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УВОД

Началото на организирано и централизирано архивно дело в България е поставено с Указ № 515 от 10 октомври 1951 г. на Президиума на Народното събрание.
С Постановление № 344 от 18 април 1952 г. на Министерския съвет е определена
мрежата на държавните архиви, техният профил и подведомственост.
Пред териториалните държавни архиви стоят за изпълнение задачите да:
събират, обработват и съхраняват документалното богатство на окръга; организират всестранното използване на документите; оказват методическа помощ
и упражняват контрол върху състоянието и съхраняването на документите в
учрежденията и организациите.
Окръжен държавен архив – Сливен е създаден след реформата за административно-териториалното деление на страната през 1959 г. Началото се поставя с
документите, предадени от окръжните архиви в Бургас и Стара Загора.
Благодарение на интензивния стопански и културен живот в Сливенския
край от Възраждането до наши дни, тук се създава богата по съдържание документация със значение не само за местната, но и за националната ни история.
Днес в архивохранилищата на Държавен архив – Сливен се съхраняват 1591
фонда: от тях 414 фонда със 17 774 архивни единици за периода 1824–1944 г. и
1173 фонда със 102 613 архивни единици за периода 1944–2000 г. с общо 1130,52
линейни метра. Най-старият документ е ферманът за построяване на църквата
в с. Жеравна от 1824 г.
В края на януари 1878 г., с въвеждането на гражданско управление в Южна
България, са създадени 2 губернии – Пловдивска и Сливенска, които след приемането на Органическия устав на Източна Румелия (1879) са разделени и са обособени
6 департамента (окръга). В Сливенски окръг са включени Каваклийска (Тополов
градска), Къзълагачка (Елховска), Котленска, Сливенска и Ямболска околии. След
Съединението на Източна Румелия и Княжество България (1885) е запазено териториалното деление на земите на юг от Балкана. Сливенски окръг съществува
като самостоятелна териториална единица до 1901 г., когато според Закона за
административното деление територията на държавата (ДВ, бр. 104/17 май
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1901 г.) преминава към Бургаски окръг. Сливен остава в територията на Бургаска
област и след поредната промяна в административното деление през 1934 г. Едва
през 1959 г. Сливен отново става център на окръг, включващ територията на
бившите околии: Сливенска, Котленска и Новозагорска, която единствена е била
част от Старозагорска област.
* *

*

Настоящият пътеводител има за задача да подпомогне интересуващите
се от информация за съдържанието на архивните фондове в Държавен архив –
Сливен за периода от Освобождението до 1944 г. Това разграничение се отнася
за всички органи на държавна власт и управление, културни институции и организации. За промишлените предприятия границата е 23 дек. 1947 г. – тяхната
национализация, а за църковните институти – 1948 г. Хронологическите граници
са нарушени и в случаите, когато е необходимо да се запази целостта на преписките или архивните единици.
Този пътеводител е второ допълнено издание на „Пътеводител на архивните
фондове 1824–1944 г.“, издаден през 1985 г., тъй като след издаването му архивът
се обогати с нови фондове и частични постъпления, а е необходимо и съобразяването му с повишените изисквания към този вид справочници.
За удобство и по-лесно боравене с настоящия справочник, фондовете са
подредени в следната класификационна схема:
І. Държавна власт и управление
1. Местни органи на власт и управление
2. Съд и прокуратура
3. Контролни органи
ІІ. Обществено-политически и културен живот
1. Професионални организации
2. Културно-просветни и благотворителни организации
ІІІ. Стопанство
1. Промишленост
А. Енергетика и електродобивна промишленост
Б. Стъкларска промишленост
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В. Текстилна промишленост
Г. Кожарска промишленост
Д. Хранително-вкусова промишленост
2. Селско и горско стопанство
А. Селско стопанство
Б. Горско стопанство
3. Строителство
4. Транспорт и съобщения
5. Финанси. Търговия. Спестовно и застрахователно дело
ІV. Просвета
V. Здравеопазване. Спорт
VІ. Религия
VІІ. Лични фондове
Във всеки раздел архивните фондове са подредени по значимост и във вът
решна взаимовръзка. За всеки фонд са дадени исковите му данни – наименование
на фондообразувателя, номер на фонда, брой инвентарни описи, брой архивни
единици, обем в линейни метри и крайни дати на съдържащите се в него документи. След това е дадена кратка историческа справка за фондообразувателя
и анотация на документите във фонда. За фондообразувателите, действали на
основата на еднакви закони и имащи еднакви функции и дейности, са направени
групови характеристики. Под общото заглавие следват искови данни – общ брой
на фондовете, общ брой на инвентарните описи, общ брой на архивните единици,
обем и крайни дати. На тези фондове е съставена и обща историческа справка,
в която се отбелязват основните и съществени моменти от структурата и
дейността на фондообразувателите. След нея е поместен списък на фондовете,
подредени азбучно по наименованията на селищата, следван от обща анотация
на документалните материали. Най-важните документи в анотациите са датирани. При груповите анотации, където отделните фондове имат по-характерни
документи, освен крайните дати, сме посочили и номера на фонда. Фондовете от
личен произход са подредени по азбучен ред на фамилните имена.
В отделни случаи се среща разминаване между крайните дати на даден опис
или фонд с датите, посочени в характеристиката на съдържащите се в него
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документи, тъй като е преценено, че най-ранните или най-късни по датировка
документи не са достатъчно интересни, за да бъдат включени и в неговата характеристика.
В края на пътеводителя са приложени: списък на частичните постъпления,
списък на включените в пътеводителя фондове по възходящ ред на номерата,
списък на обработените неанотирани в пътеводителя фондове, списък на съкращенията, списък на издадените от ТДА – Сливен инвентарни описи, каталози и
сборници, именен указател и географски указател.
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І. ДЪРЖАВНА ВЛАСТ И УПРАВЛЕНИЕ
1. МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТ И УПРАВЛЕНИЕ
ОКРЪЖНО УПРАВЛЕНИЕ – СЛИВЕН
Ф. 295К, 1 опис, 168 а.е., 0,60 л.м., 1881–1901 г.
С приемането на Органическия устав Източна Румелия е разделена на 6 департамента (окръга) с главни градове Пловдив, Татар Пазарджик (Пазарджик), Стара Загора,
Сливен, Бургас и Хасково. В Сливенски окръг са включени следните околии: Каваклийска
(Тополовградска), Къзълагачка (Елховска), Котленска, Сливенска и Ямболска. Управлението
на окръга се осъществява от окръжния управител (префект) и главния съвет. Окръжният управител е представител на главния управител в окръга и се назначава от него по
предложение на директора на вътрешните дела. Като представител на централната
власт в окръга, той поддържа постоянен контакт с всички директори на областта и
упражнява надзор върху всички сфери на управлението. Той е и административен началник на общините, следи за работата на различните общи служби и командва полицията в
окръга. В работата си окръжният управител се подпомага от окръжния съвет (съвет на
префектурата), който се състои от секретар и двама съветници, назначавани от главния
управител по предложение на директора на вътрешните дела. Окръжният управител
изпълнява решенията на главния съвет, който е колективен орган, състоящ се от: изборни
членове – по 5 от всяка околия, членове по право – началниците на трите най-многочислени религиозни общности в окръга и членове, назначени от главния управител – по един
от околия. След Съединението на Източна Румелия с Княжество България приетите
вече в Княжеството закони влизат в сила и за новоприсъединените територии. Съгласно
чл. 3 на Търновската конституция, територията на страната се дели на окръжия, околии
и общини. За управлението на окръзите са приети: Закон за окръжните управители и
околийските началници (ДВ, бр. 116/9 окт. 1882 г.) и Закон за окръжните съвети (ДВ, бр.
118/14 септ. 1882 г.), отменени с приетия през 1887 г. Закон за окръжните съвети (ДВ,
бр. 145/22 дек. 1887 г). В състава на Сливенски окръг влизат 5 околии, със 120 общини, от
които 116 селски и 4 градски. Окръжният управител е представител на държавния глава
на територията на окръга и упражнява надзор върху всички сфери на управлението, негов
непосредствен началник е министърът на вътрешните работи. Окръжният управител има
право да издава заповеди, задължителни за окръжието, по всички отрасли на управлението, ако те не противоречат на общите закони и административните правилници. Той е и
началник на полицията в окръга и на него са подчинени всички нейни чинове. Председател е
на Окръжната реквизиционна комисия. Изпълнителен орган на окръжния съвет е окръжната постоянна комисия, която привежда в изпълнение решенията му между сесиите.

Преписки между сливенския окръжен управител, МВР, околийските началници
и др. във връзка с административната му дейност, по кадрови въпроси и нарушения
на служители (1887–1901), за прилагането на Закона за народното просвещение
(1892, 1893), разследване нарушения на Конституцията на Княжество България
от правителството на Стефан Стамболов (1891–1895), миграционни процеси
сред населението (1899–1901), назначаване и заплащане на възнагражденията на
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потерджиите по Закона за борба с разбойничеството (1891–1894) и от граничния
карантинен кордон (1893), за представени за награждаване служители (1893), провеждане на изпити за чиновници по десятъка (1900).
Преписки между сливенския окръжен управител, МВР и околийските началници за проследяване на чужди поданици в страната (1887–1895), на разбойници
и нарушители на обществения ред (1887–1891), за цензуриране кореспонденцията
на съмнителни лица (1891, 1892), осигуряване безопасността на княз Фердинанд
І по време на пътуванията му (1888–1895), за получените в Ямболското кметство
брошури „Кобурго-Стамболовия режим“ (1892), издирване на заподозрени в убийствата на министър Христо Белчев и Стефан Стамболов (1892–1895), за междуетнически прояви в Сливен (1894), за изгонените от Швейцария, Италия и Румъния
анархисти (1898, 1899).
Преписки между сливенския окръжен управител, МВР и околийските началници: във връзка с детронирането на княз Александър І Батенберг и бунта на русофилите в Сливен (1886–1893); за вълненията в страната против управлението на
регентите (1886, 1887); мемоар от българските политически емигранти до великия
везир в Цариград със сведения за нарушения на законите в Княжество България
(1886) и преписки за поведението на политическите емигранти (1886–1893), между
които Ставри Дражев от Ямбол (1889–1893) и Нено Господинов от Сливен, емиг
рирал в Русия през 1886 г. (1889); за отпускане на средства за заплащане на тайни
агенти по границата за събиране на сведения за политическите емигранти в Турция
(1888, 1889); за ограничаване влизането на имигранти в страната и предизвикване
на смутове (1891–1893).
Преписки между сливенския окръжен управител и околийските началници
в Каваклий (Тополовград) и Къзълагач (Елхово) за гранични инциденти и оплаквания на турското правителство от действията на български чети по границата
(1888–1900).
Преписки между сливенския окръжен управител, МВР и околийските началници за изборите за народни представители (1887–1900).
Преписки между сливенския окръжен управител, МВР, околийските началници
и др. за раздаването на оръжие на патриотичните дружини „България за себе си“
(1887); рапорти и телеграми от околийските началници до сливенския окръжен управител за изразени протести против княз Фердинанд І и българските правителства
(1886–1901) и за митингите против десятъка (1900); за прояви на социалистите в
Сливен, Котел и Ямбол (1893–1900); за учредяване на околийските либерални бюра
(1892, 1893); за създаването на комитети на Народната партия (1894).
Преписки между сливенския окръжен управител, МВР и околийските началници за: проследяване на агитатори по македонския въпрос и организирането
на чети за освобождението на Македония (1892–1901); борбите на българите от
Солунско, Битолско и Скопско против опитите на гръцката и сръбската пропаганда
(1897–1900); създаването на стрелческо дружество в Сливен (1901); изпълнение
разпорежданията за събиране на помощи за Македонския комитет (1901).
Преписки между сливенския окръжен управител, МВР и околийските началници по стопански въпроси (1891–1900); рапорт от ямболския околийски началник за
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организирано посещение на Пловдивското изложение със специален увеселителен
влак (1892).
Преписка между сливенския окръжен управител, МВД, МВ, командването на
Трета пехотна Балканска дивизия и др. във връзка с подлежащите на мобилизация, за
състава и дейността на реквизиционните комисии, за осигуряването на необходимия
добитък, облекло и снаряжение в случай на мобилизация (1889–1901); сведения за
хуманните и ветеринарните лекари и фелдшери (1892) и за необходимия персонал,
медикаменти и др. предмети за дивизионната болница в Сливен при мобилизация
(1898–1900).
Преписки между сливенския окръжен управител, МВР, околийските началници и др. за: дейността на католици и протестанти в Ямболско и Каваклийско
(Тополовградско) (1891, 1892); гръцката пропаганда в Каваклийско (1894–1899);
споровете между гръцкото и българското духовенство за правото на собственост над
манастира край с. Соуджак (Студена), Ямболско (1893–1896); отношенията между
католици и източноправославни в Ямболска околия (1898–1900). МЧ

