 л.м., 1927–1949 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – ЛЕВСКИ
Ф. 451К, 1 опис, 15 а.е., 0.17 л.м., 1901–1959 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ЛЕНКОВО
Ф. 350К, 1 опис, 8 а.е., 0.04 л.м., 1898–1951 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. МАЛЧИКА
Ф. 462К, 1 опис, 8 а.е., 0.07 л.м., 1901–1951 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. МЕЧКА
Ф. 348К, 1 опис, 8 а.е., 0.05 л.м., 1901–1948 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. МИЛКОВИЦА
Ф. 335К, 1 опис, 3 а.е., 0.02 л.м., 1923–1944 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. НИКОЛАЕВО
Ф. 405К, 1 опис, 9 а.е., 0.03 л.м., 1930–1947 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. НОВО СЕЛО
Ф. 354К, 1 опис, 5 а.е., 0.05 л.м., 1931–1946 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ЦЪРКВА
„СВ. ТРОИЦА“ – с. ОБНОВА
Ф. 330К, 1 опис, 13 а.е., 0.07 л.м., 1895–1949 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ЦЪРКВА
„СВ. ВЪЗНЕСЕНИЕ“ – с. ОБНОВА
Ф. 331К, 1 опис, 4 а.е., 0.03 л.м., 1919–1948 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ОДЪРНЕ
Ф. 351К, 1 опис, 16 а.е., 0.07 л.м., 1899–1953 г.
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ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ОПАНЕЦ
Ф. 442К, 1 опис, 6 а.е., 0.03 л.м., 1928–1949 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ПЕЛОВО
Ф. 416К, 1 опис, 7 а.е., 0.03 л.м., 1901–1945 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ПЕТОКЛАДЕНЦИ
Ф. 430К, 1 опис, 9 а.е., 0.07 л.м., 1904–1957 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ПИСАРОВО
Ф. 342К, 1 опис, 8 а.е., 0.04 л.м., 1933–1948 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ЦЪРКВА
„СВ. ТРОИЦА“ – ПЛЕВЕН
Ф. 356К, 1 опис, 18 а.е., 0.12 л.м., 1891–1948 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. НИКОЛАЙ“ – ПЛЕВЕН
Ф. 365К, 1 опис, 21 а.е., 0.21 л.м., 1895–1947 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ЦЪРКВА
„СВ. ПАРАСКЕВА“ – ПЛЕВЕН
Ф. 383К, 1 опис, 18 а.е., 0.16 л.м., 1870–1949 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ПОДЕМ
Ф. 339К, 1 опис, 8 а.е., 0.03 л.м., 1907–1949 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. РАДОМИРЦИ
Ф. 441К, 1 опис, 14 а.е., 0.07 л.м., 1910–1949 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. РАКИТА
Ф. 426К, 1 опис, 6 а.е., 0.04 л.м., 1926–1948 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. РЕСЕЛЕЦ
Ф. 433К, 1 опис, 5 а.е., 0.05 л.м., 1930–1949 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. САДОВЕЦ
Ф. 349К, 1 опис, 27 а.е., 0.29 л.м., 1907–1951 г.
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ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. СЛАВОВИЦА
Ф. 346К, 1 опис, 10 а.е., 0.06 л.м., 1914–1949 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. СЛАВЯНОВО
Ф. 364К, 1 опис, 15 а.е., 0.12 л.м., 1879–1934 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. СТАВЕРЦИ
Ф. 631К, 1 опис, 233 а.е., 1.75 л.м., 1894–1948 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. СТАРОСЕЛЦИ
Ф. 340К, 1 опис, 9 а.е., 0.20 л.м., 1905–1952 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. СТЕЖЕРОВО
Ф. 429К, 1 опис, 13 а.е., 0.08 л.м., 1924–1959 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. СУХАЧЕ
Ф. 616К, 1 опис, 33 а.е., 0.25 л.м., 1919–1948 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ТЕЛИШ
Ф. 407К, 1 опис, 10 а.е., 0.09 л.м., 1897–1948 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ТОДОРОВО
Ф. 355К, 1 опис, 4 а.е., 0.02 л.м., 1926–1932 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ТОТЛЕБЕН
Ф. 332К, 1 опис, 7 а.е., 0.05 л.м., 1924–1948 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ТРЪСТЕНИК
Ф. 464К, 1 опис, 7 а.е., 0.05 л.м., 1915–1931 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ТУЧЕНИЦА
Ф. 334К, 1 опис, 4 а.е., 0.02 л.м., 1923–1948 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ТЪРНЕНЕ
Ф. 380К, 1 опис, 9 а.е., 0.05 л.м., 1923–1957 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО – с. ЧОМАКОВЦИ
Ф. 618К, 1 опис, 21 а.е., 0.15 л.м., 1925–1949 г.
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ГРУПОВ ФОНД „ЦЪРКОВНИ НАСТОЯТЕЛСТВА“ – ЧЕРВЕН БРЯГ
Ф. 396К, 1 опис, 17 а.е., 0.11 л.м., 1900–1949 г.
Протоколи и протоколни книги: Ф. 324К (1901–1937); Ф. 329К (1926–
1948); Ф. 330К (1896–1949); Ф. 331К (1928–1946); Ф. 332К (1927–1933);
Ф. 334К (1925–1930); Ф. 335К (1923–1944); Ф. 339К (1907–1948); Ф. 340К
(1905–1947); Ф. 342К (1933–1948); Ф. 346К (1914–1944); Ф. 348К (1925–
1948); Ф. 349К (1907–1944); Ф. 350К (1930–1951); Ф. 351К (1900–1953);
Ф. 353К (1906–1923); Ф. 354К (1931–1940); Ф. 355К (1926–1928); Ф. 356К
(1891–1948); Ф. 360К (1927–1949); Ф. 362К (1899–1948); Ф. 364К (1908–
1927); Ф. 365К (1906–1947); Ф. 377К (1921–1946); Ф. 380К (1934–1956);
Ф. 382К (1926–1950); Ф. 383К (1899–1949); Ф. 396К (1904–1948); Ф. 400К
(1942–1946); Ф. 405К (1938–1947); Ф. 406К (1916–1948); Ф. 407К (1899–
1948); Ф. 408К (1919–1944); Ф. 410К (1897–1940); Ф. 411К (1911–1944);
Ф. 416К (1901–1945); Ф. 417К (1934–1946); Ф. 426К (1926–1948); Ф. 428К
(1901–1947); Ф. 429К (1927–1943); Ф. 430К (1904–1940); Ф. 433К (1920–
1948); Ф. 442К (1928–1942); Ф. 444К (1927–1944); Ф. 451К (1903–1943);
Ф. 462К (1901–1951); Ф. 542К (1917–1933); Ф. 547К (1934–1950); Ф. 616К
(1922–1940); Ф. 618К (1925–1944); Ф. 623К (1898–1947); Ф. 631К (1896–
1945); Ф. 657К (1939–1949); Ф. 660К (1937–1945); Ф. 663К (1904–1948);
Ф. 664К (1926–1948); Ф. 665К (1909–1947).
Годишни отчети за дейността на настоятелствата: Ф. 339К (1933–1949);
Ф. 354К (1944); Ф. 446К (1922–1949).
Протоколи от проведени избори, актове за утвърждаване на църковни
настоятели, избирателни списъци, кореспонденция с митрополиите по провеждане и утвърждаване на избори и др.: Ф. 324К (1924–1934); Ф. 329К
(1926–1944); Ф. 330К (1895–1928); Ф. 355К (1926–1932); Ф. 356К (1893–
1939); Ф. 365К (1905–1939); Ф. 366К (1932–1939); Ф. 383К (1903–1934);
Ф. 395К (1939); Ф. 406К (1938–1948); Ф. 408К (1919–1922); Ф. 411К (1926–
1928).
Протоколи на настоятелствата за приемане на бюджетите и одобряване
на годишните приходи и разходи: Ф. 362К (1901–1911); Ф. 405К (1931–1936);
Ф. 410К (1899–1948); Ф. 416К (1928); Ф. 433К (1932–1948); Ф. 434К (1930–
1949); Ф. 464К (1928 ); Ф. 542К (1939); Ф. 547К (1931–1934); Ф. 618К (1939).
Сведения за членовете на църковните настоятелства: Ф. 332К (1924–
1934); Ф. 348К (1932–1933); Ф. 349К (1907–1934); Ф. 350К (1898–1935);
Ф. 407К (1903–1914); Ф. 410К (1899–1932); Ф. 416К (1901–1926).
Доклади, рапорти и сведения за религиозно-просветната работа на
енорийските свещеници, състоянието на енориите и благотворителността:
Ф. 329К (1929–1942); Ф. 331К (1935); Ф. 339К (1940–1947); Ф. 342К (1938–
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1941); Ф. 350К (1914); Ф. 362К (1895–1948); Ф. 365К (1946–1947); Ф. 377К
(1937–1943); Ф. 383К (1898–1928); Ф. 396К (1922–1928); Ф. 405К (1937);
Ф. 406К (1941–1943); Ф. 417К (1940–1941); Ф. 426К (1937–1940); Ф. 441К
(1937–1944); Ф. 446К (1940); Ф. 451К (1915–1946); Ф. 631К (1913–1948).
Летописни и ревизионни книги: Ф. 340К (1923–1952); Ф. 351К (1925–
1940); Ф. 360К (1927–1935); Ф. 417К (1925–1959); Ф. 428К (1923–1953);
Ф. 429К (1924–1959); Ф. 430К (1924); Ф. 377К (1959–1960).
Годишни бюджети, отчети и приходно-разходни книги: Ф. 324К (1921–
1949); Ф. 329К (1923–1947); Ф. 330К (1896–1948); Ф. 332К (1924–1940);
Ф. 334К (1924–1948); Ф. 339К (1927–1931); Ф. 342К (1934–1948); Ф. 346К
(1914–1949); Ф. 348К (1901–1905); Ф. 349К (1907–1938); Ф. 350К (1899);
Ф. 351К (1901–1948); Ф. 354К (1940–1946); Ф. 355К (1927–1929); Ф. 356К
(1927–1948); Ф. 362К (1895–1948); Ф. 364К (1897–1915); Ф. 365К (1895–
1946); Ф. 366К (1930–1949); Ф. 377К (1935–1949); Ф. 382К (1924–1948);
Ф. 383К (1889–1939); Ф. 395К (1926–1947); Ф. 396К (1900–1949); Ф. 401К
(1936–1948); Ф. 405К (1930–1938) Ф. 406К (1939–1948); Ф. 407К (1897–
1943); Ф. 408К (1919–1943); Ф. 411К (1906–1945); Ф. 416К (1901–1903);
Ф. 417К (1929–1948); Ф. 426К (1927–1948); Ф. 428К (1908–1948); Ф. 429К
(1938); Ф. 430К (1934–1948); Ф. 433К (1930–1949); Ф. 434К (1927–1949);
Ф. 441К (1925–1949); Ф. 442К (1928–1949); Ф. 443К (1927–1949); Ф. 444К
(1928–1949); Ф. 451К (1904–1944); Ф. 464К (1915–1928); Ф. 542К (1918–
1946); Ф. 547К (1931–1950); Ф. 616К (1919–1948); Ф. 618К (1925–1949);
Ф. 623К (1898–1935); Ф. 631К (1894–1948); Ф. 660К (1941–1948); Ф. 664К
(1906–1907).
Актове от проведени финансови ревизии: Ф. 324К (1932–1948); Ф. 329К
(1932–1939); Ф. 330К (1935–1939); Ф. 339К (1924–1948); Ф. 342К (1933–
1940); Ф. 350К (1899–1934).
Преписки с Врачанската и Търновската митрополия, общински управления, строители, иконописци и др.; протоколи на настоятелства и комитети за
строителство на храмове; договори за строителство, ремонт, разширение и
изографисване на храмове; списъци на дарители и др.: Ф. 356К (1891–1946);
Ф. 365К (1906–1939); Ф. 366К (1933–1934); Ф. 380К (1933–1934); Ф. 383К
(1898–1946); Ф. 395К (1933–1935); Ф. 405К (1931–1936); Ф. 442К (1939–
1942); Ф. 542К (1932); Ф. 547К (1939); Ф. 616К (1919–1921); Ф. 631К (1903–
1935).
Книга за събраните помощи за изграждане на църквата: Ф. 383К (1870–
1871), завещание в полза на църквата: Ф. 383К (1907).
Описи и сведения за движимото и недвижимо имущество: Ф. 324К
(1948); Ф. 330К (1928–1946); Ф. 339К (1930–1938); Ф. 346К (1946); Ф. 348К
(1903); Ф. 355К (1929); Ф. 356К (1928–1948); Ф. 365К (1897–1939); Ф. 377К
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(1935); Ф. 380К (1932); Ф. 383К (1899–1939); Ф. 406К (1944); Ф. 407К (1897–
1939); Ф. 411К (1928); Ф. 416К (1901–1924); Ф. 441К (1928–1930); Ф. 444К
(1921–1934); Ф. 660К (1940–1948); Ф. 462К (1944–1948); Ф. 464К (1928).
Преписки, протоколи, тръжна документация и др. по оземляване, придобиване, продажба и отдаване под наем на недвижими имоти: Ф. 350К (1931–
1933); Ф. 382К (1926); Ф. 401К (1936–1946); Ф. 441К (1910–1946); Ф. 462К
(1939–1948); Ф. 616К (1934–1942); Ф. 618К (1940–1944); Ф. 631К (1911–1932).
Статистически и други сведения за женитбите, ражданията, умиранията,
незаконно живущите, издадените позволителни за венчавки, свидетелства за
брак и др.: Ф. 329К (1929–1942); Ф. 339К (1928–1941); Ф. 342К (1939–1941);
Ф. 349К (1907–1911, 1935); Ф. 354К (1941–1943); Ф. 360К (1928–1946);
Ф. 362К (1901–1948); Ф. 366К (1928–1934); Ф. 377К (1937–1948); Ф. 382К
(1931–1941); Ф. 383К (1903–1946); Ф. 395 К (1935–1946); Ф. 406К (1935–
1948); Ф. 407К (1898–1902); Ф. 410К (1928–1931); Ф. 426К (1930–1938);
Ф. 429К (1932–1943); Ф. 441К (1928–1948); Ф. 446К (1930–1935); Ф. 451К
(1908–1910); Ф. 462К (1940–1946); Ф. 464К (1916–1928); Ф. 547К (1931–
1942); Ф. 660К (1943–1948).
Сведение за състоянието на енорийските църковни училища: Ф. 339К
(1946); Ф. 346К (1946); Ф. 356К (1946); Ф. 382К (1946); Ф. 410К (1946);
Ф. 429К (1943); Ф. 446К (1946) и ученическата трапезария: Ф. 332К (1935).
Учредителни протоколи на Ученическото православно дружество „Св.
Климент Охридски“ и на Православното християнско братство „Св. Николай“: Ф. 405К (1936); устав: Ф. 631К (1936), протоколна книга: Ф. 631К
(1939–1948) и отчет на Ученическото православно братство „Св. Йоан Рилски“: Ф. 382К (1940–1941); Ф. 429К (1943); протоколна книга на Плевенското християнско православно братство „Покров пресветая Богородица“:
Ф. 356К (1919–1939); сведения за създаването и дейността на сектата „Петдесятниците“: Ф. 382К (1936).
Окръжни и преписки със Св. Синод на БПЦ, Търновската и Врачанската митрополия, архиерейски наместничества и др. по църковно-религиозни, административни и стопански въпроси, финансовата отчетност и др.:
Ф. 329К (1922–1940); Ф. 330К (1897–1942); Ф. 331К (1919–1948); Ф. 335К
(1923–1932); Ф. 340К (1923–1948); Ф. 346К (1914–1943); Ф. 349К (1907–
1951); Ф. 351К (1899–1947); Ф. 356К (1893–1946); Ф. 360К (1928–1946).
Ф. 362К (1895–1947).Ф. 364К (1895–1934); Ф. 377К (1937–1948); Ф. 380К
(1929–1946); Ф. 383К (1896–1919); Ф. 395К (1935–1946); Ф. 401К (1936–
1948); Ф. 417К (1934–1948); Ф. 428К (1911–1948); Ф. 430К (1937–1947);
Ф. 433К (1933–1948); Ф. 434К (1928–1948); Ф. 438К (1944–1948); Ф. 441К
(1926–1940); Ф. 443К (1928–1939); Ф. 444К (1928–1948); Ф. 446К (1926–
1934); Ф. 451К (1901–1948); Ф. 462К (1938–1948); Ф. 464К (1916–1931);
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Ф. 542К (1939–1947); Ф. 547К (1930–1947); Ф. 616К (1922–1948); Ф. 618К
(1925–1947); Ф. 623К (1887–1947); Ф. 631К (1898–1948); Ф. 657К (1945–
1949); Ф. 660К (1939–1948).
К А ТО Л ИЧЕ С КИ ЦЪ РКВИ
3 фонда, 3 описа, 67 а.е., 0.91 л.м., 1808–1961 г.
КАТОЛИЧЕСКА ЦЪРКВА „СВ. ТРОИЦА“ – с. АСЕНОВО
Ф. 419К, 1 опис, 16 а.е., 0.16 л.м., 1890–1961 г.
КАТОЛИЧЕСКА ЦЪРКВА „СВ. БОГОРОДИЦА“ – с. БЕЛЕНЕ
Ф. 418К, 1 опис, 39 а.е., 0.64 л.м., 1808–1957 г.
КАТОЛИЧЕСКА ЦЪРКВА „СВ. АНТОНИЙ ПАДУАНСКИ“ –
с. БЕЛЕНЕ
Ф. 420К, 1 опис, 12 а.е., 0.11 л.м., 1896–1959 г.
По сведения на католически свещеници католицизмът в Плевенско се разпространява от „павликяните“, които имат най-много привърженици в Свищовска и Никополска околии. Активната си дейност църквата започва към 1860 г.
Църквата в с. Асеново е основана през 1888 г. от католишкото население, дошло
от с. Винга, Банат. Средства за издръжката си църквите набират от дарения на
енориаши и държавата, фондации и др.