ОКОЛИЙСКИ УПРАВЛЕНИЯ
3 фонда, 10 описа, 758 а.е., 7,42 л.м., 1885–1954 г.
През 1879 г. са създадени околийските управления в Сливен, Нова Загора и Котел и
са назначени първите околийски началници. В Сливен тази длъжност се изпълнява от сек
ретаря на околийския съвет. От 1934 г. длъжността се променя в околийски управител.
През периода 1879–1885 г. околийските управления са под ведомството на Дирекцията на
вътрешните работи в Източна Румелия, през 1885–1911 г. – на МВР, а през 1912–1944 г. –
на МВРНЗ. До 1901 г. Сливенското и Котленското околийски управления са под прякото
ръководство на окръжния управител в Сливен, а след това до 1934 г. – на бургаския. Околийското управление в Нова Загора до 1934 г. е подчинено на окръжния управител в Стара
Загора. С Указ от 19 май 1934 г. окръзите са обединени и са създадени седем области.
Околийските управления в Сливен и Котел са подчинени на Областно управление – Бургас,
а Новозагорското – на Стара Загора. Околийските управления са органи на местната
власт и осъществяват ръководство и контрол над градските и селските общини в околията. Основните им задачи са запазването на реда и безопасността на гражданите и
осигуряване спазването на законите. Към съществуващите политически сектори на управление са създадени още три служби: „Държавна сигурност“ – за борба с политическите
противници на режима; „Криминална служба“ – за борба с криминалната престъпност
и „Административна служба“ – за регистриране и издаване паспорти на населението,
контрол над чужденците, обществените организации, печата, радиото, търговията с
оръжие и взривни материали. Околийските управления са закрити след 9 септ. 1944 г.

ОКОЛИЙСКО УПРАВЛЕНИЕ – СЛИВЕН
Ф. 36К, 3 описа, 75 а.е., 0,62 л.м., 1911–1944 г.
Бюлетини, окръжни и телеграми от МВРНЗ до Околийско управление – Сли11
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вен за издирване и задържане на политически дейци и криминални престъпници,
изземване на печатни материали на забранени политически организации, въдворяване на местожителство на политически дейци, за отличителния знак на евреите и
др. (1935–1944); бюлетини, окръжни и заповеди от Областно управление – Бургас
до околийското управление за издаване на разрешения за влизане в граничните
зони, политическите настроения на сливенското население и др. (1937–1944); окръжни и заповеди на Околийско управление – Сливен във връзка с предизборната
агитация на БЗНС за определяне на местата за пазари в града, за облагане с данък
стопаните на животни и др. (1937–1944); доклади, сведения и информации на подведомствените управления с данни за административното, политическото, стопанското и културното състояние на общините, за недоволството сред населението от
реквизициите и снабдяването и др. (1938–1944); устави, учредителни протоколи и
списъци на членовете на дружествата на запасните подофицери „Хаджи Димитър“,
„Български доброволец“, на доброволците от войните „Слънчев лъч“ за издирване и подпомагане на бедстващите, на бранническата орльова дружина „Панайот
Хитов“, Комитета за издигане паметник на Таньо войвода (1923–1944); досиета
на фабриките „Асеновец“ за производство на фланели, чорапи и др. (1932–1943),
„Белфа“ за производство на електрически лампи (1933–1944), „Георги Стефанов и
Синове“ за производство и търговия с вълнени платове и одеала (1940–1944), вълнено-текстилна фабрика на Христо Райков (1940–1944), „Интърг“ за производство
и търговия с текстилни изделия (1940–1944), текстилна фабрика „Тодор Бояджиев“
(1940–1944); досие на народния представител от БЗНС Деньо Георгиев Колев,
избран в изборите на 13 март 1938 г. (1938); преписки между околийското управ
ление и общинските управления в околията за издирване на политически дейци
и криминални престъпници, за охрана на фабриките, за организиране на стачки и
демонстрации и др. (1936–1944); преписки и рапорти от полицейски разузнавачи
за отношението на гръцките, германските и английските граждани към България,
за имуществото на евреите и др. (1942, 1943).
Раздавателни списъци на Околийско управление – Сливен за порциона на
служителите (1911–1944); ведомости за заплати (1943, 1944).
Изходящи дневници на Околийско управление – Сливен с данни за позиви,
писани от ремсисти, следствия от Военно-полевия съд в Пловдив на ученици-ремсисти от Сливен, за партизански акции, нелегални ученици и др. (1942–1944). ИТ
ОКОЛИЙСКО УПРАВЛЕНИЕ – НОВА ЗАГОРА
Ф. 37К, 4 описа, 198 а.е., 1,31 л.м., 1919–1944 г.
Окръжни, инструкции, наредби и указания от МВРНЗ за сключени международни спогодби, преследване на комунисти, разтурване на организациите на БЗНС,
защитата на населението при въздушни нападения и др. (1922–1944); окръжни
от Областно управление – Стара Загора за обучението на полицаите, издаване на
паспорти и др. (1930–1944); окръжни от Околийско управление – Нова Загора за
дейността на комитетите по снабдяването, борбата с нелегалните и др. (1936–1943);
преписка с Областно управление – Стара Загора във връзка с назначаване и уволняване на кметски наместници (1934–1943); таблици с резултати от избори, спи12
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съци на избиратели, кореспонденция във връзка с провеждането на избори и др.
(1919–1940); заповеди на околийското управление за спазване на обществения ред,
регистриране и контрол на превозните средства, забрана на демонстрациите и др.
(1934–1941); доклади от околийския управител до Областно управление – Стара
Загора за административното, политическото, стопанското и културното състояние
на околията, партизански акции и др. (1935–1944); преписки между околийското
управление и селските общински управления в околията за политическата принадлежност на жителите, партизански акции, злоупотреба на полицаи със служебно
положение, криминални престъпления и др. (1923–1944); досиета на граждани,
получили задгранични паспорти, на посетили страната чужди граждани, на преселници и др. (1924–1944); сведения за направените реквизиции и събраните наряди (1938–1943); преписки между околийското управление и селските общински
управления за определяне на селските землища (1926–1943).
Ревизионни актове от околийския финансов началник – Нова Загора и протоколи за направени ревизии на селски общински управления (1922–1943).
Годишни бюджети на селски общински управления (1943, 1944); инвентаризационни описи (1934–1940).
Протоколи, договори, сведения и др. за електрифициране и благоустрояване
на селищата в околията (1935–1943).
Досиета на кметове, кметски наместници, секретар-бирници и др. (1930–1947).
Протоколи, списъци и др. по настаняване на бежанци и отпускане на помощи
на участници в Руско-турската и Балканската войни, на непроизводителното население в околията и др. (1923–1944).
Списък на желаещите да получат възпоменателен медал от войните през 1912,
1913 г. (1938).
Учредителни протоколи, списъци на членове и др. на стопанските задруги в
околията, на ловно дружество „Сокол“ – Нова Загора (1936–1944). ИТ
ОКОЛИЙСКО УПРАВЛЕНИЕ – КОТЕЛ
Ф. 16К, 3 описа, 485 а.е., 5,49 л.м., 1885–1954 г.
Укази на княз Фердинанд І за утвърждаване на Правилника за работния ден в
учрежденията и за отчуждаване на имот за кантон по шосето между селата Градец
и Мокрен (1900, 1911); окръжни на МВР по финансово-счетоводни въпроси, за
издирване на политически дейци и криминални престъпници, издаване на задгранични паспорти, набиране на работници за Германия и др. (1899–1944); окръжни на
Областното и Окръжното управления в Бургас по финансово-счетоводни въпроси,
за изземване на печатни материали, преследване на партизани и др. (1888–1944);
окръжни на Околийско управление – Котел относно антирелигиозната пропаганда,
въдворяване на местожителство, партизански акции и др. (1933–1944); поздравителни телеграми до цар Борис ІІІ за семейни празници (1936, 1937); преписки
с МВРНЗ за обучение на полицаи, уволняване на комунисти и др. (1933–1938);
преписки с Окръжно управление – Бургас за създаване на археологическо друже13
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ство в Бургас и устав на дружеството (1912), създаване на полицейски участъци в
селата Нейково и Жеравна наличното оръжие в управленията и др. (1899–1942);
преписки с общинските управления в околията във връзка с провеждане на избори
(1913–1939); списъци на въдворените граждани, за изземване на нелегална литература и позиви, запечатване на радиоапарати, за политическа принадлежност на
жителите и др. (1913–1944); за броя на чуждите поданици и досиета на дезертьори
и емигранти (1908–1948); за реквизиране на селскостопанска продукция, събиране
на данък от военнопленниците, изплащане заплати на демобилизираните войници и
др. (1912–1944); указания за противовъздушна и химическа защита на населението
и гражданска мобилизация (1938–1944); за определяне на мерите, образуване на
поземлен фонд, наемане на сграден фонд и др. (1897–1931).
Заповеди на Областно управление – Бургас и на Околийско управление – Котел
за: назначаване на здравни комисии, уволняване на ремсисти и комунисти, спазване
на полицейския час, назначаване и уволняване на полицаи, отпуски, командировки
и др. (1900–1944).
Преписки с МВРНЗ във връзка с бюджета на околийското управление (1900–
1944); годишни отчети по бюджета (1899–1930); ревизионни актове от околийския
финансов началник на околийското управление (1888–1928).
Приходно-разходни дневници и квитанционни книги (1893–1910), инвентарна
книга и инвентаризационни описи (1893–1925); ведомости за заплати, порциони,
хонорари и др. (1900–1944); удостоверения за прослужено време (1924–1939);
кореспонденция по финансово-счетоводната дейност (1900–1944).
Статистически сведения за броя на населението, животните и криминалните
престъпления в околията (1910–1945).
Кадрови досиета на служители (1929–1945).
Разносни книги, входящ и изходящ дневник и преписка по ремонта и строежа
на нова сграда за управлението (1885–1943).
Протоколи и преписки във връзка с отпускане на пенсии за военноинвалидите,
за безплатно лечение на душевно болни, раздаване на помощи и др. (1914–1944).
Досиета на банки, дружества, стопански задруги, кооперации, сдружения,
съюзи и читалища (1919–1954). ИТ