Укази, декрети, прошения, разрешения, окръжни, постановления и др.
на Русенската митрополия, Никополския епископ, МВнР по църковно-религиозни, стопански и др. въпроси: Ф. 418К (1900–1957); Ф. 419К (1895–1960);
Ф. 420К (1947–1956).
Протоколи и протоколни книги от заседания на църковни настоятелства:
Ф. 418К (1909–1925); Ф. 419К (1929–1957); Ф. 420К (1931–1950).
Протоколи и актове от проведени избори за църковни настоятелства и
епископски решения за утвърждаването им: Ф. 418К (1899–1951).
Пастирски послания: Ф. 418К (1947–1957); Ф. 419К (1896–1960);
Ф. 420К (1940–1959).
Клетвени декларации за приемане на католическото вероизповедание, за
кръщаване и венчавки, разрешителни за встъпване в брак, кръщелни и венчални свидетелства, актове за смърт: Ф. 418К (1944–1954); Ф. 419К (1899–
1961); Ф. 420К (1898–1955).
Регистри за ражданията, венчавките и умиранията: Ф. 418К (1808–1938);
Ф. 419К (1890–1951); Ф. 420К (1897–1905); семейни книги Ф. 418К (1857–
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1962); Ф. 419К (1945–1961); Ф. 420К (1941); регистър за причастие и миропомазване: Ф. 420К (1896–1902).
Църковни приходни и разходни книги: Ф. 418К (1909–1958); Ф. 419К
(1919–1934).
Нотариални актове, протоколи, договори за предоставяне и ползване
на земеделски земи, преписки по придобиване и стопанисване на недвижима собственост: Ф. 418К (1899–1956); Ф. 419К (1913–1954); Ф. 420К (1946–
1956); опис на църковното имущество: Ф. 420К (1955).
Покани за въвеждане в епископски сан на д-р Евгени Босилков и посрещането му в с. Белене: Ф. 420К (1947).
Изложения до НС и МС, преписки с инспекцията на Плевенския учебен
окръг и училища по преподаването на вероучение, честване на официални
католически празници и др.: Ф. 418К (1926–1951); Ф. 419К (1912–1938).
ЕВАНГЕЛИСТКА МЕТОДИСТКА ЦЪРКВА – ПЛЕВЕН
Ф. 412К, 1 опис, 32 а.е., 0.15 л.м., 1902–1949 г.
Създадена през 1874 г. от Гаврил Илиев, помощник на методическия мисионер д-р Алберт Лонг. Църквата е построена през 1916 г. Продължава своята
дейност и след 1944 г.

Устав на Епворската дружина при църквата (1911).
Правилник за сключване и разтрогване на бракове (1933).
Протоколни книги от тримесечни конференции на църквата (1914–1942).
Регистри за кръщенията, приетите членове и венчавките (1905–1949).
Удостоверения и свидетелства за преместване на членове от Русе и София в Плевен (1902–1942).
Рапорти и доклади на пастора за дейността на църквата, финансите и др.
(1931–1942).
Рапорти и доклад на надзирателя на неделното училище за състоянието
на училището (1931–1940).
Рапорти, протокол и доклад за дейността на женското мисионерско дружество (1935–1940).
Приходно-разходни сведения и баланси (1941–1945).
Списък на дарителите за подпомагане на македонското население (1941).
Регистри на църквите в селата Горна Митрополия (1932–1947) и Мъртвица (Подем) (1934–1947), рапорти на епископите на църквите в селата
Мъртвица (1921–1939) и Горна Митрополия (1930–1931).
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ЕВРЕЙСКА НАРОДНА ОБЩИНА – ПЛЕВЕН
Ф. 576К, 1 опис, 4 а.е., 0.03 л.м., 1922–1944 г.
Входящ дневник на Плевенската еврейска община (1931–1942).
Нотариални актове, договори и записки във връзка с продажба на имоти
на Плевенското синагогално настоятелство (1934–1943).
Семейни карти на преселени в Плевен еврейски семейства (1944).
Училищен дневник на ученици от Еврейското основно училище (1922–
1923).
ОКРЪЖНО МЮФТИЙСТВО – ПЛЕВЕН
Ф. 120К, 1 опис, 134 а.е., 1.15 л.м., 1902–1950 г.
Окръжни и кореспонденция с Главното мюфтийство (1946–1947), дневници за кореспонденция (1915–1934).
Бракоразводни, спогодителни, наследствени, съпружески, настойни
чески и др. дела (1902–1943); документи за встъпване в брак (1936–1943).
Преписки по избиране на училищни настоятелства, продажба на недвижимо имущество (1935–1938).
Годишни отчети за приходите и разходите (1933–1946).
Ведомости за заплати на служители на Окръжното и областните мюфтийства и турски училища (1923–1950), досиета на служители (1937).
[Коран].
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ХІ. ЛИЧНИ ФОНДОВЕ
АЛЕКСАНДРОВ, ФЕРДИНАНД
(Фердинанд Александров Канджов, Фердо) (1912–1943)
Ф. 579К, 1 опис, 7 а.е., 0.01 л.м., 1912–1952 г.
Роден на 30 май 1912 г. в с. Тръстеник. Учи леярство и стругарство, посещава курс по тракторно дело в Плевен. Член на БКМС и на БКП. Работи активно за
създаване и укрепване на партийни организации в Тръстеник и района. Осъждан
през 1935 г. по ЗЗД. Присъдата е изтърпяна в Сливенския затвор. Пълномощник
на ЦК на БКП за Плевенски окръг и секретар на ОК. Заловен като нелегален,
изпратен в Плевенския затвор и обесен на 17 дек. 1943 г. Посмъртно награден с
орден „Народна свобода 1941–1944“.

Кръщелно свидетелство (1912), свидетелства за завършено основно образование (1928) и квалификационни курсове (1929–1931).
Скръбна вест за смъртта на Фeрдинанд Александров (Фердо) и списък
на вещите, намерени в затворническата килия след обесването му (1943).
Орденска грамота за посмъртно награждаване с орден „Народна свобода
1941–1944“ и грамота на правителството на НРБ за участие в народоосвободителното партизанско движение (1947, 1952).
Части от тетрадки със записки от технически курс и от затвора в Сливен
(1933, 1935).
Писма до сестра му (със стихотворение) и до родителите, изпратени от
Сливенския и Плевенския затвор (1933–1939), предсмъртно писмо (30 ноем.
1943).
Писма и поздравителни картички до Фердинанд Александров (1935–
1940).
АНГЕЛОВ, ПАНТАЛЕЙ КОНСТАНТИНОВ (1903–1984)
Ф. 573К, 1 опис, 24 а.е., 0.15 л.м., 1940–1970 г.
Роден на 25 юли 1903 г. в с. Тотлебен. Завършва Средното земеделско училище в Плевен. Работи като земеделски техник в Околийското агрономство в
Плевен. През 1939 г. е избран за председател на новообразуваното ТКЗС в с. Тотлебен. Взема активно участие в създаването на ТКЗС в Плевенско. Участва в
конференции и комисии във връзка с разработването на Закон за кооперациите и
примерен устав на ТКЗС. Член на ЗМС и БЗНС, заслужил деятел на кооперативното движение. Награждаван с „Народен орден на труда“ и „Червено знаме на
труда“. Умира на 8 февр. 1984 г.
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Биографична справка за Панталей Ангелов [1970]; заявление за удостояването му със звание „Заслужил деятел на кооперативното движение“ (с
данни за дейността му) (1968) и удостоверение на Президиума на НС за удостояване (1970).
Исторически бележки и статии за създаването и дейността на Земеделската кооперация „Възход“ в с. Тотлебен (1941–1944).
Списък на приетите, напуснали и изключени кооператори за периода
1939–1946 г. [1946].
Отчетен доклад за дейността на кооперация „Възход“ (1941).
Портретна снимка; снимки на учредителите и от дейността на кооперацията, от посещения на кооператори от други селища в Плевенска област, на
служителите на Земеделската камара в Плевен (1940–1959), на участници в
Национална конференция по изготвяне проектозакон за колективно обработване на земята (1940–1959).
Автобиография на ст.н.с. Димитър Бакърджиев – агроном, работил в Земеделската камара в Плевен и за създаване на първите кооперации в района
(1959).
БЕШЕВ, ПЕЮ ДИМИТРОВ (1883–1926)
Ф. 628К, 1 опис, 41 а.е., 0.10 л.м., 1907–1977 г.
Роден на 2 окт. 1883 г. в с. Драгижево, Търновско. Учи медицина в Санкт Петербург и Москва (1904–1909). Работи като лекар в Драгижево, гара Горна Оряховица, Ловешка държавна болница и Държавна първостепенна болница – Плевен.
Участва в Първата световна война, Юнското и Септемврийското въстание. Загива трагично със семейството си при пожар в дома им в Плевен на 3 дек. 1926 г.