ГРАДСКИ ОБЩИНСКИ УПРАВЛЕНИЯ
3 фонда, 10 описа, 824 а.е., 10,14 л.м., 1874–1950 г.
Временното руско управление създава временни управителни съвети на основата на
съществуващите дотогава български общини, които приемат имотите и архивите на турските беледиета. До май 1879 г. градските съвети се ръководят от Временните правила за
градските съвети на Княжество България. Те възлагат на градските общински управления
всички грижи за града и неговите жители – за градското стопанство, благоустрояването,
обезпечаване на продоволствието, създаването и поддържането на градските училища,
библиотеки, музеи и театри. Градският съвет действа самостоятелно в пълния си състав
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от името на гражданите под надзора на губернатора. След подписването на Берлинския
мирен договор Сливен, Нова Загора и Котел попадат в територията на Източна Румелия.
Функциите и компетенциите на общините от областта се регламентират от Органическия устав на Източна Румелия, изработен от Европейската комисия. По силата на
Публичния административен правилник управлението им се поверява на градски съвети
в състав от 9 до 11 члена. Градските съветници се избират от жителите на общината,
записани в избирателните списъци без цензови ограничения за срок от 3 години. Председател на градския съвет е кмета, който управлява общината под надзора на околийския
началник и окръжния управител. През 1886 г. излиза приетият от ОНС Закон за градските
общини (ДВ, бр. 69/19 юли 1886 г.), който заедно с гласуваните по него промени, е в сила
до 1934 г. Съгласно този закон, най-висш орган на общината е общинския съвет, който
решава всички въпроси, засягащи нейното управление, но в известна зависимост от централната власт. Наредбата-закон за градските общини, приета от МС на 17 авг. 1934 г.
(ДВ, бр. 114/20 авг. 1934 г.) внася сериозни промени в управлението на градските общини.
Общинските съвети се състоят от членове по право и изборни общински съветници. По
право влизат: кметът, помощниците му, директорът на гимназията или прогимназията,
духовно лице, инспектор по земеделието или агрономът, държавният лесничей, старшият
държавен инженер или архитект, един представител на местните кооперации. Влизат
и същото число общински съветници, избирани от жителите на общината съгласно
избирателния закон, като мандатът им е увеличен на 5 години. Кметът и помощниците
му се назначават или уволняват от МВРНЗ по предложение на съответния областен
директор. Те обсъждат и решават всички проблеми на общината, без да се съвещават
с общинския съвет, като по отделни въпроси се допитват само до компетентните лица
от състава му. Кметът, подпомаган от бирника, контрольора и финансовия началник,
изготвя годишния бюджет за приходите и разходите на общината и го предлага за гласуване от общинския съвет и след това разпорежда изпълнението му. Разпорежданията на
кмета се изпълняват без предварително одобряване от по-висшата власт. По решенията,
които подлежат на утвърждаване от областния директор, МВРНЗ и МС като строителство на общински сгради и съоръжения, отстъпване и закупуване на общински имоти,
планирането на града, завеждане на дела за защита на общински интереси и сключване
на общински заеми, той изслушва общинския съвет. Значително се засилва ролята на
общинските съветници, избирани от гражданите, след излизане на Наредбата-Закон за
избиране на членовете на общинските съвети (ДВ, бр. 11/18 ян. 1937 г.). Мандатът им е
увеличен на 6 години и на всеки 2 години 1/3 от тях се заместват чрез жребий от нови,
но вече упълномощени да вземат решения по поставените за разглеждане в дневния ред
въпроси, макар и по-голяма част от тях да са под строгия надзор на областния директор
и МВРНЗ. Съвещателен глас имат и общинските съветници на държавна служба, които
влизат по право в общинския съвет.

ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – СЛИВЕН
Ф. 46К, 5 описа, 651 а.е., 7,72 л.м., 1874–1950 г.
Окръжни на МВРНЗ, МФ, МТЗ, МНП и др., на Сливенската окръжна постоянна комисия, Бургаската окръжна постоянна комисия и др. във връзка с дейността
на общините (1888–1944) и с разяснения по Закона за издирване на старини и за
подпомагане на научни и книжовни дружества (1892, 1899) и създаване на археологически дружества (1912); за предвиждане на суми в общинските бюджети за
прокарване на телефонна мрежа (1900); здравеопазването на гражданите и вземане
15
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на мерки против епидемии, начина за осигуряване и лечение на бедни граждани
(1893–1901), за отпускане на пенсии (1893, 1895, 1912), задълженията и заплатите
на медицинските кадри (1894); във връзка с учебното дело и за откриване на вечерни
и неделни училища (1889), начина на изработване на училищните бюджети (1893),
основаване на фондове за издръжка на училищата (1912); насърчаване на текстилното производство и облекчаване вноса на суровини (1894); с данни за отличени
сливенски фабриканти на изложението в Анверс (Антверпен), Белгия (1894), за
необходимостта от търговски и индустриални сдружения (1896); с разяснения на
Закона за задължително носене на местни дрехи и обувки (1897, 1899) и на Закона
за насърчаване на местната индустрия (1899); за организираните занаятчийски
конкурси в Пловдив и Русе (1898); изпратените почетни дипломи и свидетелства
на наградените в пловдивския занаятчийски конкурс (1899), освобождаване сливенски фабриканти от патентен данък (1899); вземане на мерки за подобряване на
земеделието и животновъдството и за задълженията на пътуващите земеделчески
учители (1890) и на земеделските надзиратели в борбата срещу паразити и инсекти
(1894), начина за експлоатиране на общинските и държавните гори (1890), организираните в Сливен практически курсове по винарство (1900), по овощарство и
пчеларство (1903, 1905), целите на основаното Окръжно бубарско дружество (1905),
организираната в Сливен беседа за разясняването на ползата от железния плуг
(1907); настаняване и подпомагане на пострадалите от бомбардировките (1944).
Обявления, списъци и протоколи от проведени избори за касиери на Сливенската земледелческа каса, на църковни настоятели, общински съветници, народни
представители, на гласни за избора на съдебни заседатели, на джамийни настоятелства и на окръжен мюфтия (1893–1913), на еврейските синагогални настоятелства
(1893, 1894, 1907, 1928).
Протоколи на Градския общински съвет за управлението на общината, стопанисването на общинските имоти, градоустройството и др. (1878–1944) и с данни
за: приемане правилници за даване под аренда на Сливенските минерални бани,
експлоатацията, строителството при тях и др. (1878–1944); строежа на казарми за
11 пехотен Сливенски полк, 6 Артилерийски полк и др. (1886–1899); построяване на
павилион на Пловдивския панаир за стоките на сливенските производители (1892,
1892); броя на жителите на града (1888, 1893, 1898, 1909, 1937); отпуснати средства
за телефонна мрежа (1900) и телефонни постове (1908); приемане и изразходване
на средствата от дарението на хаджи Мина Пашов (1899–1900, 1933); отпуснати
средства за частни забавачници (1900); проучвания за електрификацията на града
(1912), преговори с фирмата „Сименс-Шукерт“ за електрическото осветление на
Сливен (1921); приемане правилник за електроснабдяването (1925); построяване
на покрито тържище и градски хали (1934–1937); проучвателни работи за строеж
на язовир на р. Асеновска (1942).
Заповедни книги и правилници за: реда в общината; налагане глоби за нарушения на реда и хигиената; опазване на посевите и насажденията; назначаване на
комисии и др. (1890–1950) и за назначаване на комисия за подбиране на подходящи
вина за изложението в Чикаго (1892); номериране и описване на къщите (1900);
определяне реда за движението на велосипедистите (1905, 1922); реда за движение
на транспортните средства (1910) и за автомобилите, работещи като таксита (1932);
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провеждане допитване за учителите в основните училища (1920, 1921); назначаване
комисия за настаняване на евакуираните в града семейства (1944).
Решения на общинския съвет, правилници, поемни условия и договори за
експлоатацията на недвижими общински имоти и събирането на данъци и такси,
бюджети на общината (1888–1944) и преписки с учреждения и фирми за: доставка на пособия за пожарната команда от Виена (1889) и доставка на униформено
облекло за пожарникарите (1892, 1895); поставения часовник на градската кула
(1891); назначаване на градска акушерка (1891, 1893).
Владала (крепостни актове) за закупени недвижими имоти от Сливенското
народно читалище (1884, 1885), нотариални актове за придобити от общината имоти
чрез покупка, дарение и по регулационния план на града (1929–1938); протоколи
за приемане на дарени от граждани недвижими имоти (1935–1943); преписки във
връзка с отчуждаването и използването на недвижими имоти на сливенски граждани
от еврейски произход и протоколи за връщането им на собствениците (1941–1945);
ведомости за заплати (1904, 1909, 1919–1926).
Решения на Градския общински съвет във връзка с планирането и благоустрояването на града, прошения и протести на граждани, поемни условия и протоколи от
търгове за продажба на свободни общински места, за строеж на общински сгради
и водоснабдяването (1888–1943) и преписки с Военното министерство и предприемачи по строителството на казарми на 6 Артилерийски полк (1889); Указ на княз
Фердинанд І за отстъпване за вечно ползване на Сливенската община минералните
бани на р. Тунджа (1893); преписки с МВРНЗ и МФ и предприемачи за строителството и преустройството на Сливенските минерални бани, проекти, правилник
за застрояването (1897–1940); преписки с учреждения и лица по създаването и
опазването на градската градина и строителството на бюфет в нея (1894, 1895);
за строителството на болница за болни от холера (1893, 1894) и на ветеринарен
лазарет (1897); строителството на укрепителна стена на р. Коруча (Асеновска),
скици, планове (1902–1940); за решението на МЗДИ за превръщането на държавната фабрика в затвор и преустройството ѝ (1904); строителството на общинския
дом (1927–1930); архитектурни планове за строеж на частни и обществени сгради
(1908–1943); полигонна мрежа на Сливен (1900, 1907).
Решения и преписки на Градския общински съвет с учреждения и граждани
по организирането на търговията в града (1892–1940); преписки с граждани за
участието на общината в Пловдивското изложение (1892); за устройването на пазарите и панаирите в града, правилници за вътрешния ред на пазарите и панаира
за животни (1931–1934); правилник за амбулантната търговия (1937).
Обявления и преписки на Градския общински съвет и Сливенския горски
инспектор с учреждения и лица по заместването, опазването и експлоатацията на
общинските гори, тарифи, залесителни планове, съдебни преписки по разграничаване на общинските гори и мери (1890–1944), разрешение на настоятелството на
църквата „Св. Димитър“ за набавянето на фиданки от околните гори и залесяването
им около аязмото „Св. Георги“ (1893).
Преписки на Градския общински съвет с окръжните и околийските ветеринарни лекари във връзка с ветеринарния надзор и здравеопазването на домашните
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животни, за санитарен контрол над продуктите от животински произход и за взети
мерки за подобряване на животновъдството (1893–1944); обявление за предстоящо
провеждане на курс с лозарите (1899), за борбата с пероноспората (1904).
Преписки на Градския общински съвет с МНП, Сливенския окръжен съвет,
Сливенската митрополия, училищните настоятелства, организации и граждани по
проблеми на образованието и културата (1878–1944) и протоколи за избиране на
училищни настоятелства, списъци (1878–1929); устав на основаното през 1860 г.
българското народно читалище в Сливен (1895); прошения от учители за издаване
удостоверения за учителстването им в града през 1859–1892 г., за направени разходи за забавачница (1893); преписка по преместването на тъкаческо-бояджийското
училище от с. Княжево, Софийско и настаняването му в Сливен за създаване на
училище по текстил (1904); досие на учителя Добри Йовчев от Сливен (1874–1922);
обявления, предавани по радиовъзел Сливен (1944).
Преписки на Градския общински съвет с градските и околийските лекари,
учреждения и лица по здравеопазването на гражданите и хигиенизирането на града, контрола над хранителните продукти и отпускането на пенсии (1888–1936) и
за забрана ползването на акушерки без документи за правоспособност (1888), за
отпускане на пенсии на опълченци и поборници (1892–1925).
Сведения и справки за състоянието на земеделието, промишлеността и
търговията в Сливен (1880–1940); списъци на фабриките за вълнен текстил в Сливен (1890, 1891, 1896, 1899); сведения за броя на жителите на града (1890–1892,
1896, 1897, 1899, 1903, 1929); за оръдията и машините, използвани от земеделците
(1900, 1913, 1928), списъци на търговските, индустриалните, спестовните и благотворителните дружества (1891, 1899) и на фабриките (1898, 1900); сведения за
капиталите на фабриките и броя на работниците в тях (1894), таблици за числото
на домашните животни (1896, 1899, 1900, 1905, 1929, 1931); за броя на аптеките
(1900), списъци и сведения за притежателите на автомобили, мотоциклети, велосипеди, файтони и кабриолети ( 1928, 1929).
Обявления, заповеди и програми за отпразнуване на национални и религиозни
празници (1894–1901, 1911).
Списък на сливенци, членове на Дружеството на българските архитекти
(1928); списък на членовете на Сливенското поборническо-опълченско дружество
„Шипка“ (1925). МЧ
ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – НОВА ЗАГОРА
Ф. 42К, 3 описа, 81 а.е., 1,12 л.м., 1880–1947 г.
Протоколи на Градски общински съвет – Нова Загора за управлението на общината, стопанисването на общинските имоти, градоустройството, здравеопазването
и др. (1892–1942) с данни за: избирането на Диньо Сивков за народен представител
(1892); изплащане помощ на Иван Танев Георгиев – военнопленник от Руско-турската война 1877–1878 г. (1892); назначаване на градски лекар, архитект и инженер
(1893); поемане експлоатацията на топлите минерални бани при с. Баня, Сливенско
от общината, отводняване на района, откриване на телеграфо-пощенска станция,
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приемане правилник за реда и чистотата и осигуряване на санитарен надзор (1893–
1903, 1910, 1930); заплащане на дадени стоки, от търговец на арестуван участник в
Македонското въстание (1894); назначаване на градска акушерка (1898) и на такава,
завършила Московския университет (1900); освещаване на градския водопровод
и приемане Правилник за използването и поддържането му (1908); одобряване на
Правилник за издаването на „Новозагорски общински вестник“ (1912); отпускане
помощи на бедните семейства на войници, на ранени и на загинали във войните
(1913, 1914); избран Комитет за настаняване, отглеждане и възпитание на кръгли
сираци в града (1918); електрификацията на града (1938) и осигуряване квартири
на немски войници и офицери (1941).
Заповедни книги и правилници за: реда в общината; налагане на глоби за нарушения на реда и хигиената; опазване на посевите и насажденията; назначаване
на комисии и др. (1891–1943) и за нормиране на работния ден (1901, 1934, 1943);
отпускане помощи на пострадали в Балканската война (1913); избиране комисия
за борба с антисоциалните прояви (1943).
Годишен бюджет (1944) и главни отчети на общината (1928–1930, 1934, 1935).
Молби на граждани за разрешаване на строителство и ремонт на сгради,
издаване на скици на дворни места, рапорти на градския инженер за работата по
благоустрояването на града (1924, 1938, 1939, 1942); преписки по отчуждаването на
частни дворни места по регулационния план, план на Нова Загора (1904, 1909–1912).
Преписка на Градския общински съвет с учреждения и граждани по отчуждаването на частни имоти в полза на общината и подарени за нуждите на второ конно
артилерийско отделение, предавателен протокол, скица и описи на имота (1936).
Справки за регистрирани фабрики, акционерни и събирателни дружества,
работилници (1936–1941), регистър на индустриалните предприятия (1936–1947).
Преписка на Градския общински съвет с Околийско агрономство – Нова Загора във връзка с отглеждането на различни земеделски култури, мерки за борба
с вредителите, участие в събори и др. (1938); за определяне наряда за притежателите на дойни крави и биволици, сведение за дойните и недойните овце и кози,
за определяне на млекосъбирателните райони (1943); регистър на семействата в
Нова Загора с данни за броя на отглежданите животните, притежаваните ниви и
добивите от тях (1941, 1942); списък на производителите на зърнени храни (1942).
Преписка на Градския общински съвет с Главна реквизиционна комисия
и Дирекция „Гражданска мобилизация“ във връзка с реквизирането на зърнени
храни, за определяне на дневни дажби зърно на човек от земеделското население,
сведения за земеделските стопанства и притежателите на селскостопански инвентар
(1942–1944).
Ведомости за издръжка на семействата на мобилизираните, ведомости за
изплатени издръжки и квартирни пари на мобилизирани, вносни листове за възстановяване кредита по държавния бюджет (1940–1942).
Обяви и покани на дружества и организации за концерти, чествания и сказки
(1938); програми и писма от Всебългарски съюз „Отец Паисий“ за учредяването,
целите и задачите на съюза, за отпразнуване Деня на Отец Паисий, позив по повод
19 години от подписването на Ньойския договор и др. (1938–1943). МЧ
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ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – КОТЕЛ
Ф. 9К, 2 описа, 92 а.е., 1,29 л.м., 1895–1949 г.
Окръжни на МС, МВРНЗ и др. по дейността на общинските съвети, обявления
на Бургаската търговско-индустриална камара (1937–1949); от Всебългарския съюз
„Отец Паисий“ за учредяването и дейността на местните клонове, програма и позив
за честване Деня на Отец Паисий, за набиране на книги за Македония и Добруджа
(1934–1942); от Дирекция на общините и обществените грижи за приходите на
общините и за прилагане правилника за обработване на земеделските стопанства
на мобилизираните (1943).
Протоколи на Градски общински съвет – Котел за управлението на общината,
стопанисването на общинските имоти, градоустройството, здравеопазването и др.
(1899–1945) и с данни за: определяне място за телеграфопощенската станция (1899);
отстъпване местността Изворова поляна на дружество „Бор“ в града за създаване
на градска градина (1900); завещаната от Цонко Йовов сума за училищата в града
(1900); назначаване на акушерка (1900); откриване на общинска аптека (1905);
произведеното розово масло в града (1905); дарение на княз Фердинанд І за построяване на санаториум за гръдоболни край Котел (1907); образуване на благотворителни комитети за подпомагане на войнишките семейства (1912); изработване
на план и поемни условия за електрификацията на града (1929, 1930); издаване на
общински вестник (1937); изработен герб на града (1938); списък на убитите във
войните граждани (1916).
Заповедни книги и правилници за: реда в общината; налагане глоби за нарушения на реда и хигиената; опазване на посевите и насажденията; назначаване на
комисии и др. (1900–1947) и за назначаване на акушерка (1900); назначаване на
градски лекар (1902); доставяне от Виена на учебни пособия за прогимназията
(1909); събиране такси от пребиваващите на почивка граждани (1923); настаняване
на евакуирани от София и застрашени от въздушни нападения (1944).
Годишни бюджети (1936, 1939–1941, 1943, 1944) и главни отчети на общината
(1925–1944).
Протоколна книга на комисията за продажба на дворни места за застрояване
на града след пожара през 1894 г. с данни за правилата за провеждане на търгове и
правата на собствениците, пострадали от пожара (1895, 1896); протоколи на комисията за контрол на изразходването на сумите по застрояването на Котел (1895–1899).
Годишни статистически сведения за произведената електрическа енергия,
машините и персонала в електроцентралата на котленската община (1942) и за
използваната електрическа енергия (1943); преписки на Градския общински съвет
с висшестоящи органи и граждани по водоснабдяването и електрификацията на
града (1943–1945).
Протоколи на Общинската скотовъдна комисия с данни за направените разходи
за подобряване на животновъдството (1925–1932); протоколи на Общинската епизоотическа комисия за констатирани заболявания и епидемии по домашните животни
и взетите мерки против тях (1927–1940); статистически сведения за населението,
обработваемите земи, пасища и гори, домашни животни и пчелни кошери (1943).
20

пътеводител по ф ондове НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – С ЛИВЕН 1824–1944 г.

Протоколна книга на Котленския хигиеничен съвет с данни за борбата със
заразните болести (1917–1924); списъци на подлежащите на ваксинация деца
(1942, 1943); преписка на Градския общински съвет с БЧК, организации и лица по
организирането на благотворителни акции (1943).
Преписки на Градски общински съвет – Котел с МВРНЗ, МФ и др. във връзка
с военновременната обстановка, списъци на членовете на противопожарните, санитарните, ударните и полицейските ядра, наредба за организиране на вътрешна
полиция за опазване на държавните, общинските и автономните учреждения (1943,
1944), списък на граждански мобилизираните (1943).
Бележки за развитието на Котленската градска община (1939, 1940); пътепис
за географското разположение на града, климат, население и поминък, доклад на
кмета за икономическото състояние на града с данни за съществуващите организации, за състоянието на здравеопазването, учебното дело и съобщенията (1943).
Списъци на членовете на местните организации и сдружения, между които и
на местната земеделско-стопанска задруга, Околийско работническо сдружение и
на Дружеството за противовъздушна и химическа защита (1941–1944). МЧ

СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ УПРАВЛЕНИЯ
43 фонда, 60 описа, 1278 а.е., 8,06 л.м., 1878–1958 г.
Гражданското управление се организира от Временното руско управление. Първите старейшини (кметове) са избрани от общи събрания на селските първенци. От март
1878 г. до 1 май 1879 г. общинските съвети се ръководят от „Привременните правила“,
изработени от Руското чрезвичайно комисарство, а след приключване на Временното
руско управление – от влезлия в сила Органически устав на Източна Румелия. От май до
октомври 1879 г. се провеждат редовни избори за общински съвети, с което селските
съвети се изграждат като автономни изборни органи. В първите години след Освобождението почти всяко село се оформя като самостоятелна административна единица.
Съгласно Закона за селските общини Общинският съвет се избира пряко от населението
с определен мандат, а той от своя страна избира общинска управа. При разпускане на
съвета окръжният управител назначава тричленна комисия, която изпълнява функциите
на общинската управа. Общинският съвет се свиква на редовни и извънредни сесии от
кмета или по желание на една трета от съветниците. След Деветнадесетомайския прев
рат през 1934 г. се извършва реорганизиране на управлението, което засяга и селските
общински управления. Близките села се обединяват в една голяма община. Премахва се
изборността на общинските съвети и кметовете, а помощник-кметовете се назначават
по предложение на областния директор. Дейността на селските общински управления е
по-ограничена – раздават помощи, контролират панаири и пазари, подпомагат издръжката на училищата и църквите, съдействат за събиране на данъци, поддържат общински
хамбари с храна за раздаване в случай на бедствие, за подобряване на скотовъдството
доставят общински разплодници, поддържат горите, пътищата, мостове и чешми.
През 1934 г. всички населени места с турски имена са преименувани с български (ДВ, бр.
2820/14 авг. 1934 г.).
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СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. АСЕНОВЕЦ, СЛИВЕНСКО
Ф. 188К, 1 опис, 8 а.е., 0,05 л.м., 1902–1933 г.
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. БАНЯ, СЛИВЕНСКО
Ф. 279К, 1 опис, 52 а.е., 0,19 л.м., 1912–1950 г.
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. БЛАТЕЦ, СЛИВЕНСКО
Ф. 212К, 2 описа, 29 а.е., 0,14 л.м., 1933–1943 г.
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. БЯЛ КЛАДЕНЕЦ,
СЛИВЕНСКО
Ф. 274К, 1 опис, 7 а.е., 0,06 л.м., 1905–1937 г.
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. БЯЛА, СЛИВЕНСКО
Ф. 314К, 1 опис, 5 а.е., 0,04 л.м., 1941–1944 г.
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ГОЛЯМО ШИВАЧЕВО,
СЛИВЕНСКО
Ф. 209К, 2 описа, 125 а.е., 0,85 л.м., 1891–1951 г.
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ГРАДЕЦ, СЛИВЕНСКО
Ф. 12К, 2 описа, 46 а.е., 0,33 л.м., 1897–1944 г.
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ДЖИНОВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 249К, 2 описа, 72 а.е., 0,42 л.м., 1896–1944 г.
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ЕЛЕНОВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 271К, 2 описа, 58 а.е., 0,33 л.м., 1892–1950 г.
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА,
СЛИВЕНСКО
Ф. 48К, 2 описа, 80 а.е., 0,55 л.м., 1929–1948 г.
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ЖЕРАВНА, СЛИВЕНСКО
Ф. 325К, 1 опис, 5 а.е., 0,04 л.м., 1925–1944 г.
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ЖРЕБЧЕВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 281К, 1 опис, 7 а.е., 0,05 л.м., 1924–1935 г.
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ИЧЕРА, СЛИВЕНСКО
Ф. 324К, 2 описа, 61 а.е., 0,36 л.м., 1880–1949 г.
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СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. КАМЕН, СЛИВЕНСКО
Ф. 158К, 1 опис, 6 а.е., 0,04 л.м., 1911–1935 г.
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. КЕРМЕН, СЛИВЕНСКО
Ф. 167К, 1 опис, 19 а.е., 0,23 л.м., 1918–1949 г.
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. КОВАЧИТЕ, СЛИВЕНСКО
Ф. 260К, 1 опис, 12 а.е., 0,07 л.м., 1909–1948 г.
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. КОНЬОВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 236К, 1 опис, 28 а.е., 0,12 л.м., 1935–1946 г.
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. КОРТЕН, СЛИВЕНСКО
Ф. 200К, 2 описа, 24 а.е., 0,16 л.м., 1934–1944 г.
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. КРУШАРЕ, СЛИВЕНСКО
Ф. 157К, 1 опис, 22 а.е., 0,06 л.м., 1910–1943 г.
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. МЕДВЕН, СЛИВЕНСКО
Ф. 268К, 2 описа, 25 а.е., 0,15 л.м., 1884–1945 г.
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. МЛАДОВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 237К, 1 опис, 8 а.е., 0,06 л.м., 1918–1942 г.
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. МОКРЕН, СЛИВЕНСКО
Ф. 312К, 1 опис, 8 а.е., 0,05 л.м., 1929–1947 г.
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. НОВО СЕЛО, СЛИВЕНСКО
Ф. 194К, 1 опис, 68 а.е., 0,50 л.м., 1896–1940 г.
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ОВЧАРЦИ, СЛИВЕНСКО
Ф. 245К, 1 опис, 8 а.е., 0,05 л.м., 1922–1934 г.
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ОМАРЧЕВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 172К, 1 опис, 11 а.е., 0,07 л.м., 1928–1945 г.
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ПЕТ МОГИЛИ, СЛИВЕНСКО
Ф. 224К, 2 описа, 51 а.е., 0,40 л.м., 1898–1944 г.
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СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ПОЛСКИ ГРАДЕЦ,
СЛИВЕНСКО
Ф. 251К, 2 описа, 22 а.е., 0,15 л.м., 1912–1947 г.
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ПРОХОРОВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 272К, 1 опис, 10 а.е., 0,08 л.м., 1924–1934 г.
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ПЪДАРЕВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 313К, 1 опис, 12 а.е., 0,09 л.м., 1925–1934 г.
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. РАКОВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 320К, 1 опис, 17 а.е., 0,10 л.м., 1923–1932 г.
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. РЕЧИЦА, СЛИВЕНСКО
Ф. 347К, 1 опис, 23 а.е., 0,14 л.м., 1902–1946 г.
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. САМУИЛОВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 348К, 2 описа, 57 а.е., 0,34 л.м., 1902–1943 г.
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. СБОРИЩЕ, СЛИВЕНСКО
Ф. 156К, 2 описа, 9 а.е., 0,05 л.м., 1920–1958 г.
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. СОКОЛ, СЛИВЕНСКО
Ф. 273К, 1 опис, 3 а.е., 0,02 л.м., 1928–1933 г.
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. СТАРА РЕКА, СЛИВЕНСКО
Ф. 217К, 1 опис, 27 а.е., 0,18 л.м., 1923–1948 г.
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. СТАРОСЕЛЕЦ, СЛИВЕНСКО
Ф. 246К, 1 опис, 15 а.е., 0,09 л.м., 1921–1934 г.
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. СТОИЛ ВОЙВОДА,
СЛИВЕНСКО
Ф. 318К, 1 опис, 47 а.е., 0,25 л.м., 1918–1947 г.
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. СЪДИЕВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 261К, 1 опис, 16 а.е., 0,10 л.м., 1939–1944 г.
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ТИЧА, СЛИВЕНСКО
Ф. 144К, 3 описа, 71 а.е., 0,51 л.м., 1895–1944 г.
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СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ТРАПОКЛОВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 262К, 1 опис, 9 а.е., 0,06 л.м., 1914–1947 г.
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ЧЕРВЕНАКОВО,
СЛИВЕНСКО
Ф. 280К, 1 опис, 5 а.е., 0,04 л.м., 1931–1934 г.
СЕЛСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ – С. ЯБЛАНОВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 145К, 1 опис, 7 а.е., 0,04 л.м., 1920–1932 г.
ГРУПОВ ФОНД
„СЕЛСКИ ОБЩИНСКИ УПРАВЛЕНИЯ В СЛИВЕНСКИ ОКРЪГ“
Ф. 349К, 3 описа, 83 а.е., 0,45 л.м., 1904–1944 г.
Съдържа документи на селата Панаретовци, Глуфишево и Мечкарево, Сливенско.