Биографични бележки за д-р Пею Бешев [1976].
Статии от Асен Лещов във в-к „Лидове новини“, издаван в Прага и от
Димитър Полянов в сп. „Наковалня“ по повод смъртта на семейството (1926).
Статии в централния и местния печат по повод годишнини от гибелта на
д-р П. Бешев (1931–1973).
Спомени за живота и дейността на д-р П. Бешев от Петър Койчев (1968),
Апостол Дачев (1971), Иван Делиев [1976].
Покани, програми и доклади по повод откриване на бюст-паметник на
д-р П. Бешев в Първостепенна окръжна болница – Плевен (1968), честване годишнини от рождението и смъртта, патронни празници на болницата и
Техникума за медицински сестри в Плевен (1971–1976).
Спомени и писма на Софка Янакиева до д-р Минчо Драгански с данни за
д-р П. Бешев и адреси на роднини (1973–1976).
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Спомени и статии за съдбата на Татяна – единствено оцелялата в пожара
дъщеря на д-р П. Бешев (1975–1977); кореспонденция и програма за посещение в Плевен на Тамара Степановна Николаева от Баку, Азербайджан –
внучка на д-р Бешев (1976).
Портретна снимка на д-р П. Бешев [преди 1926], снимки от фронта, пред
болницата в Неврокоп, със семейството, приятели, санитарния персонал на
Военна болница „Мария Луиза“ в Плевен (1907–1926).
Снимки от траурен протест на плевенската общественост при погребението на семейство Бешеви и от пожара в къщата (1926), от тържества за
откриване паметници и честване 50-годишнината от смъртта на д-р П. Бешев
в Плевен и с. Драгижево, Великотърновско (1968–1976).
Снимки на Татяна П. Бешева с близки в болницата в Търново след пожара; от лекарската ѝ практика в Баку (1926–1958); портретни снимки.
БОЛТАДЖИЕВ, МАРИН ТОДОРОВ (1877–1954)
Ф. 624К, 1 опис, 39 а.е., 0.16 л.м., 1895–1990 г.
Роден на 7 ян. 1877 г. в с. Златарица, Еленско. Завършва педагогическо образование в Шуменското педагогическо училище през 1897 г. Учител в селата
Костел, Търновско и Въбел, Плевенско и в Никопол; околийски управител в Никопол. Открива вечерно безплатно училище за родители, развива широка дейност
за икономическото, стопанското, културното и просветното издигане на населението. Основател на кредитната кооперация и пчеларското дружество във
Въбел, читалищен деятел. Участва в Балканската и Междусъюзническата войни
(1912–1913), награден с кръст за храброст. Автор на разкази, стихове, пиеси, научно-популярни статии, романа „Газда Тодор“ и др. Умира на 9 ян. 1954 г.

Автобиографии (1932, б. д.), биографична справка (1990).
Свидетелства и удостоверения за образование, учителска правоспособност и трудов стаж (1895–1919).
Печатни издания и ръкописи на пиеси, разкази и стихотворения (1900–
1952); „Газда Тодор“ – роман (1939); реферати и доклади на педагогическа
тематика и за кооперативното движение и др. [1908–1931].
Преписки с учители, читалища, дружества и училища за закупуване на
издадени негови произведения (1929–1931).
Лична и служебна кореспонденция (1930–1952); пощенска картичка със
снимка на Петко Каравелов, изпратена от Атанас Блажев – народен представител в ХI ОНС, до Марин Болтаджиев във връзка със съставяне на коалиционно правителство начело с Петко Каравелов (1901).
Портретни снимки, групови снимки с приятели, учители, ученици и съселяни (1940).
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Автобиография, кореспонденция и стихове на Димитър Цанов – учител,
зет на Марин Болтаджиев (1933–1975).
ВЪРБЕНОВ, ДИМИТЪР ХРИСТОВ (1887–1962)
Ф. 376К, 1 опис, 115 а.е., 0.30 л.м., 1879–1943 г.
Роден през 1887 г. в Плевен. Завършва основно и средно образование в Плевен, а висше юридическо – в София. Член на известна фамилия търговци, преселила се в Плевен от с. Емборе, Македония (дн. Гърция). Един от управителите на
регистрирана в Плевен фирма за търговия със зърнени храни, сиренарство, дърва
и каменни въглища; едър земевладелец. Член на БРСДП (т.с.) от 1914 г., но през
1919 г. е изключен от нея. През 1920 г. става член на НЛП, чието крило Народно
единство има голямо влияние в Плевен, а през 1925–1931 г. е неин секретар. Министър на правосъдието в кабинетите на Александър Малинов и Никола Мушанов
(1931–1932), народен представител (1932–1934), дългогодишен общински (1905–
1931) и окръжен съветник в Плевен (1925–1931). От 1934 до 1947 г. е адвокат в
София. Членува в Съюза на запасните подофицери в България, председател на
Благотворително запасно подофицерско дружество „Отбрана“, училищен нас
тоятел в Плевен. Умира на 9 ян. 1962 г.

Преписки със сродници и свързани с тях институции по лични и финансово-имуществени въпроси в България и с. Емборе, Македония (1911–1940).
Копирни книги с писма до лица и фирми по търговско-стопански и финансови въпроси (1917–1920).
Благодарствено писмо от Съюза на запасните подофицери в България за
работата на Димитър Върбенов като негов подпредседател (1923).
Документи на членове на фамилията Върбенови за продаден добитък
(1879), благотворителност в селата Емборе, Дебрец и Палеор, Македония
(1885–1893), за закупуване и застраховане на имоти в Плевен (1894–1895),
финансово-стопански документи (1896–1940).
Съобщения от Плевенската община за назначаване на Димитър Върбенов в 4-ти пехотен полк – Плевен (1914) и за избора му за общински съветник
(1915).
Писма от дейци на НЛП, бюлетини от избори и др. (1923–1924); афиш
на Околийско бюро на партията в Троян за събрание с оратор Димитър Върбенов – министър на правосъдието (1932).
Опис-декларация и разделителен протокол на наследствени земи (1943).
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ВЪРБЕНОВ, НИКОЛА ГЕОРГИЕВ (1850–1922)
Ф. 601К, 1 опис, 20 а.е., 0.09 л.м., 1881–1926, 1987 г.
Роден през 1850 г. в с. Емборе, Македония. Семейството се преселва в Плевен и през 1870 г. в съдружие основава най-крупната търговска компания в града.
През 1898 г. Никола Върбенов създава собствена търговска компания за търговия
с животни. Създава крупен чифлик, строи мелница, задвижвана с газов мотор.
Умира през 1922 г. в Плевен.

Биографичен спомен за Никола Върбенов от Мария Стойкова – внучка
(1987).
Бланка на търговската фирма „Никола Г. Върбенов“, крепостни и нотариални актове и договори за покупко-продажба на имоти, протоколи на
Плевенската община за въвеждане във владения, актове за подялба, съдебни
решения (1886–1926). Облигации от ВМОК (1903).
Търговски сметки (1884–1890), годишни баланси (1885–1888), главна
книга за покупко-продажби (1886–1890).
Преписка по отчуждаване на недвижими имоти на Никола Върбенов за
построяване на Винарска изба в Плевен (1886–1890).
Преписка по реквизирането и насилствено взетото имущество на Върбенов от румънските войски по време на Междусъюзническата война (1913).
Свитък лекции по търговско право на Георги и Владимир Върбенови – синове на Никола Върбенов (1908); „Учебна книга за ротните школи“ и
„Пособие за унтер офицерите при обучение на младите солдати“, съставил и
преработил от руски П. Масалов (1881), собственост на Наум Георгиев Върбенов (Македонски) – брат на Никола Върбенов, подполковник от руската
армия, участник в детронирането на княз Александър І Батенберг.
Портретна снимка на Н. Върбенов (1900) и семейни снимки [1898–1908].
СЕМЕЕН ФОНД ГАЙТАНДЖИЕВИ (1882–1972)
Ф. 582К, 1 опис, 16 а.е., 0.06 л.м., 1896–1972 г.
Гайтанджиев, Ламби Иванов (1882–1945)
Роден на 6 февр. 1882 г. в Плевен. Завършва архитектура в Швейцария. Работи като архитект в Плевенската община (1912–1918). Развива активна обществена дейност и участва в борбите на БКП. Общински съветник (1919–1922).
Сътрудничи със стихове и политически сатири в литературния и политически
печат. Участва в редактирането на сп. „Вит“ и в-к „Поглед“. Подписва се с
псевдонимите Светорад Самичек, Светорад Иванов, Регула Фалси, Самотна цигулка, Л. Гужа. Умира 1945 г.
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Свидетелство за завършен втори клас на Плевенското околийско четирикласно училище (1896), карта за самоличност (1940).
Ръкописи на публикувани и непубликувани стихотворения и есета
(1917–1930).
Изрезки от вестниците „Поглед“, „Вит“ и „Народна трибуна“, издавани
в Плевен, с публикувани стихове, политически сатири и фейлетони (1927–
1937).
Снимки на Ламби Гайтанджиев със състуденти в Женева и приятели в
Плевен (1900–1906), семейна снимка (1935).
Гайтанджиев, Иван Ламбев (1914–1972)
Роден на 9 юни 1914 г. в Плевен. Син на Ламби Гайтанджиев. Поет. Печата
с псевдонимите Иван Змеин и Змей Горянин. Редактор на хумористичния сборник
„Смях и злъч“, един от инициаторите за създаването на литературния кръжок
„Никола Ракитин“ в Плевен. След 9 септ. 1944 г. се отдава изключително на сатиричния жанр. Умира 1972 г.

Писмо–литературно есе с автобиографични елементи на Иван Гайтанджиев до редакцията на в-к „Литературен фронт“, СБП и др. (1956).
Тетрадки с ръкописи на стихотворения (1969–1971), откъс от лиричес
ката поема „Цветан“ (1970).
Некролог в памет на Иван Гайтанджиев (Змеин) от литературния кръжок
„Цветан Спасов“ в Плевен (1972).
Снимки на Иван Гайтанджиев с ученици в Лозаро-винарското училище в Плевен, с ученици, между които и поетът-партизанин Цветан Спасов
(1935–1936), от литературно четене в Стара Загора (1965).
ДИМИТРОВ, ГЕОРГИ ГАНОВ (1867–1960)
Ф. 590К, 1 опис, 8 а.е., 0.03 л.м., 1873–1981 г.
Роден през 1867 г. в Плевен. Завършва средно образование в Плевен. Първоначален учител в различни училища в Плевен. От 1906 г. до края на трудовата
си дейност учителства в Първоначално училище „Единство“. Участва в Балканската и Първата световна война. Почетен член на Гимнастическо дружество
„Юнак“ – Плевен. Награден от МНП с орден „Кавалерски кръст за гражданска
заслуга“ – V степен. Умира 1960 г.

Биографични данни (1981).
Писмо и грамота от МНП за удостояване с орден „Кавалерски кръст
за гражданска заслуга“ (1921).
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Благодарствени писма от МНП, Училищната инспекция, Дружеството
на класните учители, Плевенското пчеларско дружество, Гимнастическото
дружество „Юнак“ в Плевен и негов ученик във връзка с дългогодишната му
учителска и обществена дейност (1915–1940).
Визитни картички с поздравления по случай Рождество Христово и
Нова година от министрите Димитър Върбенов – на правосъдието и Георги
Петров – на търговията, промишлеността и труда [1931–1934].
Изказване на Георги Ганов по случай честване 30-годишната му учителска дейност (1915).
Снимки с ученици от училищата „Мария Луиза“ и „Единство“ в Плевен,
с любителския хор при църквата „Св. Николай“ – Плевен (1897–1928); на
семейството на Димитър Пеков от Оряхово (вуйчо на Г. Ганов) (1873); на
Емил и Люба Халачеви, ученици на Георги Ганов (1926).
ДОРОВСКИ, НИКОЛА ПЕНКОВ (1913–1944)
Ф. 578К, 2 описа, 12 а.е., 0.03 л.м., 1913–1960 г.
Роден на 7 ян. 1913 г. в с. Тръстеник. Завършва прогимназия в Тръстеник и
Мъжката гимназия в Плевен. Учи право в СУ. Като ученик посещава марксистколенински кръжоци, влиза в редовете на БКМС, по-късно – в БКП. Работи за укрепване на партийните организации в Тръстенишкия район. След разкрита конспирация в Плевен е арестуван и осъден по ЗЗД. От 1941 г. е в нелегалност, а по-късно
получава задочна смъртна присъда. На 1 юли 1944 г. е предаден и след полицейска
престрелка в местността „Черешака“ край Тръстеник е смъртно ранен.

Училищни удостоверения за завършен клас и прогимназиално образование (1920–1927), удостоверение за благонадеждност от Общинското управ
ление в Тръстеник (1927).
Ученически тетрадки, реферати върху изучавани литературни произведения в Мъжката гимназия в Плевен, доклади „Дейността на Българския
червен кръст в България “, „Предпазни мерки против вредните последици от
тютюнопушенето“ (1928–1932).
В-к „Зора на комунизма“ бр. 11, 12 от 1960 г., посветени на Никола
Доровски (биографични спомени, стихове и откъс от „Открадната младост“ –
политзатворнически бележки на Н. Доровски, драматизация на последното
сражение на Н. Доровски, предадено от А. Джински, участник).
Писма и пощенски картички до родителите, изпращани от затворите в
Плевен и Стара Загора (1935–1936).
Снимки на Н. Доровски със съученици и приятели [1930–1940].
Портретна снимка на дъщерята и бащата на Н. Доровски (след
1944 г.); групови снимки: на младежки въздържателни дружества от села171
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та Въбел, Муселиево и Лозица, участвали в събор в с. Въбел (1926) и на
участници в конгреса на въздържателите в Стара Загора (1926), на младежка
читалищна кооперативна група в с. Лозица (1926).
ДРУМЕВ, АЛЕКСИ ПАРАШКЕВОВ (1847–1912)
Ф. 604К, 1 опис, 6 а.е., 0.03 л.м., 1886–1912 г.
Роден на 12 март 1847 г. в Свищов. Учи във Военно-медицинско училище в
Букурещ, след което работи в Брашов, Румъния. Завършва специалност „Медицина“ в Монпелие, Франция. Управител на Плевенската болница през 1879–1886,
1890–1893, 1896 г. От 1 авг. 1879 г. е окръжен лекар в Плевен. През 1879 г. редактира първия Правилник за вътрешния ред в Плевенската болница. Ръководи
първата театрална трупа при читалище „Съгласие“ – Плевен. Умира на 2 юли
1912 г.

Биографична справка за д-р Алекси Друмев.
Пенсионна книжка (1909).
Преписи от протоколи и жалби на д-р А. Друмев до Върховния касационен съд във връзка с покупко-продажба на недвижим имот (1911–1912).
Застрахователна полица на имущество от Първо българско застрахователно дружество „България“ в Русе (1893).
Писмо-обяснение от д-р А. Друмев по повод изчезнал градски фенер в
района на болницата (1886).
Удостоверения и свидетелства за завършени степени на образование на
Величка Друмева – дъщеря на д-р А. Друмев (1893–1900).
ЖИВКОВ, ТРАЙКО СОТИРОВ (1879–1945)
Ф. 580К, 1 опис, 11 а.е., 0.02 л.м., 1900–1977 г.
Роден на 14 септ. 1879 г. в София в семейство на българи от Македония.
Последователно учи в Табашкото (кожарското) училище в Ловеч, Лозаро-винарското в Плевен и Педагогическата гимназия в Лом. Учителства в плевенските
села Гиген (1902), Дисевица (1903–1923), Крушовица и Петърница (1926–1939).
Участник в Първата световна война и Владайското въстание. Член на БРСДП
(1900), по-късно – на БКП. За участие в Юнското въстание е осъден на строг
тъмничен затвор и освободен след всеобща амнистия. Кмет на с. Дисевица, издигнат от БКП през 1925–1926 г. По-късно многократно уволняван и арестуван
по ЗЗД, през 1942–1943 г. въдворен на местоживеене в с. Брестовене, Разградско.
Умира на 16 ян. 1945 г. Посмъртно награден с орден за участие в антифашистката борба.

Биографични бележки от Роман Сотиров – син (1977).
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Кръщелно свидетелство (1900), свидетелство за зрелост от Държавното педагогическо училище – Лом (1901) и за учителска правоспособност от
МНП (1909).
Членски карти от Ломската местна организация на БРСДП (1900) и от
Синдиката на основните учители в България (1907).
Писма от местния комитет на БРСДП в Лом (1902); от Георги Бакалов (1922) по предоставяне на социалистическа литература; от общинските съветници в с. Дисевица до МВРНЗ с копия до вестниците „Пряпорец“,
„Камбана“, „Ден“, „Нов век“, „Народни права“, „Демократ“, „Балканска
трибуна“, „България“ и „Мир“ по бламиране на кмета в селото (1910); от
инспекцията на Плевенския учебен окръг по уволнението на Трайко Сотиров
и лишаването му от учителски права за участие в Юнското въстание (1923).
Портретна снимка, снимки с учители социалисти от Плевен и Плевенско, членове на СБУ в Плевен, със селяни от с. Дисевица и със съмишленици
(1915–1974).
ИВАНОВ, ЦОНКО ПАВЛОВ (1906–1998)
Ф. 585К, 1 опис, 34 а.е., 0.31 л.м., 1885–1993 г.
Роден на 22 май 1906 г. в с. Долни Дъбник. Работи в селското стопанство,
строителството, жп транспорта, търговията, синдикален инструктор. Взема активно участие в обществено-политическия живот в селото. Секретар на
Въздържателното дружество (1931–1936), на ОК за мир със седалище в Долни
Дъбник (1936), председател на Общото работническо професионално сдружение
(1936–1940) и на ОФ (1964–1979). Член на БКП от 1944 г. Занимава се със събирателска и родоизследователска дейност за историята и традициите на Долни
Дъбник, автор на монография „Васил Левски и национал-революционерите в Дол
ни Дъбник“ – спомени за пребиваването на Васил Левски в селото. Умира 1998 г.

Автобиография (1979).
Крепостни, нотариални и продавателни актове, договори за покупкопродажба, протоколи за въвеждане във владение и др., свързани с придобиване на имущество, тапии, данъчни, осигурителни и спестовни книжки, полици,
облигации (1885–1951).
Родословни дървета на родовете Цонови и Павлови (1967).
Публикации в регионалния печат за Цонко Иванов (1981–1987) и от
него от поредицата „Народната памет разказва“ (1976–1988).
Спомени, предания и извори, записани и издадени от Цонко Иванов за
историята на Долни Дъбник, за долнодъбничани, загинали в Деветоюнския
преврат (1923), за кооперативни деятели, за Христо Янчев – интербригадист
в Испания и др. (1979–1993).
173

Архивни справочници

Монография „Васил Левски и национал-революционерите в Долни Дъбник“, сборник „Народни песни от Долни Дъбник“ в съавторство с Недко Нед
ков (1988).
Снимки: на членове на Плевенското поборнико-опълченско дружество и
Доброволческото дружество „Сливница“, на участници в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война от Долни Дъбник, на кметове и
членове на общински управи, на дейци на партии, организации, дружества и
движения в селото, от предизборна агитация на д-р Иван Бешков – кандидат
за народен представител, от бита и обществения, културния, просветния и
спортния живот в селото, от религиозни празници, на жп сграда, пощата и
други обществени сгради в Долни Дъбник (1898–1976).
Военни пощенски картички, изпращани от фронта до близки и роднини
в Долни Дъбник (1916–1941).
КАРАКАШЕВ, БЕЛИЗАР ЯКОВ (1865–1949)
Ф. 597К, 2 описа, 53 а.е., 0.19 л.м., 1885–1978 г.
Роден на 5 ян. 1865 г. в Свищов. Завършва средно образование в Ломската гимназия и право в Женевския университет, Швейцария. Работи като заместник-прокурор и прокурор в Шумен, Стара Загора, Кюстендил и адвокат в Свищов
и Плевен. Окръжен управител в Плевен (1903–1907), инспектор в МВРНЗ. Член
на Народнолибералната партия. Участва в работата на Учредителното събрание (1879), народен представител за Никополска околия в ХVII ОНС (1914–1919).
Доброволец в Сръбско-българската война (1885), преводач в Балканската война
(1912–1913). Награден с „Народен орден за граждански заслуги“. Умира 1949 г.

Спомен от Ячо Каракашев за баща му Белизар Каракашев (1978).
Махленско свидетелство за раждане, издадено 1939 г., лична карта
(1935), зрелостно свидетелство (1885) и диплом за завършено висше образование (1892).
Служебни справки за прослужено време, удостоверение за упражняване
на адвокатска професия (1895–1939).
Кореспонденция от личен характер (1895–1937), с Добри Петков – депутат от Народнолибералната партия, Димитър Петков – министър на вътрешните работи и др. по партийни въпроси и работата на Белизар Каракашев
като окръжен управител на Плевен (1899–1907).
Писмо на МФ за командировка в Лондон и Париж в качеството му на
делегат на българското правителство за подписване облигациите от четири и
половина процентов заем (1907).
Стенографски протоколи от заседания на Парламентарната изпитателна
комисия (1914–1915).
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Диплома на Анастасия Миронова Бешкова – съпруга на Белизар Каракашев, от Институт „Шарлота Бурк“ – Букурещ (1886).
Родословно дърво на рода Катранови (на майката на Анастасия Бешкова) и кореспонденция с д-р Иван Клинчаров и майката на проф. д-р Л. Диков
по повод предоставяне сведения за Николай Катранов (прототип на Инсаров
от романа „В навечерието“ на И. С. Тургенев) (1930–1937).
Портретни и семейни снимки, снимки със и на съпартийци и съграждани
(1906–1947).
ЛЕЩОВ, АСЕН ГЕОРГИЕВ (1900–1976)
Ф. 591К, 1 опис, 24 а.е., 0.13 л.м., 1899–1981 г.
Роден на 21 ноем. 1900 г. в с. Радинец (Обнова). Завършва гимназия в Плевен и учи електротехника в Политехническия институт в Бърно. Едновременно
с това държи изпити и в Агрономическия факултет. Пише политически статии
и информации, които публикува във в-к „Людове новини“, говори по местното
радио. Член на БЗНС от 1919 г. През 1923 г. се поставя в разпореждане на ЗП
на БЗНС в Прага. По поръка на ЗП събира материали и написва книгата „Зверствата на българската реакция“ (1924), която се разпространява на чешки и
френски език. През 1931 г. се завръща в България, за да се включи в изборната
борба за сваляне правителството на А. Ляпчев. Работи като гравен редактор на
в-к „Земеделско знаме“ и в-к „Време“, кореспондент на в-к „Людове новини“, в с.
Обнова е назначен един мандат за кмет. През 1951–1953 г. е въдворен в ТВО в с.
Белене. Главен секретар на Общия професионален съюз на българските земеделци. Занимава се и с преводаческа дейност – превежда Карел Чапек, Франтишек
Лангер, Иван Олбрахт и др. Умира на 9 септ. 1976 г.

Биографични бележки за Асен Лещов от Емилия Карл Лещова (1981).
Личен бележник с адреси на близки и приятели (1963), профсъюзна
членска книжка (1967), заповеди за назначения, удостоверения за трудов
стаж (1957–1958).
Статии на Асен Лещов, бележки и съобщения от чехословашката преса
за борбата на българския народ против реакцията и диктатурата в България,
събрани и преведени от него (1923–1931).
Материали за съдебния процес във връзка с убийството на д-р Райко
Даскалов и отношението на чехословашката общественост към тези събития,
преведени от Асен Лещов (1923–1931).
Писмо от Асен Стамболийски до Асен Лещов по повод участието му в
избори за НС [1931].
Кореспонденция от личен характер с Ценко Бояджиев (1960–1969),
Дора Ст. Костова (1941–1972), офицер Константин Манов (Чочо) (1944).
175

Архивни справочници

Некролози за Асен Лещов и негови близки (1939–1977).
Дисертации на Мара Лещова-Трънка (сестра на Асен), д-р на естествените науки от Сорбоната, Париж (1931) и на Любен Лещов (брат), д-р на
финансовите науки от университета в Базел, Швейцария (1934).
Портретни и семейни снимки; снимки от обществено-политическия живот на Асен Лещов; групова снимка на кметовете на с. Обнова до 1941 г.
(1899–1965).
Репродукции на част от снимките, поместени в книгата на Асен Лещов
„Зверствата на българската реакция“, издадена в Плевен (1924).
Албум „Снимки из един живот“, посветен на Александър Стамболийски,
издаден от Асен Стамболийски (1934).
МИШЕВ, ЛЕНКО (Ленин Нанков Мишев) (1920–1942)
Ф. 577К, 1 опис, 17 а.е., 0.05 л.м., 1936–1946 г.
Роден на 20 ян. 1920 г. в с. Коприва (Ленково). По-късно семейството се преселва в Плевен. Като ученик в Плевенската мъжка гимназия влиза в редовете на
РМС и става ръководител на нелегалната ученическа ремсова организация. Учи
право в СУ, участва активно в борбите на студентската младеж и влиза в редовете на БОНСС. Председател на плевенското студентско землячество. Член на
ОК на РМС в Плевен. През есента на 1941 г. минава в нелегалност. ОК на РМС
му поверява организациите в Никополско и Оряховско. На 12 февр. 1942 г. при
полицейска престрелка е убит край с. Гиген.

Лична ученическа карта (1936), студентска книжка от СУ (1939), членска карта от дружество „Студенец“ – клон на Юношеския туристически съюз
в Плевен (1940).
Ученически тетрадки, географски карти и рисунки на Ленко Мишев
(1938–1939), реферати и доклади (1939–1940).
Писма до майка му (1941) и до приятелката му, някои подписани с псевдоними (1940–1941).
В-к „Литературен глас“ (ян. – май 1938 г.).
Снимка на Ленко Мишев с родителите (1940), като нелегален (1942),
от погребението му (1942) и от поход до мястото, където е убит, по случай
откриване на паметник (1946).
ПЕЕВ, ХРИСТО ВАСИЛЕВ (1889–1971)
Ф. 570К, 1 опис, 21 а.е., 0.06 л.м., 1915–1967 г.
Роден на 3 септ. 1889 г. в с. Лопян, Софийско. Служител в Плевенската градска община, Областната стопанска камара, заместник-председател и председа-
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тел на Градски народен съвет – Плевен, директор на кооперация „Гъмза“ – Плевен и др. Синдикален деец. Участва в организирането на женските бунтове в
Плевенско и на помощната акция за подпомагане на железничарската стачка,
организатор и участник в Юнското и Септемврийското въстание 1923 г. Член
на БКП. След 9 септ. 1944 г. работи активно за създаване и укрепване на кооперациите. Умира на 18 ноем. 1971 г.