Протоколни книги на общинските съвети (1878–1944); на комисиите по трудово-поземлена собственост (1925–1944); заповедни книги (1892–1944).
Бюджети и отчети за приходите и разходите (1901–1944)
Месечни доклади, донесения и писма на кметовете до околийския управител
и областния директор за състоянието на службите, пропагандата, политическото и
стопанско положение на общините (1937–1944).
Заповеди и сведения за въвеждане на военно положение и борба с нелегалните
(1925).
Преписки с МВРНЗ по организиране на бойни групи за борба с парашутистите,
поверителни доклади от кметовете, заповеди, наредби на МВРНЗ и околийските
управители по организиране на защитни групи при въздушни нападения, борба с
нелегалните и ятаците, по политически и стопански въпроси (1940–1944).
Списъци и протоколи от проведени избори за общински съвети (1923–1944).
Преписки с МВРНЗ по благоустрояването, планирането и водоснабдяването
на селищата и строеж на обществени сгради (1933–1944).
Преписки с Главна дирекция по настаняване на бежанците за оземляване,
подпомагане и настаняване на бежанци (1922–1930).
Преписки с МВ по издръжката на войнишки семейства (1915–1944), списъци
на стопаните, притежаващи добитък и снаряжение и подлежащи на мобилизация
(1934–1943).
Преписки с учреждения и организации по набиране на средства за построяване
на паметници на загиналите във войните (1925–1955).
Емлячни регистри (1928–1935), регистри за гражданско състояние (1880–1896),
регистър на занаятчиите (1934–1949), регистър за протестите – ф. 156К (1939–1958).
Преписки с Дирекция на статистиката със статистически сведения за селското
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стопанство, по изкупуването, нарядите, събиране на млякото и опазване на мандрите (1941–1944).
Приходно-разходни книги и преписки по дейността на фонд „Общественополезни начинания“ и „Общински хамбар“ (1906–1939).
Актове за ревизии на общините (1933–1944).
Преписки на кметовете с околийските полицейски началници по дейността
на дружества и организации (1939–1943).
Преписки с МВРНЗ по дейността на трудовите земеделски стопанства (задруги) (1924–1939). КК

2. СЪД И ПРОКУРАТУРА
ОБЛАСТЕН СЪД – СЛИВЕН
Ф. 370К, 4 описа, 628 а.е., 2,47 л.м., 1896–1948 г.
Временното руско управление полага грижи и за съдебното дело в страната. В Сливен
е избран губернски съд от председател и двама членове. След края на Временното руско
управление губернският съд се трансформира в окръжен, като районът му на действие
съвпада с новото административно деление. Съдебното устройство на Източна Румелия е уредено върху следните начала: несменяемост на съдиите (пожизненост); двояко
поставяне на съдии – назначавани от правителството и изборни; две инстанции на съдене – първостепенна и апелативна; установяване на прокурорски надзор. Окръжният съд
има две колегии: гражданска и наказателна. През 1925 г. към него се открива търговско
отделение, а през 1926 г. се учредяват помирителни работнически съдилища. През 1934 г.
Окръжният съд се преименува в Областен, състоящ се от председател, подпредседатели,
членове, допълнителни съдии и допълнителни заместник-прокурори. Окръжният и Областният съд разглеждат обжалвани решения на мировите околийски съдилища. До тях
се отнасят също така по-големите наказателни и граждански процеси. В Окръжния съд
се регистрират всички търговски и индустриални фирми и сдружения.

Заявления, пълномощни, удостоверения, съдебни определения, протоколи,
устави, обявления, преписки за регистриране на еднолични търговски фирми, събирателни и акционерни дружества, потребителни и горски кооперации (1896–1944);
търговски дела за обявяване в несъстоятелност на частни фирми и търговци, дружества и др. (1902–1940).
Дружествени търговски регистри (1898–1944); търговски еднолични регистри
(1898–1944). КК
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ПРОКУРАТУРА ПРИ ОКОЛИЙСКИ СЪД – СЛИВЕН
Ф. 38К, 1 опис, 96 а.е., 0,29 л.м., 1910–1948 г.
Внася или прекратява обвинителни актове, следи за изпълнението на присъдите,
упражнява надзор над дейността и реда в затворите.

Следствени дела за незаконно присвояване на държавни средства, извършени
кражби, фалшифициране на документи, лъжесвидетелстване, убийства, изнасилвания и др. (1910–1948), против анархисти, комунисти и техни съмишленици
(1925–1944). МЧ

ОКОЛИЙСКИ СЪДИЛИЩА
3 фонда, 7 описа, 526 а.е., 3,64 л.м., 1881–1955 г.
Околийските съдилища в Сливен, Нова Загора и Котел са създадени през 1880 г. Те
разрешават граждански спорове, разглеждат наказателни дела от общ характер, нотариални дела. Към съдилищата съществуват и съдебно-изпълнителни служби за събиране
на частни и държавни вземания. Околийският съдия се назначава от окръжния управител
по предложение на Директора на правосъдието, а в дейността си се подпомага от двама
съдебни заседатели със съвещателен глас. Те се избират от общинските съвети на всички
общини от района на съда.

ОКОЛИЙСКИ СЪД – СЛИВЕН
Ф. 39К, 1 опис, 16 а.е., 0,23 л.м., 1924–1945 г.
ОКОЛИЙСКИ СЪД – НОВА ЗАГОРА
Ф. 168К, 3 описа, 435 а.е., 2,83 л.м., 1881–1958 г.
ОКОЛИЙСКИ СЪД – КОТЕЛ
Ф. 193К, 3 описа, 75 а.е., 0,58 л.м., 1886–1955 г.
Окръжни на МП по дейността на съдилищата – ф. 193К (1915–1932).
Фирмени дела на кредитни, трудово-производителни, работнически и всестранни кооперации – ф. 193К (1919–1940), ф. 168К (1919–1940); частни граждански дела – ф. 193К (1915–1943), търговски и фирмени дела – ф. 193К (1937–1944);
Източнорумелийски владала (крепостни актове) – ф. 168К (1881–1885).
Протоколна книга и преписки на Комитета за въздигане паметник на загиналите
във войните ичеренци – ф. 193К (1932–1940). КК
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СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН ЗАТВОР
Ф. 362К, 1 опис, 73 а.е., 0,54 л.м., 1891–1944 г.
Сливенският окръжен затвор съществува от 1879 г. До 1891 г. е на ведомствено
подчинение на МВР, а впоследствие – на МП. Отначало в него изтърпявали наказанието си
предимно криминални престъпници. През 1918 г. в затвора са доведени първите политически затворници – участничките в женския бунт в Сливен. След Септемврийското въстание 1923 г. в затвора са хвърлени въстаници от цялата страна. През 1924 г. се увеличава
броят на осъдените по ЗЗД, между които са и участниците от четата на Тодор Грудов.
През 1937 г. в Сливен е открит втори затвор, под името „Сливенски централен затвор“,
в който са настанени предимно осъдените по ЗЗД. През 1941 г. Сливенският централен
затвор е превърнат във военен. Част от политическите затворници са прехвърлени отново
в Окръжния (местен) сливенски затвор. В затвора има постоянни и временни работилници:
хлебарска, шивашка, дърводелска, кошничарска и др. Осъдените по ЗЗД нямат право на
труд. Вътрешният ред в затвора се определя от „Правилник за затворите“.

Окръжни, писма и заповеди на МП по дейността на затворите (1891–1944).
Преписка с МП по използването на труда на жените-затворнички (1943).
Ведомости за движението на затворниците (1923).
Азбучен указател на книгата за осъдените и книгата за неосъдените затворници (1918–1923), списъци на затворници със сведения за причините за задържането
им (1925–1932), присъди по наказателни дела и списъци на затворниците, осъдени
по Закона за гражданска мобилизация и ЗЗД (1942–1943), списъци на осъдени на
доживотен затвор (1933), преписи от заповеди за наказание на затворници за бягство (1932).
Изложение от затворнички до директора против надзирателките в затвора
(1928).
Преписка с МП във връзка със стачката в шивашката работилница (1932).
Протоколи, писма и др. по производствената дейност на работниците в затвора
(1922–1926).
Материали на Комитета за покровителство на затворниците (1922, 1923).
Преписка с МП, учреждения и предприятия по доставката на храна за затворниците (1920, 1923, 1925, 1932, 1933), вещева приходо-разходна книга за облеклото
на затворниците (1923), отчетни ведомости за изразходваните продукти за прехрана
на затворниците (1923, 1927, 1932, 1933), касова книга (1913–1915).
Акт за ревизия (1932).
Лични дела на служителите на затвора (1926), ведомости за заплатите на чиновници и служители в затвора (1916, 1929–1933).
Поемни условия и протоколи за даване под наем на предприемач лавката на
затвора (1923), за доставка на хранителни продукти и други материали (1923–1925).
КК
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3. КОНТРОЛНИ ОРГАНИ
ИНСПЕКЦИЯ НА ТРУДА И ОБЩЕСТВЕНИТЕ
ОСИГУРОВКИ – СЛИВЕН
Ф. 278К, 1 опис, 15 а.е., 0,14 л.м., 1932–1944 г.
Създадена през 1931 г., за да следи прилагането и изпълнението на законите, правилниците и наредбите, отнасящи се до индустрията, търговията, занаятите и да
съдейства за покровителството на работническия труд. Със Закона за хигиената и безопасността на труда, приет през 1917 г., работодателите се задължават да издържат
лекарски персонал, обслужващ работниците. През 1919 г. е въведен 8-часов работен ден
и контролът по прилагането му също се включва в задълженията на инспекцията. През
1933 г. към инспекциите на труда се откриват борсите на труда, които съдействат за
премахване на безработицата. Създават се службите по общественото осигуряване на
работниците, а работодателите се задължават да правят известни удръжки от работническите възнаграждения и да ги внасят в създадения за целта фонд. Към инспекцията
е изграден и помирителен съд, който разглежда спорните въпроси между работници и
работодатели. Архивният фонд е частично запазен.

Окръжни на Главна дирекция на труда и обществено осигуряване по определяне правата и задълженията на лекарите-проверители, за изплащане обезщетения на
безработни, регистриране на безработните, редовното деклариране на професионалните заболявания, прилагане на трудово-колективните договори, работното време,
седмичните почивки, правото на лечение на осигурените безработни (1932–1942).
Преписки с Дирекцията на труда и фабрики и мини по трудовите злополуки
(1943).
Преписки с предприятия за откриване на работнически столове (1943,
1944). Писма и планове на Комитета за евакуиране на децата до 14-годишна възраст в случай на бомбардировки (1944). КК