Автобиография [1959].
Бележки на Христо Пеев за положението на трудещите се и семействата,
на мобилизираните след Балканската и началото на Първата световна война,
за социално-икономическото развитие на Плевен през 1915–1918 и 1923 г.,
за състава на Градския комитет на БКП и дейността на градската партийна
организация по време на Първата световна война, за синдикалното движение
през 1915–1918, 1947–1962 г.
Спомени за работата на жените и женските бунтове и за Плевен през
1915–1918, за организацията и провеждането на Юнското въстание.
Списъци на участници в Юнското и Септемврийското въстание 1923 г.
Правилник на Бюрото за безработни при Плевенското градско общинско управление (1915).
Кореспонденция с Драгой Коджейков от София по написване спомени
от Христо Пеев за историята на синдикалното движение в Плевен (1952) и
със Стойчев – стенограф от в-к „Труд“, за ползвани от вестника материали,
предоставени от Христо Пеев (1967).
Биографична справка за ген. Иван Винаров (1966).
ПЕЛОВ, ЦВЕТАН СТЕФАНОВ (1881–1951)
Ф. 565К, 1 опис, 30 а.е., 0.07 л.м., 1908–1937 г.
Роден на 15 авг. 1881 г. в Плевен. Работи като банков служител в Плевенския клон на БЗБ от 1903 до 1930 г. и директор на РКС – Плевен от 1930 до
1940 г. Кооперативен деятел, член на Съюза на кооперативните служители и
местните комитети за обществена предвидливост в Червен бряг и с. Махлата
(Пелово, дн. гр. Искър). Делегат на ХVIII и ХIХ редовни конгреси на ОСБЗК. Член
на Радикалдемократическата партия. Умира 1951 г.

Служебен списък с отразените назначения, повишения и премествания
на Цветан Пелов като книговодител в БЗБ – клон Плевен (1908), пенсионни
книжки (1929–1934). Членски карти на Съюза на кооперативните служители
в България (1933) и Туристическо дружество „Кайлъшка долина“ – Плевен
(1926).
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Реферати, доклади, статии, бележки по историята, дейността и развитието на кооперативните организации, сведения за кооперациите в района на
БЗКБ – клон Плевен (1924–1937).
Вестници „Народна воля“ (1913) и „Радикал“ (1914–1925), органи на
Радикалдемократическата партия (отделни броеве).
Снимка от награждаване на Цветан Пелов с медал (1937).
ПЕТКОВ, ПЕТКО ЦАНКОВ (1900–1983)
Ф. 584К, 2 описа, 33 а.е., 0.64 л.м., 1897–1979 г.
Роден на 15 юни 1900 г. в Луковит. Учи в училището за санитарни подофицери в София и получава фелдшерска правоспособност. От 1924 до 1962 г. работи
като фелдшер в различни селища на Плевенски окръг. Член на Окръжното ръководство на БЧК, председател на дружества на БЧК в Плевен и окръга. Като
методист към ОК на БЧК основава и обучава санитарни дружини и санитарни
постове по гражданска отбрана. Участва в конгреси на санитарния и ветеринарен персонал в България и на БЧК. Заслужил деятел на БЧК, награждаван с
ордени и медали. Умира на 3 ян. 1983 г.

Автобиография (1979).
Записки на лекции по анатомия, физиология, обща патология и др., ползвани от Петко Петков (1897–1898), обзори за заразните болести през периода
1921–1930 г., за развитието на фелдшерското съсловно движение в България,
за ролята на фелдшерите в БЧК (1976–1979).
Реферати за развитието на медицината и фармацията с исторически данни за чумните епидемии в България от 1239 до 1838 г.
История на фелдшерското съсловие в България през периода 1886–
1944 г. (1945).
Наредба на Плевенската окръжна инспекция по труда за реда за прегледи, лечение и помощи при заболяване на осигурените лица (1928).
Изложение на Съюза на санитарния и ветеринарен персонал и позив за
подобряване на работата и защитата правата на членовете (1929–1930).
Юбилейна книга на БЧК с данни за периода 1885–1935 г. (1936); отчет
на ЦУ на БЧК за периода 1940–1946 г. (1947).
Снимки на Петко Петков от училището за санитарни подофицери, конгреси на санитарния ветеринарен персонал в България и на БЧК, окръжни
конференции на БЧК, с членовете на колоездачното дружество в с. Рибен
(1918–1968).
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СИМЕОНОВ, ПЕТЪР ПЕТРОВ (1902–1977)
Ф. 626К, 1 опис, 24 а.е., 0.05 л.м., 1914–1977 г.
Роден на 5 окт. 1902 г. в с. Петърница. Директор на Кредитната кооперация
в селото, член-делегат и член на УС и на Дирекционния съвет на ОСБЗК и на УС
на РКС „Свобода“ – Плевен (1944–1945). Началник на Инспектората на ОСБЗК
(1932–1938). Умира 1977 г.

Осигурителна книжка, орденска книжка и грамоти за награждаване с
орден и юбилейни медали, грамоти за участие в Септемврийското въстание
1923 г. (1942–1973).
Покани от Изпълнителните комитети на ЦКС, ОКС и Градския кооперативен съюз за лекции, теоретични конференции, тържествени събрания и
др. (1977).
Изложение от Петър Симеонов до членовете на УС на ОСБЗК по повод
отстраняването му като председател на кооперацията и член на УС на Съюза
(1938).
Писма и пощенски картички от близки и приятели от личен характер
(1914–1945).
Стенографски протоколи от ХХІV редовен конгрес на ОСБЗК (1937).
Биографични данни от Зора Попова за Иван Величков Попов от с. Махлата (Пелово, дн. гр. Искър), един от основателите на Българския земеделски
младежки съюз (1947).
Портретна снимка и снимки от обществената и трудова дейност на Петър
Симеонов – участие в конгреси на ОСБЗК, срещи с чуждестранни кооперативни делегации и активисти на кооперативното движение и др. (1932–1953).
СПАСОВ, ЦВЕТАН (Цветан Спасов Илиев) (1919–1944)
Ф. 581К, 1 опис, 32 а.е., 0.11 л.м., 1933–[1977] г.
Роден на 1 ноем. 1919 г. в Плевен. Завършва Мъжката гимназия в Плевен и
учи право в СУ. Деец на революционното младежко движение, секретар на ОК
на РМС в Плевен. От март 1942 г. е нелегален, два пъти задочно осъждан на
смърт. След престрелка с полиция и войска на 14 февр. 1944 г. в Плевен се самоубива. Печата стихове в редица вестници и списания в Плевен и страната още
от ученическите си години. Пише с псевдонимите Волен, Ри-Руж, Св. Аджаров,
Н. Соколов, Н. Адлер и др.

Ученически тетрадки с бележки по история и латински, рисунки от ученическите години (1934–1937).
Ръкописен руско-български речник, съставен от Цветан Спасов.
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В-к „Въздържателче“, Търново, бр. 10/1933 г., сценка „Захвърлена
лула“; в-к „Сладкодумче“, Търново, бр. 5/1934 г., разказ „Пролет дойде“; сп.
„Бодил“, Плевен (хумористично седмично списание) – стихотворения „Ода
за Плевен“ и „Настроение“; сп. „Звън“, София, бр. 1/1937 г., стихотворение
„Станси“; сп. „Българска реч“, София, с публикувани стихотворения (1937–
1938).
Ръкописи и чернови на стихотворенията „Фрина“, „Груби строфи“, „Интермецо“, „Утро“, „Гротеска“, „Ноктюрно“, „В такава нощ ще ме загубиш...“,
„Без заглавие“ и др. (1942).
Ръкописи на статии: за романа на Ванда Василевска „Земята под ярем“
(1941), „Литература и живот“, „Културните задачи на младежите-туристи“
[1940], част от реферат за творчеството на Алеко Константинов [1940].
Позиви и призиви срещу войната (1941–1944).
Реферат на тема „Жизненият и творчески път на Йордан Йовков“ от Никола Димитров от Плевен, редактиран и допълнен от Цветан Спасов.
Снимки на родната къща на поета, като студент, от чествания за него, от
откриване на музейна сбирка в Основно училище „Цветан Спасов“ в Плевен
[1938–1977].
СЕМЕЕН ФОНД СТОЙКОВИ (1879–1983)
Ф. 599К, 1 опис, 26 а.е., 0.25 л.м., 1904–1987 г.
Стойков, Ангел Великов (1879–1959)
Роден 1879 г. в Плевен в занаятчийско семейство. Останал рано сирак, работи като чирак. От 1895 г. започва самостоятелно комисионна търговия. При
строителството на Презбалканската линия Букурещ – Стара Загора открива
фурна, а по-късно става основен доставчик на хранителни продукти за строителите. След приключване на строежа се установява в Плевен и започва търговия
с яйца, птици, плодове. Заедно със сина си Андрей Стойков се занимава и с отглеждане на едър рогат добитък. През 1937 г. регистрира фирма за износ на яйца.
Умира на 26 февр. 1959 г.

Биографични данни за Ангел и Андрей Стойкови от Мария Христова
Стойкова, съпруга на Андрей (1987).
Крепостен акт за закупена земя в землището на Плевен (1904), фирмени
бланки и бележки на Ангел Стойков (1932–1939).
Снимки със семейството (1912); с работници и на фурната в с. Поповци,
Казанлъшко, обслужваща строителството на жп линията Букурещ – Стара
Загора (1907).
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Стойков, Андрей Ангелов (1901–1983)
Роден на 7 февр. 1901 г. в Плевен. Син на Ангел Стойков. Завършва средно образование в Плевенската мъжка гимназия. Учи финанси и търговия в Свободния университет в София и същевременно работи при баща си. Прекратява
следването си и започва самостоятелна работа като доставчик на хранителни
продукти на строежа на дигата на р. Дунав при с. Бешлии (Байкал). Разширява
дейността си с доставка на горивни материали и камъни за строителството,
става съдружник в мандра, с Георги Крушовски основава търговска фирма за
износ на яйца, птици и пулп, а през 1939 г. е един от основателите на ООД „България“ – Плевен, по-късно Гумена фабрика „България“. Директор на фабриката от основаването до национализацията ѝ, след което става общ работник по
строежите. Умира на 26 септ. 1983 г.

Фирмени бланки, писма и телеграми от клиенти до Андрей Стойков
(1920–1939).
Тефтери за покупко-продажбите на Андрей Стойков с азбучни списъци
на клиентите (1937–1946), наднични листове и ведомости за заплати (1940–
1941), партидна книга на клиенти-лозари (1939–1941), договори за изкупуване и предаване на суровини за пулп и кореспонденция с фирми по доставка
на суровини на фирма „Андрей Стойков и Георги Крушовски“ (1939–1941),
дялове за притежаван капитал от ПБ (1926–1940) и чекова книжка от банка
„Български кредит“ – Плевен (1940).
Снимки като скаут, войник, семейни, със съдружници и работници в
мандрата и на строежа на дигата на р. Дунав край с. Бешлии (Байкал) (1920–
1933); на плевенските търговци Георги Константинов, Крум Атанасов, А.
Шопов (1904–1912).
СЕМЕЕН ФОНД СЪБОТИНКОВИ ([1840]–1918)
Ф. 600К, 1 опис, 16 а.е., 0.25 л.м., 1848–1987 г.
Съботинков, Георги Симеонов ([1840]–1893)
Роден около 1840 г. в Плевен. Учи в Плевенското мъжко училище, в което
преподава Емануил Васкидович, и в Габровското класно училище. След завършване на образованието си се завръща в Плевен и започва търговия със спиртни
напитки и зърнени храни, а от 1885 г. – и с манифактурни стоки. По време на
Сръбско-българската война (1885) се записва доброволец, участва в боевете при
Сливница и Драгоман. Активно участва в политическия живот на града и през
1893 г. е отровен от противниците си. Във фонда на РИМ – Плевен се съхраняват
учебници и старопечатни книги на Георги Съботинков (за издаването на някои
от които е спомоществувател).
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Биографични данни за баща и син Георги и Христо Съботинкови от Мария Стойкова – дъщеря на Христо (1987).
Учебни тетрадки: „Поучителна детохранилица“, „Митологическо сък
ращение“, „Разговори мъртвителни същаго Лукиана, Диоген и Полидевнис“
(1849).
Религиозен лист на турски език, изписан на кирилица (1848); търговски
тефтер (1870–1877).
Съботинков, Христо Георгиев (1876–1918)
Роден 1876 г. в Плевен. Син на Георги Съботинков. Завършва Плевенската
мъжка гимназия и се включва в търговската дейност на баща си, с когото откриват кантора за манифактурни и колониални стоки. През 1898 г. основава фирма
със съдружници, а от 1902 г. е едноличен собственик. Търгува с различни градове
в България, както и с фирми във Виена, Букурещ и др. По-късно открива клонове в плевенски села. Жертва на слухове, преустановява този вид търговия и
започва търговия със зърнени храни, лозарство и винарство. Участва в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война. Награден с „Орден за
храброст“. Умира от „азиатски грип“ заедно с две от децата си през дек. 1918 г.

Учебници и част от ученическа тетрадка (1882–1908).
Главни книги за персоналните длъжници (1885–1909), тефтер за срочни
дългове към търговски фирми (1906–1910), фактури и сметки (1903–1908),
призовки, искове, съдебни дела (1897–1908).
Снимки на търговеца Христо Г. Спасов от Плевен и Исайя Константинов от Враца – учител в Плевен (1906–1912).
ТОДОРОВ, КРУМ НИКОЛОВ (1891–1977)
Ф. 596К, 1 опис, 18 а.е., 0.03 л.м., 1913–1939, 1983 г.
Роден през 1891 г. в Плевен. Учи в създадената по време на Първата световна война в Скопие Школа за запасни подпоручици и в края на 1916 г. получава чин
подпоручик. Участва във войната в 17-ти Доростолски полк, 9-та дивизия. В боевете при Дойран 1917 г. е ранен и изпратен на лечение в Плевенската дивизионна
болница. Умира 1977 г.

Биографично сведение от Маргарита Николова, дъщеря на Крум Тодоров (1983).
Рисунки-скици от позициите в Сръбска Македония по време на Първата
световна война (1916).
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„Дойранската битка“ – откъси от книга на Ил. Мусаков, в-к „Отечество“
(1939).
Снимки с курсисти в школата и войници от 17-ти Доростолски полк; с
Васил Каравасилев; на учители и ученици от Плевен, с. Садовец и други села
от Плевенско (1913–1923).
ТОТЮВ, ДИМИТЪР СТОЯНОВ (Димитър Стоянов Недялков)
(1856–1937)
Ф. 603К, 1 опис, 9 а.е., 0.04 л.м., 1881–1927, 1946 г.
Роден на 6 февр. 1856 г. в с. Ново село, Троянско. Учи занаят в Плевен, а покъсно завършва образование в родното си село. От 1874 г. е учител в килийното
училище в с. Мечка. Наред с учителската си дейност изпълнява и длъжността
писар в общината, а през 1911–1913 г. е кмет на селото от листата на Демократическата партия. Умира на 4 авг. 1937 г.

Лични документи за покупко-продажба на имоти (1891–1912), тетрадка
за домашни приходи и разходи (1888).
Сметка за печалбите и загубите на Кредитно кооперативно дружество
„Прогрес“ – с. Мечка (1926), копие от бюджет на Свищовската окръжна пос
тоянна комисия (1899), протокол от жители на с. Мечка с предложение за
отстраняване на селския кмет за извършени злоупотреби (1908).
Възвания от княз Александър I Батенберг и от Комитета за построяване
на катедралната църква „Св. Александър Невски“ в София към българския
народ за доброволни пожертвования (1881).
„Писарски другар“ – ръководство за общинските писари (1894); Правилник за първите земеделско-промишлени изложения в Пловдив и Русе
(1891); сп. „Земеделски другар“ и „Земеделски уроци“, издавани в Плевен
(1925–1926); „Интелигенцията и селяните“, София (1927).
Наказателно постановление № 446/1946 г. срещу неизвестни извършители за нанесени имуществени щети на Тодор Димитров Стоянов, син на Димитър Стоянов (1946).
ХАДЖИИВАНОВ, ИВАН СТЕФАНОВ (1884–1950)
Ф. 566К, 4 описа, 139 а.е., 0.23 л.м., 1923–1950, 1957, 1976 г.
Роден на 5 март 1884 г. в Севлиево. Завършва Търговска гимназия в Свищов през 1903 г. и работи като банков служител в Плевен, Габрово и Свищов.
След Юнското въстание 1923 г. е уволнен и интерниран във Варна, където става управител на кооперация „Освобождение“. От 1926 г. до пенсионирането си
през 1949 г. е директор на ПБ – Плевен. Има значителен принос за разраства-
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нето на кооперативното движение в Плевен: основава Водоснабдителна кооперация „Здраве“, подпомага създаването на втората в страната кооперативна
болница, Плодово бюро, Вакуумна кооперативна фабрика и др.; съосновател на
кооперация „Българска захар“ в града. Изключителни заслуги има за създаване
на детските летовища при ПБ. След 9 септ. 1944 г. продължава да работи за
преустройството на кооперативната система и популярните банки. Публикува
статии за подобряване социално-битовото положение на населението, здравеопазването, развитието на спестовността, благоустрояването на града и др.
Награждаван с ордени и медали. Умира на 23 апр. 1950 г.

Писма от БНБ – клон Плевен за уволнение на Иван Стефанов (1923) и
от ПБ – Плевен за назначаването му за директор (1926); от Съюза на периодичния печат в България за приемането му за член (1942).
Статии в периодичния печат за дейността на ПБ, благоустрояването,
стопанското и културното развитие на Плевен, подобряване начина на живот
на населението, кредитните кооперативни сдружения и др. (1927–1948).
Непубликувани статии, реферати и доклади за дейността на популярните
банки, съвместната работа между кооперациите и популярните банки, пос
мъртните каси и здравеопазването на членовете им и др. (1930–1940).
Устав на фонд „Предвидливост“ при ПБ – Плевен (1941), юбилеен сборник за банката за периода 1911–1936 г., изложение по концесията за произвеждане консервирани меса и млечни продукти за износ с проект за закон
(1932), Устав на Съюза на народните кооперативни банки (1931), сведение
за уреждане на общинско плодово тържище (1939), акт за полагане основния
камък за строеж на сграда на банката в Плевен (1929); в-к „Единна народна
борба“ (1948), посветен на Юнското въстание; брошура „Различията между
Съюза и Федерацията на Популярните банки“ (1926).
Портретна снимка (1935), снимка на членове на УС и на сградата на
ПБ – Плевен [1929–1930], на сградите на кооперациите „Българска захар“
и на Лозарската кооперация „Афуз“ в Плевен (1931, 1935), от посещение в
Плевен на Хенри Мей – секретар на Международните кооперативни съюзи
(1934).
Некролози за смъртта на Иван Стефанов от колективите на ПБ и кооперации в Плевен (1950).
Удостоверение от Президиума на НС за награждаване на Иван Стефанов с медал „За участие в народното въстание – 1923 г.“ (1957).
Протокол на Националния музей на революционното движение – София
за предадена семейна снимка от Емил Иванов Стефанов и благодарствено
писмо до Мария Иванова Стефанова (1976).
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ХАДЖИМИНЕВ, КАЛЧО ВАСИЛЕВ (1901–?)
Ф. 575К, 1 опис, 82 а.е., 0.75 л.м., 1912–1979 г.
Роден на 8 ян. 1901 г. в Севлиево. Завършва Педагогическо училище в Свищов.
Учител, активист на Учителската комунистическа организация в България. От
1945 г. работи в РКС „Свобода“ и ОКС – Плевен. Основател и председател на
читалище „Пробуда“ в с. Текия (Христо Даново), Пловдивско; председател на
потребителна кооперация в с. Лъжене (Малчика). Участник в изграждането и
масовизирането на ТКЗС в Плевенския край, делегат на І национална конференция на ТКЗС в България и на ІІІ редовен конгрес на ЦКС. Член на Окръжната комисия на ОКС по написване история на кооперативното движение. Лектор при
Дружество за научни знания „Георги Кирков“ – Плевен.

Автобиография (1974), мемоари за живота му до 1977 г. (1976–1977).
Майсторско свидетелство за упражняване на занаят (1921), делегатски
карти за участие в конгреси и конференции (1949–1952), грамоти и удостоверения за награждаване (1960–1978); заповеди на МНП за отнемане и възстановяване на учителски права (1923–1926).
Лекции, доклади и статии на педагогически теми (1927–1973); лекции,
четени в курсове за подготовка и усъвършенстване на кооперативни кадри
(1948–1958).
Спомени, статии, доклади и исторически справки за създаването и дейността на кредитни кооперации и ТКЗС в Плевенско и Свищовско (1942–
1973).
Практическо ръководство „Ученическите кооперации – помощно средство за кооперативно възпитание и обучение“ от Калчо Хаджиминев и Ангел
Петров (1943).
Ръкописи на разкази на учителска тематика (1924–1925) и драмата
„Село“ (1938).
Публикации в централни и регионални издания на и за К. Хаджиминев
на педагогически теми, за кооперативното движение, по проблемите на Плевен и др. (1927–1975).
Кореспонденция от личен характер и обществено-политическата му дейност (1949–1979).
Майсторско свидетелство от Пловдивската търговско-индустриална камара на Васил Хаджиминев – баща на Калчо Хаджиминев (1912).
Портретни, семейни и снимки от педагогическата и обществено-политическата му дейност; снимки на Ламби Кандев – секретар на Учителската
комунистическа организация, Васил Цаков Йотов – подводничар от групата
на Цвятко Радойнов, Петър Чаракчиев – цигулар, акад. Никола Платиканов
(1917–1979).
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ХЛЕБАРОВ, ЯЧО СТОЯНОВ (1887–1951)
Ф. 629К, 1 опис, 17 а.е., 0.04 л.м., 1904–1979 г. Вж. и ЦДА, ф. 1324
Роден през 1887 г. в Плевен. След завършване на Педагогическото училище в
Лом през 1904 г. учителства две години в Плевен. Завършва право в СУ (1915) г.
Развива активна издателска и преводаческа дейност. Основава книгоиздателствата „Буревестник“ – за преводна литература (1907–1911) и „Образование“
(1911), участва в основаното от Спиридон Георгиев от Плевен издателство за
детско-юношеска литература „Млад читател“. С Никола Ракитин и други плевенчани създават издателство „Наша Родина“, а с Иван Данов – първото библиографско методическо списание „Книжовник“ (1910). Дългогодишен читалищен деец, председател на ВЧС, основател и редактор на сп. „Читалище“. През
1904 г. влиза в редовете на БРСДП (т.с.), в края на 1906 г. преминава в групата на
либералните социалисти, а от 1910 г. е член на Демократическата партия. Избиран за окръжен и общински съветник, през 1934 г. е назначен за директор на Плевенска област. Води защитата и спасява осъдени на смърт по ЗЗД в Плевен, Лом,
Видин, Враца, Търново и Ловеч. След 9 септ. 1944 г. адвокатските му права са
отнети и е въдворен в ТВО край яз. „Росица“ и в Белене. Умира на 24 дек. 1951 г.

Удостоверение за изпълнявана длъжност „цензор“ в Плевенската цензорна комисия (1916).
Благодарствено писмо от Общинската управа в Плевен за оказана помощ като адвокат при защитаване интересите на общината (1936).
Лична кореспонденция с проф. Александър Балабанов, ген.-майор Иван
Винаров, приятели от Лом и Битоля, Македония (1936–1946).
Спомен от адвокат Тодор Костов за дейността на Ячо Хлебаров като
кооперативен деятел и председател на кооперация „Здраве“ в Плевен (1979).
Портретна и семейни снимки (1910–1922), снимки с приятели и съмишленици, с писателя Ангел Каралийчев, от честване 25 години обществена дейност
на поета Никола Ракитин, с участници в конгрес на провинциалните писатели
в Плевен (1904–1939); снимка на Иван Данов със С. П. Влаевски от Варна.
ЦВЕТАНОВ, ХРИСТО ДЕКОВ (1898–1984)
Ф. 574К, 2 описа, 52 а.е., 0.10 л.м., 1910–1988 г.
Роден на 10 май 1898 г. в Плевен. Инженер-агроном, завършва образованието си в Тулуза, Франция. Участва в Първата световна война. Работи като учител в земеделски училища, директор на Лозаро-винарското училище и зеленчукоовощния разсадник в Плевен. Участва активно в създаване на първите земеделски
кооперативни стопанства в Плевенско. Деец на Профсъюза на работниците от
селското стопанство. Член на БЗНС, участва в Юнското въстание 1923 г. През
1953–1954 г. е интерниран в Белене, а впоследствие реабилитиран. Умира 1984 г.
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Биографични данни за Христо Деков Цветанов от дъщеря му (1988).
Свидетелства и дипломи за завършено образование (1916–1935), имуществени документи (1936–1945), грамота от Националния съвет на ОФ
(1967).
Рапорти до МЗДИ и Държавната подвижна земеделска катедра за направени проучвания и извършена работа в различни отрасли на селското стопанство (1926–1932); изложения, планове, програми за лозарството и винарството в Плевенски окръг (1930–1932).
Доклади, реферати, статии и др. за: състоянието и развитието на овощарството и пчеларството, отглеждането и съхранението на зеленчуци и грозде,
отглеждането на технически и медицински култури, значението на зеленчукопроизводството, приложението на торовете и електричеството в селското
стопанство, значението на яз. „Росица“ за земеделското стопанство, дейността на Плевенската земеделска камара и др. (1926–1945).
Преписки от личен и служебен характер с бивши ученици, учители, агрономи (1966–1981).
Портретни снимки и снимки с ученици и учители, от юбилейни срещи с
бивши ученици и празници на училища (1910–1970).
ЧЕПИЛЕВСКИ, АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ (1843–1939)
Ф. 602К, 1 опис, 20 а.е., 0.02 л.м., 1903–1933 г.
Роден на 27 март 1843 г. в Русия. Участва в боевете за освобождението на
Плевен и Ловеч (1877) и в сформирането на българската войска. Получава чин
фелдфебел в учебен батальон в Оренбург, Русия. Връща се в България (1883) и
участва в Сръбско-българската война (1885). Служи в българската армия повече
от 25 години, след което се установява в Плевен (1908) и работи като надзирател в Скобелевия парк. Кавалер на Георгиевски кръст за храброст за участие в
третия щурм на Плевен и на румънски ордени и медали. Почетен гражданин на
Плевен (1927). Умира 1939 г.