ОКОЛИЙСКИ РЕКВИЗИЦИОННИ КОМИСИИ
2 фонда, 2 описа, 39 а.е., 2,06 л.м., 1912–1946 г.
Създадени са със Закон за реквизицията от 19 септ. 1885 г. и последващия го Указ
№ 990 от 20 дек. 1893 г. След приключването на Първата световна война с Указ № 3 от 12
ноем. 1919 г. реквизиционните комисии са ликвидирани. По силата на издадения нов Закон за
реквизицията от 23 март 1939 г. са създадени нови реквизицонни комисии, които действат
до 1948 г. Основните задачи на комисиите са да снабдяват армията с всичко необходимо,
както и да осигуряват продоволствие за цивилното население. При обявяване на мобилизация
и война околийските комисии реквизират хранителни продукти, храна за добитъка, облекло,
добитък, превозни средства, помещения за живеене и складове, труда на дърводелци, железари, колари, зидари, хлебари и др. Разпределят продуктите и вещите между общините
в околията. Подчинени са на МВ, Главната и окръжните реквизиционни комисии.
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ОКОЛИЙСКА РЕКВИЗИЦИОННА КОМИСИЯ – КОТЕЛ
Ф. 10К, 1 опис, 37 а.е., 2,03 л.м., 1912–1946 г.
ОКОЛИЙСКА РЕКВИЗИЦИОННА КОМИСИЯ – НОВА ЗАГОРА
Ф. 336К, 1 опис, 2 а.е., 0,03 л.м., 1919–1944 г.
Окръжни на МФ, Бургаското окръжно управление, Бургаската окръжна реквизиционна комисия и командването на Трета балканска дивизия за: дейността на
реквизиционните комисии, щата, заплащането на труда и реквизираните предмети
(1912–1946) и за сформирането на военновременна полска жандармерия (1912);
разрешаване на Австро-унгарското и Германското военно управление да изнасят
вълна от страната (1916); изискванията към храната на военнопленниците (1916);
вземане мерки против бягства от военнопленническите лагери (1917); реда за
ползване труда на военнопленници (1917); реда при настаняване на бежанците в
страната (1921); изплащане на щети, нанесени от съветските войски (1946).
Протоколни книги на Котленската околийска реквизиционна комисия за: наз
начаване на служители, разпределение на нарядите и заплащане на реквизираните
стоки и извънреден труд (1912–1920) и за реквизирането на сирене от жителите на
Котел за нуждите на военнопленниците (1913); отпуснати хранителни продукти
за болните от тиф войници (1912–1915); командироването в града на войници от
VІІ конен полк – Сливен за запазване на реда по време на общинските избори на
7 и 8 дек. 1919 г. – ф. 10К (1919).
Преписки между околийските и окръжните реквизиционни комисии, МФ, общинските кметове и др. във връзка с дейността на комисиите – ф. 10К (1912–1946),
ф. 336К (1943, 1944) и за: осигуряване на охраната и продоволствието на турските
военнопленници и гръцки заложници (1912–1916); учредяване на комитет за приемане и настаняване на бежанците и дейността му (1913); отпускане на храни и
заплащане на опълченците, охраняващи горите (1912, 1913); събрани помощи за
войниците на фронта от околията (1915); оказване съдействие при построяване
и ремонт на военни пътища (1912–1918); изразходване на хранителни припаси и
фураж за преминаващите през Котел ешелони (1915); продоволстването на пленниците и войсковите части (1916); наличие на контрабанда в околията (1918);
разпределяне на наряда за едър и дребен добитък от околията за френската армия
(1918); извършена реквизиция за австро-унгарските и германските войски (1920);
предаването на едър добитък на Гърция по репарациите (1921); иззети храни и
вещи от Съветската армия (1946).
Таблица за броя на едрия и дребния добитък, фуражите и варивата в Котленска
околия (1916), сведения за засятата земя в Котленска околия (1915–1917) и за иззетия едър и дребен добитък и количеството реквизирани храни, фуражи и припаси
(1915–1919). МЧ

30

пътеводител по ф ондове НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – С ЛИВЕН 1824–1944 г.

ІІ. ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ
И КУЛТУРЕН ЖИВОТ
1. ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОКОЛИЙСКИ ЗАНАЯТЧИЙСКИ СИНДИКАТ – СЛИВЕН
Ф. 40К, 2 описа, 58 а.е., 0,52 л.м., 1925–1950 г.
Основан на 7 февр. 1935 г. и е подчинен на Българския занаятчийски съюз с цел негови представители да участват в обществения живот на държавата и да провеждат
стопанската ѝ политика. Преустановява дейността си след 1950 г., с масовото навлизане
на занаятчиите в трудовопроизводителните земеделски кооперации.

Окръжни на БЗС във връзка с дейността на синдиката, участието на сдруженията в общинските избори и в избори за действителни членове на търговско-индустриалните камари, Посмъртната каса на съюза, ограничените права на евреите
в професионалните организации, закриване на областните занаятчийски общности,
организиране посещения на Пловдивския, Лайпцигския и Пражкия панаири и др.
(1935–1942); окръжни и заповеди на МТПТ с данни за: отпускане на стипендии за
подготовка на майстори-ръководители на занаятчийските курсове, правата и задълженията на секретарите на занаятчийските сдружения и др. (1936–1942); окръжни и
заповеди от Дирекцията на професиите за: увеличаване надниците на работниците
в частните предприятия, обединяване в групови браншови сдружения, разтуряне
на Бръснаро-фризьорското и Коларо-железарското занаятчийски сдружения и др.
(1941, 1942); окръжни и писма от Бургаската търговско-индустриална камара и
Бургаската областна дирекция във връзка с постигнатото споразумение за обмяна
на опит за чираци и калфи между България и Сърбия, за правото на жените да
участват в изборите за действителни членове на търговско-индустриалните камари
и др. (1936–1942); писма от Областна занаятчийска общност – Бургас до Околийски
занаятчийски синдикат – Сливен във връзка с новооснованото Смесено занаятчийско сдружение в с. Гавраилово, с дейността на сливенските Коларо-железарско и
Дърводелско сдружения и др. (1937–1941).
Учредителен протокол и протоколна книга на Околийския занаятчийски синдикат – Сливен с данни за сдруженията, влизащи в синдиката, за основаване на
Областна занаятчийска общност, създаване на занаятчийски сдружения в околията
и др. (1935–1942).
Писма и преписки на Околийския занаятчийски синдикат – Сливен с БЗС и
занаятчийските сдружения, с други учреждения и организации относно разтурянето
на Общото и Хлебарското браншови занаятчийски сдружения, за защита интересите
на майсторите занаятчии в цялата страна, утвърдени членове на надзорния съвет на
синдиката, правата на съюзените занаятчии, ликвидиране на еврейски търговски
предприятия и др. (1936–1943).
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Протоколи от общите събрания на Коларо-железарското и Коларо-дърводелското браншови занаятчийски сдружения – Сливен с данни за приемане на устав,
бюджет за 1934 г., определяне на ценоразпис за услугите и др. (1934–1937); на
Хлебарското сдружение в Сливен с данни за приходите и разходите му през 1937 и
1938 г. (1937); на Общото занаятчийско сдружение – с. Голямо Шивачево, с данни
за основаването му и списък на членовете му (1937–1941); на Общото занаятчийско
сдружение – гара Кермен с данни за основаването му и годишните отчети за 1938 и
1939 г. (1937–1940); на Общото смесено занаятчийско сдружение – с. Гавраилово,
с данни за основаването му и годишните отчети за 1938 и 1939 г. (1937–1942); на
Общото занаятчийско сдружение – с. Желю войвода, с данни за основаването му
(1939–1941); на Дамско и мъжко крояческо сдружение с данни за приходите и разходите му за 1937–1939 г. (1935–1939); на Металообработващо групово занаятчийско
сдружение с данни за бюджета му за 1948 г. и за числения му състав (1947, 1948).
Протоколни книги на сливенските занаятчийски сдружения Крояческо
(1925–1947), Обущарско (1937–1948), Металообработващо (1948–1950), Околийско
общо (1948–1950) и на Общото смесено занаятчийско сдружение – с. Гавраилово,
(1943–1945).
Годишни бюджети за приходите и разходите на Общите занаятчийски сдружения в гара Кермен (1937–1944), с. Гавраилово (1937–1941), с. Голямо Шивачево
(1937, 1938), с. Блатец (1938) и на сливенските Общо занаятчийско сдружение
(1938–1944), Електромонтьорско златарско и часовникарско групово браншово
занаятчийско сдружение (1938, 1939); Хлебарско, Коларо-железарско и Колародърводелско, Седларо-сараческо и Опинчарско самарджийско, Дамско крояческо
шапкарско, Месаро-колбасарско, Бръснаро-фризьорско (1938, 1939) и Сладкарско
(1939).
Партидни, касови и контролни книги на сливенските Общо занаятчийско сдружение (1941–1948), Мъжко крояческо (1937–1947) и Дамско крояческо (1942–1946)
дружества, Хлебарско (1937–1945), Обущарско (1941–1950); занаятчийските сдружения в с. Гавраилово (1941–1946) и гара Кермен (1937–1948). ИТ

ОКОЛИЙСКИ РАБОТНИЧЕСКИ СИНДИКАТ – КОТЕЛ
Ф. 7К, 1 опис, 7 а.е., 0,02 л.м., 1936–1943 г.
Създаден през 1935 г. като казионно работническо сдружение за провеждане стопанската и социалната политика, за възпитание на работниците в привързаност към
държавата. Прекратява дейността си непосредствено след 9 септ. 1944 г.

Окръжни на БРС – София и заповеди на МТПТ за нарушения на трудовото
законодателство, сключването на колективните трудови договори, свободен избор на
лекар и др. (1936–1943); протоколи от заседания на синдиката с данни за дейността
му (1937–1943); писма от БРС – София относно неизплащането на работническите
надници, колективните трудови договори, заплащането на труда и др. (1938–1943).
Годишни бюджети (1938–1943).
Дописки до в. „Труд“ по дейността на синдиката (1938–1942). ИТ
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ОБУЩАРСКО ЗАНАЯТЧИЙСКО СДРУЖЕНИЕ – СЛИВЕН
Ф. 399К, 1 опис, 7 а.е., 0,10 л.м., 1919–1940 г.
Основано на 6 окт. 1919 г. да защитава интересите на занаятчиите от лица, упражняващи занаята без майсторско свидетелство. Сдружението е против 8-часовия
работен ден и съществуващата данъчна система. То е съосновател на СЗПС – общ в
България през 1919 г.

Окръжни на СЗПС в България по дейността на сдруженията, за: подобряване
на финансовото им състояние, задачите на в. „Занаятчийска дума“, набиране средства за съюзната каса и др. (1920–1923); окръжни и писма от Бургаската търговско-индустриална камара за: одобряване създаването на сдружението, предстоящо
откриване на курс по модерно обущарство, предвидени средства за изпращане на
занаятчии на специализация в чужбина (1919–1922).
Протоколи на Надзорния съвет и покани за общи събрания на сдружението
(1919–1940); преписка на УС на сдружението със СЗПС в България и Околийски
занаятчийски синдикат – Сливен по организационни въпроси и за защита на интересите на обущарите (1919–1940); молби от занаятчии за членуване в сдружението
и удостоверения за право на упражняване на занаята (1920–1940).
Годишни бюджети (1923, 1938, 1939), равносметки за приходите и разходите
на сдружението (1937, 1938). МЧ

ОКОЛИЙСКА ЗЕМЕДЕЛСКА СТОПАНСКА ЗАДРУГА – КОТЕЛ
Ф. 345К, 2 описа, 95 а.е., 0,41 л.м., 1936–1950 г.
Учредена на 4 окт. 1936 г. Ръководи дейността на местните земеделски задруги,
изградени във всички села на околията. Подпомага земеделските стопани, като ги снабдява със земеделски сечива, торове и др. Чрез културно-просветна дейност допринася за
повишаване на познанията им.