Лична карта (1926).
Кореспонденция от личен и служебен характер (1907–1919).
Снимки с посетители на Скобелевия парк в Плевен и къща-музей „Александър II“, с поборници, живеещи в Плевен, с участници в тържествата по
случай 50-годишнината от освобождението на Плевен, с ветерани от Рускотурската освободителна война (1919–1933); снимка на Фьодор Ф. Франко –
ветеран от руската армия, живял в Плевен (б.д.).
Пощенски картички (включително с изгледи от Плевен) (1903–1907).
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ХІІ. КОЛЕКЦИИ
КОЛЕКЦИЯ „ДОКУМЕНТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА
ОРГАНИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА МЛАДЕЖ „БРАННИК“ В
ПЛЕВЕНСКИЯ РЕГИОН“
Ф. 669К, 1 опис, 15 а.е., 0.09 л.м., 1941–1944 г.
Основана през 1941 г. като общонационално обединение на българската младеж за възпитанието ѝ в националистически и промонархически дух. Подчинена
е пряко на министър-председателя и се издържа от държавния и общински бюджети. Обхваща деца и младежи от 10 до 21 г., като се допускат и младежи до
30-годишна възраст. Структурирана е по области, начело с областен войвода.
Членовете участват в благотворителни и спортни мероприятия, трудови походи, паради и манифестации. Дейността на организацията е прекратена след 9
септ. 1944 г.

Окръжни на отдела за търговско и промишлено образование при МТПТ
и на МНП по създаването и участието на ученици в организацията „Бранник“
(1941–1942).
Окръжни на Организацията на българската младеж „Бранник“ и Бранническото воеводство – Плевен по организационни и финансови въпроси
(1942–1944).
Правилници, наредби и инструкции за устройството, йерархията, дис
циплината, работата и др. (1941–1944).
Доклади за дейността на браннически дружини и чети (1944).
Списъци на бранници (1944).
Програми на дружинни сборове (1944).
Преписки с командири на военни поделения по изпращани помощи на
германските войници на фронта (1944).
КОЛЕКЦИЯ „ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА ПЛЕВЕН“
Ф. 652К, 1 опис, 14 а.е., 0.04 л.м., 1926–1947 г.
Включва документи на учреждения, предприятия и частни лица, свързани с
подобряване производството и снабдяване с електроенергия на индустриалните
предприятия и град Плевен.

Правилник за продаване на електрическа енергия и изграждане на електрически инсталации за осветление и двигателна сила на територията на Плевен (1926).
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Споразумителен протокол между Градска община – Плевен и АД
„Бергман“, Германия по проблеми на изграждане на електроцентралата в
Плевен (1929).
„Истината по електрическата централа в гр. Плевен“ – реферат на инж.
Юр. Илков, изнесен на публично събрание на НЛП в града (1929).
Списъци на индустриалците в Плевен, притежаващи електромотори с
мощност над 10 к.с. и на заявилите и внесли парични суми за доставка на
дизелов двигател за нуждите на градската електроцентрала (1939).
Тарифи за продажба на електроенергия от ОСП „Електроцентрала“ –
Плевен (1939–1940).
Преписка на ОСП „Електроцентрала“ – Плевен с Тютюнева фабрика
„Енидже Вардар“ по доставка, режим на ползване и изплащане на електроенергия, закупуване на нов дизелов мотор и др. (1939–1947).
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ХІІІ. ЧАСТИЧНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ
ЧП 12, 2 а.е., 1897–1960 г.
Летописна и ревизионна книга на Основно училище – с. Борислав.
ЧП 18, 3 а.е., 1921–1954 г.
Протоколна и ревизионна книга на Начално училище „Отец Паисий“ –
с. Къшин.
ЧП 19, 2 а.е., 1921–1947 г.
Летописни книги на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ –
с. Коиловци.
ЧП 25, 2 а.е., 1909–1932 г.
Протоколни книги на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ –
с. Тученица.
ЧП 26, 2 а.е., 1924–1950 г.
Протоколна книга на Църковното настоятелство; дневник за изходяща
кореспонденция на Църковното настоятелство в с. Божурица 1925–1935 г.
ЧП 27, 3. а.е., 1913–1943 г.
Протоколна книга и статистически сведения на Основно училище „Отец
Паисий“ – с. Изгрев.
ЧП 29, 15 а.е., 1927–1952 г.
Протоколна и приходно-разходни книги на Църковното настоятелство
в с. Ясен.
ЧП 30, 2 а.е., 1927–1945 г.
Протоколни книги на Църковното настоятелство в с. Новачене.
ЧП 31, 3 а.е., 1936–1951 г.
Протоколна книга, преписка на Църковното настоятелство в с. Орeховица със Св. синод на БПЦ и Врачанската митрополия.
ЧП 33, 4 а.е., 1936–1943 г.
Преписки на Участъковата здравна служба – с. Пордим.
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ЧП 34, 3 а.е., 1928–1942 г.
Протоколни книги и преписки на Църковното настоятелство в с. Бъркач.
ЧП 35, 3 а.е., 1931–1948 г.
Протоколна книга на Църковното настоятелство и наръчник на свещеника в с. Рибен.
ЧП 36, 5 а.е., 1927–1931 г.
Преписки по настаняване на бежанци в с. Татари.
ЧП 37, 2 а.е., 1925–1933 г.
Протоколни книги на Училищното настоятелство в с. Аспарухово.
ЧП 38, 1 а.е., 1942–1944 г.
Ведомости за заплати и възнаграждения на работници и служители при
Околийско търговско сдружение – Плевен.
ЧП 40, 1 а.е., 1915–1925 г.
Преписка на Околийската организация на служителите при изборните
учреждения в Плевен.
ЧП 50, 2 а.е., 1929–1945 г.
Протоколни книги на Начално училище „Петко Каравелов“ – Плевен.
ЧП 53, 2 а.е., 1910–1927 г.
Годишни рапорти на директора на Основно училище – с. Ралево и статистически сведения за училището; окръжни и писма на МНП и Инспекцията
на Плевенския учебен окръг.
ЧП 91, 3 а.е., 1938–1947 г.
Дневници за оборота на Градинарска производителна кооперация „Самозащита“ – Плевен.
ЧП 96, 4 а.е., 1942–1947 г.
Протоколна книга, дневник-главна книга, книга за членовете и списък на
членовете на Потребителна кооперация „Единство“ при Държавен завод за
добитък „Клементина“ край Плевен.
ЧП 99, 1 а.е., 1927–1931 г.
Окръжни на Околийския партиен съвет на Демократическата партия и
протоколи от годишни събрания на организации в села от Плевенска околия.
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ЧП 107, 1 а.е., 1924–1928 г.
Раздавателни списъци за заплати на офицери, подофицери и доброволци
от 12-та Плевенска жандармерийска дружина.
ЧП 108, 3 а.е., 1923–1932 г.
Раздавателни списъци за заплати на служители при Окръжното старопиталище „Княгиня Евдокия“ – Плевен.
ЧП 111, 3 а.е., 1925–1933 г.
Окръжни и кореспонденция на Македонско благотворително братство –
Плевен.
ЧП 114, 1 а.е., 1929 г.
Протоколна книга на Общинското управление в с. Божурлук.
ЧП 116, 4 а.е., 1924–1963 г.
Спомени на адвокат Йордан Рашев от Русе, защитник по делото на участниците в Юнското въстание (1923) в Плевенско; кореспонденция с подсъдими и защитници, бележки по подготовката на защитата; копие от обвинителнителния акт.
ЧП 117, 2 а.е., 1934–1941 г.
Окръжни, доклади и др. по дейността на Българския национален легион – Плевен.
ЧП 118, 1 а.е., 1940–1947 г.
Преписка по дейността на Застрахователно дружество „Орел“ – клон
Плевен.
ЧП 120, 1 а.е., 1944 г.
Списъци на членовете на Народен морски сговор – Плевен.
ЧП 123, 2 а.е., 1929–1944 г.
Протоколни книги на Съюза на турските културно-просветни и гимнастически дружества в България „Туран“ – Плевен.
ЧП 127, 1 а.е., 1964 г.
Доклад за дейността на Плевенската партийна организация през 1939–
1944 г.
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ЧП 128, 5 а.е., 1877 г.
Рапорти на командирите на 9-ти и 30-ти донски казашки полкове до
войсковия щаб на Донската войска за участието им във военните действия
при Плевен, Ловеч, Габрово, Никопол и др., съхранявани в Държавния областен архив – Ростов на Дон, СССР. Фотокопия.
ЧП 129, 2 а.е., 1929–1947 г.
Протоколни книги на Младежката земеделска група в с. Българене.
ЧП 134, 1 а.е., 1879 г.
Молба от жителите на с. Тръстеник до княз Ал. М. Дондуков-Корсаков
за обезщетението им за предадени храни на руските войски по време на Рус
ко-турската освободителна война (1877–1878).
ЧП 135, 1 а.е., 27 ян. 1873 г.
Писмо с подпис „Ар. Х. Д. М-кий Паница“ (Ар[химандрит] Х[аджи]
Д[ионисий] М[ихалский] Паница) до Търновския революционен комитет за
срещите му с министъра на външните работи на Сърбия и Любен Каравелов
и становището им във връзка с въоръжената борба и готовността на Панайот
Хитов да участва в борбата.
ЧП 136, 1 а.е., 1900 г.
Решение на шериатски съд за уреждане землищната граница на селата
Тръстеник и Староселци. Препис.
ЧП 137, 1 а.е., 1884, 1911–1912 г.
Удостоверение, издадено от Висшия педагогически съвет в Петербург
на Вела Живкова, за завършен женски курс през 1882–1884 г.
Писма от МНП и МФ до прогимназията в с. Тръстеник във връзка с учителстването на Вела Благоева.
ЧП 138, 2 а.е., 1941 г.
Писмо до родителите и снимка на Борис Бараков от Плевен, политемиг
рант в СССР, загинал при защитата на Ленинград.
ЧП 140, 1 а.е., 1913 г.
Предизборна програма на БРСДП – Плевен за участие в изборите за
ХVІ ОНС.
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цов.

ЧП 141, 1 а.е., 1969 г.
Доклад „Комсомолът в Плевен 1918–1923 г.“ от проф. д-р Здравко Ми-

ЧП 147, 1 а.е., 1902 г.
Снимка от посрещането на граф Н. П. Игнатиев в Плевен, на път от София за Варна през Плевен и Русе.
ЧП 151, 1 а.е., 1939–1943 г.
Преписка на АД „Плевен“ износ–внос–представителство“ – Плевен с
Дирекцията на външната търговия и чуждестранни фирми по износ на яйца,
плодове, зеленчуци и др.; баланси; сведения за акционерите и др.
ЧП 155, 3 а.е., 1939–1940 г.
Тригодишен план за лесокултурни и укрепителни работи, преписка по
определяне на обекти на Горското стопанство в Плевен.
ЧП 164, 1 а.е., 1941–1942 г.
Кореспонденция на Народно читалище „Светлоструй“ – с. Обнова.
ЧП 170, 25 а.е., 1972–1975 г.
Спомени на антифашисти от Плевенско за дейността им като членове на
БКП и РМС (1923–1944).
ЧП 172, 1 а.е., 1939 г.
Нелегални позиви, обръщения и др. на организацията на РМС в с. Рупци.
ЧП 179, 1 а.е., 1937 г.
Протоколна книга на Общинското управление в с. Муселиево.
ЧП 180, 4 а.е., 1935–1937 г.
Обяснителна записка, изчисления, спомени за водоснабдяването на Плевен; снимки от строежа на градския водопровод.
ЧП 183, 1 а.е., 1927–1949 г.
Дневник-главна книга на Илия Йорданов – лозар от Плевен.
ЧП 184, 3 а.е., 1923–1948 г.
Дневник-главна книга на Слави Загоров – търговец от Плевен.
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ЧП 185, 1 а.е., 1939 г.
Обяснителни бележки и справки към плана на Електрическа централа –
Плевен.
ЧП 186, 1 а.е., 1936–1943 г.
Протоколна книга от заседания на Настоятелството на Женското благотворително дружество „Царица Елеонора“ – Никопол.
ЧП 188, 1 а.е., 1919–1924 г.
Протоколна книга на Земеделско спестовно-заемно дружество – с. Горна Митрополия.
ЧП 190, 2 а.е., 1941–1942 г.
Годишен бюджет и отчет на Държавното земеделско училище – с. Вълчитрън.
ЧП 191, 1 а.е., 1930–1931 г.
Протоколи от заседания на земеделската дружба в с. Койнаре.
ЧП 196, 3 а.е., 1925–1946 г.
Главни класни книги на Основно училище „Адил Дервишев“ – Плевен.
ЧП 199, 2 а.е., 1881–1917 г.
Биографични данни и албум със снимки на кап. Кръстю Велев Радев
от с. Шумнене, Ловешко – командир на дружина в Първата световна война
(1915–1918).
ЧП 206, 1 а.е., 1923–1929 г.
Летописна книга на Смесена прогимназия – с. Трънчовица.
ЧП 207, 2 а.е., 1929–1947 г.
Дневник-главни книги за приходите и разходите на Народно читалище
„Васил Левски“ – с. Бъркач.
ЧП 210, 2 а.е., 1929–1938 г.
Протоколни книги на Народно читалище „Христо Ботев“ – с. Долни Луковит.
ЧП 211, 1 а.е., 1925–1935 г.
Учредителен протокол и протоколи от заседания на ръководството на
читалището в с. Беглеж.
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ЧП 214, 1 а.е., 1937 г.
Споменник на Виолета Стоянова Йорданова с посвещения от Цветан
Спасов, Марко Цолов и др.
ЧП 223, 1 а.е., 1914–1974 г.
Летописна книга на Основното училище в с. Мечка.
ЧП 225, 1 а.е., 1929–1944 г.
Протоколна книга на Църковното настоятелство в с. Катерица.
ЧП 235, 2 а.е., 1936–1946 г.
Протоколни книги на Земеделско-стопанската задруга в с. Садовец.
ЧП 236, 1 а.е., 1915–1916 г.
Протоколна книга на Комитета за стопански грижи и обществена предвидливост в с. Садовец.
ЧП 237, 1 а.е., 1907–1949 г.
Протоколна книга на Общото търговско дружество в с. Крушовица.
ЧП 239, 2 а.е., 1921–1940 г.
Протоколни книги на Кредитна кооперация „Прогрес“ в с. Мечка.
ЧП 241, 1 а.е., 1928–1930 г.
Протоколна книга на Училищното настоятелство в с. Катерица.
ЧП 243, 1 а.е., 1904 г.
Удостоверение от ВМОК за участието на Бончо Дюлгеров от Плевен в
Горноджумайското въстание (1902) в четата на Тодор Саев.

ка).

ЧП 245, 1 а.е., 1927–1983 г.
Историческа справка, спомени и снимки на Адалберт Антонов (МалчиЧП 247, 1 а.е., 1890 г.
Крепостен акт на Янко Симеонов.

ЧП 250, 1 а.е., 1889–1985 г.
Удостоверение на Нино Драганов от с. Бъркач за участието му като опъл
ченец в Сръбско-българската война (1885) (на гърба – родословно дърво).
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ЧП 251, 1 а.е., 1885 г.
Писмо от Илия Стойков, участник в боевете при Пирот по време на
Сръбско-българската война (1885), до родителите му.
ЧП 253, 2 а.е., 1930–1937 г.
Счетоводна книга и книга на длъжниците на търговска фирма „Братя
Палазови“ – Плевен.
ЧП 256, 3 а.е., 1914–1935 г.
Касова книга, постановление на Сомовитската митница по дело и кореспонденция с търговски фирми и представителства по търговската дейност на
Цоню Иванов Милчев – търговец от Плевен.
ЧП 257, 3 а.е., 1930–1932 г.
Учредителен протокол на АД „Пъшо Милчев“ – Плевен, декларации за
внос на стоки и платени данъци, такси и мита, кореспонденция с търговски
партньори.
ЧП 258, 1 а.е., 1919 г.
Акции на Плевенска търговска банка – АД за банкерство, търговия и
промишленост.
ЧП 265, 1 а.е., 1934 г.
Годишен отчет за дейността на Колоездачно дружество „Искър“ –
с. Махлата (Пелово, дн. гр. Искър) и програма за благотворителна вечеринка.
ЧП 266, 1 а.е., 1907 г.
Пощенска картичка със снимка на народни представители, участвали в
Общото народно събрание в Оборище през 1876 г.
ЧП 268, 3 а.е., 1925–1926 г.
Преписка на Кредитна кооперация „Банат“ – с. Гостиля по стопански
въпроси и кредитиране; годишен отчет и статистически сведения за 1925 г.,
баланс, списък на членовете.
ЧП 270, 1 а.е., 1936–1940 г.
Протоколна книга на Учителския съвет при Народно основно училище
„Христо Ботев“ – с. Комарево.
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ЧП 271, 2 а.е., 1928–1931 г.
Годишен отчет и статистически сведения за дейността и състоянието на
Народно читалище „Пробуда“ в с. Бъркач.
ЧП 275, 2 а.е., 1939 г.
Групови снимки на курсисти по модерно обущарство в Плевен и на персонала на обущарско ателие „Ангел Маша“.
ЧП 278, 1 а.е., 1902–1903 г.
Материали за Парашкев Цветков (1875–1903) – революционер, войвода
в Битолско, загинал в Илинденско-Преображенското въстание; преписи на
писма и текст на песен, написана от Парашкев Цветков.
ЧП 279, 2 а.е., 1942–1948 г.
Протоколни книги от общи събрания и заседания на ръководството на
Земеделско-стопанската задруга в Плевен.
ЧП 281, 1 а.е., 1898–1925 г.
Статистически сведения за състоянието на частното турско училище в
с. Обнова.
ЧП 282, 1 а.е., 1921 г.
Статистически сведения за състоянието на частната прогимназия в
с. Обнова.
ЧП 283, 1 а.е., 1929–1951 г.
Ревизионна книга на Народно читалище „Надежда“ – с. Козар Белене.
ЧП 284, 1 а.е., 1931–1932 г.
Годишни отчети за дейността на Народно читалище „Пробуда“ – с. Лъжене (Малчика).
ЧП 285, 1 а.е., 1919–1921 г.
Протоколна книга от заседания на УС на Земеделския синдикат в с. Ясен.
ЧП 286, 2 а.е., 1933–1943 г.
Протоколна книга от заседания на УС и КС на ПБ – с. Брест.
ЧП 287, 1 а.е., 1944 г.
Списък на учредителите на Градинарска клонова задруга „Дунав“ – Никопол.
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ЧП 289, 1 а.е., 1896–1900 г.
Статистически сведения за състоянието на турското училище в с. Лъжене (Малчика).
ЧП 291, 2 а.е., 1920–1932 г.
Протоколни книги на Кооперация „Надежда“ – с. Долни Дъбник.
ЧП 293, 1 а.е., 1926 г.
Устав на Народно читалище „Светлина“ – с. Вълчитрън.
ЧП 294, 1 а.е., 1943 г.
Писма до Земеделската задруга в с. Обнова от ОСЗСЗ, взаимоспомагателната посмъртна каса при ОСЗСЗ; заявления на земеделци за членство в
задругата.
ЧП 295, 1 а.е., 1920–1921 г.
Протоколна книга от общи събрания и заседания на УС и КС на Земеделска потребителна кооперация „Съгласие“ – с. Българене.
ЧП 302, 1 а.е., 1931–1932 г.
Протоколна книга на Общинския съвет – с. Гигенска махала.
ЧП 303, 1 а.е., 1937–1947 г.
Протоколна книга от заседания на Дружество „Инвалид“ – Гиген.
ЧП 304, 1 а.е., 1922–1934 г.
Протоколна книга на Епизоотичната комисия в с. Гигенска махала.
ЧП 305, 1 а.е., 1936–1939 г.
Протоколна книга на Училищното настоятелство в с. Гиген.
ЧП 306, 3 а.е., 1919–1925 г.
Протоколи от заседания на Училищното настоятелство в с. Кулина вода,
статистически сведения и преписка с Инспекцията на Плевенския учебен окръг и главния учител на началното училище.
ЧП 307, 3 а.е., 1942–1943 г.
Списъци и извлечения от ведомости на учителите от трети Тръстенишки
платежен пункт.
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ЧП 308, 1 а.е., 1933 г.
Акт за извършена финансова ревизия на Окръжно контролно бюро по
мерки и теглилки – Плевен.
ЧП 309, 1 а.е., 1942–1944 г.
Протоколна книга от общи събрания и заседания на УС на Земеделската
производителна кооперация „Благоденствие“ – с. Стежерово.
ЧП 310, 1 а.е., 1916 г.
Свидетелство за издържан изпит за секретар-бирник, издадено на Генчо
Хинчев от с. Градище от Окръжно управление – Търново.
ЧП 311, 2 а.е., 1934–1938 г.
Списъци на учителите и статистически сведения за Турското първоначално училище в с. Градище.
ЧП 312, 1 а.е., 1929–1933 г.
Главни отчети на Училищното настоятелство в с. Ралево.
ЧП 313, 1 а.е., 1937–1941 г.
Протоколна книга от общи събрания и заседания на УС на Земеделската
задруга в с. Ралево.
ЧП 314, 2 а.е., 1936–1947 г.
Протоколна книга от общи събрания и заседания на УС и Проверителния съвет и устав на клона на Съюза за закрила на децата в България в с.
Рибен.
ЧП 315, 2 а.е., 1924 г.
Препис от завещание на Панчо Моев от с. Старо село, Троянско за дарение на средства за строителство на читалищна сграда и за подпомагане на
училището, студенти и ученици в с. Горни Дъбник, Троян и с. Старо село,
Троянско.
ЧП 317, 1 а.е., 1922 г.
Преписка на окръжния инженер в Плевен с МОСПБ и др. за възстановяване на мостове по държавния път Троян – Тетевен.
ЧП 318, 1 а.е., 1891–1914 г.
Свидетелства за завършено образование и за завършен курс за измервач
на земеделски земи на Въто Данов от с. Караш, Врачанско.
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ЧП 319, 3 а.е., 1934–1940 г.
Протоколи от съдебни заседания на околийския съдия в Плевен, искови
молби и гражданско дело за делба.
ЧП 320, 1 а.е., 1937 г.
Протоколи от проведени изпити за завършен прогимназиален курс и свидетелства за завършен трети клас в Народна смесена прогимназия – с. Трънчовица.
ЧП 322, 1 а.е., 1920–1927 г.
Протоколна книга от общи събрания и заседания на УС и КС на Земеделската потребителна кооперация „Земеделско единство“ – с. Пордим.
ЧП 327, 1 а.е., 1941 г.
Преписка по дейността на Областната ветеринарна лечебница – Плевен.
ЧП 328, 1 а.е., 1919–1921 г.
Протоколна книга на Училищното настоятелство в с. Варана.
ЧП 330, 1 а.е., 1939 г.
Акт от проведена ревизия на Училищното настоятелство в с. Осъм (Ново
село).
ЧП 331, 1 а.е., 1934 г.
Акт от проведена ревизия на Училищното настоятелство в с. Санадиново.
ЧП 332, 1 а.е., 1939–1944 г.
Протоколи от заседания на Околийското дружество на общинските служители – Никопол за приемане на нови членове.
ЧП 337, 1 а.е., 1898–1925 г.
Регистър на женитбите при църквата в с. Петърница.
ЧП 338, 1 а.е., 1941 г.
Годишен отчет за приходите и разходите на Общинското управление в
с. Дисевица.
ЧП 341, 3 а.е., 1889–1949 г.
Окръжни на МНП, летописна книга и актова книга за приемателно-предавателните протоколи на първоначалното училище в с. Брегаре.
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СПИСЪК
на пътеводители, инвентарни описи, каталози,
сборници, издания на Държавен архив – Плевен
Пътеводител на Окръжен държавен архив – Плевен (1878–1944).
Ч. І. Съст. Х. Христов, Р. Гамейска. Дирекция „Окръжен държавен архив“ –
Плевен. София, Наука и изкуство, 1972. 132 с.
Пътеводител на архивните фондове (1944–1980). Ч. ІІ. Съст. Г. Андреев, И. Бошнакова, З. Вачева, Р. Гамейска, Б. Костова, Л. Ценова. Дирекция „Окръжен държавен архив“ – Плевен. Плевен, 1982. 237 с.
Земеделски производителни кооперации в с. Тотлебен и Обнова,
Плевенски окръг (1939–1944). Инвентарни описи. Съст. И. Бошнакова,
Р. Гамейска, Н. Линкова. Дирекция „Окръжен държавен архив“ – Плевен.
Плевен, 1974. 102 с.
Комитети на Отечествения фронт в Плевенския край (1944–1968).
Инвентарни описи. Съст. Б. Костова. Дирекция „Окръжен държавен архив“ – Плевен. Плевен, 1986. 60 с.
Околийски синдикален съвет – Плевен. Инвентарен опис. Съст. И.
Бошнакова, Р. Гамейска. Дирекция „Окръжен държавен архив“ – Плевен.
Плевен, 1974. 24 с.
Развитие на промишлеността в Плевенски окръг (1900–1947). Каталог на документи. Съст. И. Бошнакова, Г. Андреев. Дирекция „Окръжен
държавен архив – Плевен“. Плевен, 1977. 141 с.
История на БЗНС в Плевенски окръг (1922–1975). Каталог на документи. Съст. З. Вачева. ОР на БЗНС, Дирекция „Окръжен държавен архив“ – Плевен. Плевен, 1981. 128 с.
Аграрни отношения и селско стопанство в Плевенски окръг (1878–
1958). Каталог на документи. Съст. Е. Паскалева, Г. Андреев. Дирекция
„Окръжен държавен архив“ – Плевен. Плевен, 1979. 264 с.
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Народното образование в Плевенски окръг (1878–1944). Каталог на
документи. Съст. Р. Гамейска, Н. Линкова. Дирекция „Окръжен държавен
архив“ – Плевен. Плевен, 1979. 186 с.
Как се бихме с врага безпощадно (1919–1944). Каталог на документи. Съст. И. Бошнакова, Р. Гамейска, Н. Линкова, Б. Феков. Дирекция „Окръжен държавен архив“ – Плевен. Плевен, 1974. 102 с.
Пътят на суровата борба (1941–1944). Документален сборник. Колектив. Окръжен партиен архив – Плевен, Дирекция „Окръжен държавен архив“ – Плевен, Окръжен исторически музей – Плевен. Плевен, 1968. 456 с.
Двадесет и пет години архивно дело в Плевенски окръг. Сборник.
Дирекция „Окръжен държавен архив“ – Плевен. Плевен, 1976. 30 с.
Влиянието на Великата октомврийска социалистическа революция в Плевенски окръг (1917–1923). Сборник. Документи, съхранявани в
Окръжен държавен архив и Окръжен исторически музей – Плевен. Дирекция
„Окръжен държавен архив“ – Плевен, Окръжен исторически музей – Плевен.
Плевен, 1977. 96 с.
Любен Александров Дунчев. Инвентарен опис, био-библиографски
указател. Община – Плевен, Държавен архив – Плевен, Универсална научна
библиотека „Христо Смирненски“ – Плевен. Плевен, 1996. 39 с.
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