Закон за професионалната организация, окръжни на Общия съюз на земеделските задруги в България (1937–1944), наредби, правилници и др. (1941–1944),
писма на Областната инспекция – Бургас за провеждане агитационен месец на
земеделските задруги (1938).
Учредителни протоколи на Околийска земеделска задруга – Котел и на Земеделска задруга – с. Ябланово (1936–1939); заявления от земеделски стопани за
членуване в земеделската задруга (1941); протоколи от заседания на Околийското
ръководство и Надзорния съвет на Околийската земеделска стопанска задруга, на
ръководствата и от годишните събрания на задругите в селата (1937–1943), доклади,
сведения за: състоянието на местните и на околийската земеделска задруга, културно-просветната дейност на задругите, общото състояние на селското стопанство
в България (1937–1944); годишни отчети за дейността на задругите (1938–1942),
списъци на ръководствата на земеделските задруги (1937–1941).
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Преписки на УС с Общия съюз на земеделието и земеделските задруги за:
изпращане земеделски работници на работа в Германия (1939), проявяване добро
отношение към германските войници (1941), награждаване на проявили се членове
на задругата (1943).
Преписки на УС с Общия съюз на земеделските задруги по: осигуряването на
съюзните членове, фонд „Обществено осигуряване“, летния отдих на членовете
на задругите (1949, 1950).
Бюджети на местните земеделски задруги (1937–1945), сведения за финансовото им състояние (1938), ревизионни актове (1938–1942), ведомости за заплатата
на секретаря на околийската задруга (1937–1942). КК

ДРУЖЕСТВО НА СРЕДНИТЕ ТЕХНИЦИ – СЛИВЕН
Ф. 372К, 1 опис, 11 а.е., 0,13 л.м., 19321948 г.
Води началото си от Сдружението на текстилните техници в България – централа
Сливен, създадено на 29 май 1924 г. Целта му е да се обединят текстилните инженери
и техници за защита на професионалните им интереси пред работодателите. Създадените по-късно дружества на строителните техници, машинните и електротехниците,
лесовъдите, селскостопанските работници и др. през 1938 г. се обединяват в Дружество
на средните техници – Сливен, което съществува до 1949 г.

Окръжни, писма и др. на Съюза на техниците – София за дейността на дружествата (1937–1948), списък на членовете на Инженерно-архитектната камара в
България (1938).
Протоколи на Дружеството на средните техници – Сливен и на настоятелството на дружеството (1937–1948), годишен отчет (1938), карти на членовете на
дружеството за служебното им положение (1939), писма от дружеството до Съюза
на българските техници и Георги Димитров (1944–1948).
Преписки на дружеството с Дружество на българските техници – София, с
фирми и др. във връзка с дейността му (1937–1943).
Броеве на в. „Вести“, орган на текстилците в България (1932–1934). КК

ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ – КЛОН СЛИВЕН
Ф. 376К, 1 опис, 19 а.е., 0,10 л.м., 1909–1925 г.
Създаден е през 1901 г. като професионална организация за солидарност и взаимопомощ между лекарите и за научно усъвършенстване и разпространение на хигиенните
познания сред населението. Сливенският клон е учреден на 18 юни 1912 г. По време на Балканските войни 1912–1913 г. клонът почти не развива дейност и се активизира след 1919 г.

Проектозакон за народното здраве и изложение на БЛС по него (1921–1923);
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устав и програма на Лекарския съюз (1909–1924); окръжни, указания и др. от УС на
БЛС (1920–1924); мотиви за оставката на д-р Рачо Ангелов като председател на съюза (1924); писма и възвания за обявени бойкоти в защита на лекарите (1920–1924);
устав и правилник за вътрешния ред на Сливенския клон (1912–1920); протоколна
книга на Сливенския клон (1912–1925).
Отчет за дейността на клона (1922, 1923).
Регистрационен дневник (1912–1924).
Покани, позиви и др. за благотворителната дейност на клона (1921–1924). МЧ

СЪВЕТ НА АДВОКАТСКАТА КОЛЕГИЯ – СЛИВЕН
Ф. 371К, 1 опис, 21 а.е., 0,21 л.м., 1889–1948 г.
Съгласно Закона за адвокатите от 16 дек. 1888 г. адвокатските съвети приемат
стажант-адвокати, упражняват контрол на дейността им, назначават безплатни защитници на нуждаещите се граждани и защитават професионалните права и интереси
на адвокатите.

Окръжни и наредби във връзка с дейността на адвокатурата (1920–1944).
Протоколи от заседания на Съвета на адвокатската колегия (1922–1948);
книги за вписване на адвокатите от Сливенската колегия (1889–1948); адвокатски
досиета (1925–1942); дисциплинарни дела срещу адвокати – членове на колегията
(1921–1945). МЧ
КООПЕРАТИВНО БАКАЛСКО СДРУЖЕНИЕ – СЛИВЕН
Ф. 125К, 1 опис, 20 а.е., 0,22 л.м., 1932–1948 г.
Основано на 18 апр. 1932 г. от продавачи на колониални стоки, тютюневи изделия,
зърнени храни. Защитава интересите на членовете си, като открива склад за стоки от
първа необходимост и доставя нужните за търговията артикули. Създава и благотворителен фонд за подпомагане на бедните си и болни членове. Съгласно ПМС № 9 от 27 ян.
1948 г. и въз основа на Заповед № 138 на министъра на търговията и продоволствието
прекратява дейността си и преминава към ДТП „Колониални стоки“.

Устав на сдружението, протоколи от заседания на Управителния съвет (1932–
1948); кореспонденция с предприятия и учреждения във връзка с дейността на
сдружението (1939–1948); изходящ дневник (1943–1945).
Ревизионна книжка (1932–1936), инвентарни книги (1932–1944), книга за
инвентарите и балансите (1945–1948). МЧ
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2. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ И БЛАГОТВОРИТЕЛНИ
ОРГАНИЗАЦИИ
ЖЕНСКО БЛАГОТВОРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „МАЙЧИНА
ДЛЪЖНОСТ“ – СЛИВЕН
Ф. 301К, 1 опис, 18 а.е., 0,12 л.м., 1937–1944 г.
Основано през 1870 г. от видните сливенски общественици Стефан Гидиков и Аргира Жечкова. В изготвянето на устава му активно участват поетът Добри Чинтулов и
учителят Михаил Икономов. Дружеството развива богата културно-просветна и благотворителна дейност, от приходите му се издържа следобедно училище за ограмотяване на
девойки, построена е сградата на главното училище, подпомагат се бедни учителки и др.
След 9 септ. 1944 г. преминава под ръководството на Българския женски народен съюз.

Преписка с МВРНЗ, Общински съвет – Сливен, учреждения и фирми по дейността на дружеството, протокол-извлечение за отпускане място за детски дом и
др. (1943), преписка с Областния инспектор по обществени грижи – Бургас и др.
за приемане и отглеждане на деца (1937–1944), списък на питомците, настанени
в дома за сметка на касата за обществено подпомагане в областни ясли „Майчина
длъжност“ (1937–1942).
Протоколна книга на сиропиталището (1944–1947), ревизионна книга (1941–
1948). МЧ

СЪЮЗ ЗА БОРБА С АЛКОХОЛИЗМА, ЛОЖА „ВЪЗРАЖДАНЕ“ –
СЛИВЕН
Ф. 343К, 1 опис, 11 а.е., 0,07 л.м., 1931–1940 г.
Създаден на 28 окт. 1920 г. по предложение на учителя Христо Димчев, основал през
1915 г. ученическо въздържателно дружество. Ложата провежда въздържателна пропаганда чрез събрания, беседи, вечеринки, излети и др. масови мероприятия. Прекратява
дейността си през 1940 г.

Препис от учредителния протокол на ложа „Възраждане“ от 1920 г., протоколи,
резолюции, доклади и др. за дейността на ложата (1932–1938).
Годишни и тримесечни отчети (1931–1940). МЧ

СЛИВЕНСКИ ПАНСИОН ЗА СИРАЦИ ОТ ВОЙНАТА
Ф. 351К, 1 опис, 8 а.е., 0,07 л.м., 1924–1939 г.
Открит на 2 февр. 1924 г. с цел възпитаване и обучаване на деца, сираци от войните.
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Закрит със Заповед № 216 от 11 май 1939 г., а питомците са прехвърлени в пансионите
във Варна, Бургас, Русе и Пловдив. Архивът и инвентарът се предават на Пансиона за
сираци от войната – Пловдив.

Заповед на МВ, Отделение „Подпомагане пострадалите от войните“, до директорите на пансиони за сираци за приемането на питомци в промишлените училища,
книга за заповедите на директора (1924–1939).
Списъци на получилите привилегии по чл. 11 на Народния закон за подпомагане на пострадалите от войните (1937).
Кореспонденция с МВ и Женско благотворително дружество „Майчина
длъжност“ – Сливен за закриването на пансиона и освобождаването на сградата
(1939). МЧ

КЛОНОВЕ НА СЪЮЗА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦАТА
2 фонда, 2 описа, 10 а.е., 0,11 л.м., 1935–1943 г.
Основани съответно на 3 март и 28 юни 1935 г. с цел телесно, духовно и нравствено
възпитание и закрила и подпомагане на децата от населените места в общината и обединение дейността на благотворителните дружества и комитети за защита на децата.

СЪЮЗ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦАТА – КЛОН С. ДЖИНОВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 282К, 1 опис, 4 а.е., 0,03 л.м., 1935–1938 г.
СЪЮЗ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦАТА – КЛОН С. КОНЬОВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 3К, 1 опис, 6 а.е., 0,08 л.м., 1938–1943 г.
Окръжни на Съюза за закрила на децата в България за дейността на клоновете,
провеждане на годишни събрания, празнуване Деня на детето, организиране летните
грижи за децата, надзор над дружеството и сдруженията (1935–1943).
Учредителни преписки на клоновете в селата Старо село и Джиново (Злати
войвода) – ф. 282К (1935, 1936).
Годишни отчети на клона в с. Коньово – ф. 3К (1941, 1942) и бюджети за приходите и разходите – ф. 3К (1942, 1943). МЧ

ДРУЖЕСТВО НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ –
С. ДЖИНОВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 283К, 1 опис, 5 а.е., 0,04 л.м., 1936–1938 г.
Основано на 6 юли 1935 г. Целта му е да организира обществена помощ за болни
и ранени войници и пострадали граждани по време на войните, работи за подобряване
здравето на околните, подпомага населението при природни бедствия.

Преписка с БЧК по дейността на дружеството (1936–1938).
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Учредителна преписка за създаване клона в с. Джиново (Злати войвода) (1936);
протоколи от събрания във връзка с дейността му (1937, 1938). ИТ

УЧИЛИЩНА ГРУПА НА МЛАДЕЖКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ ПРИ
ПЪРВОНАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ – С. ОРИЗАРИ, СЛИВЕНСКО
Ф. 288К, 1 опис, 7 а.е., 0,04 л.м., 1926–1943 г.
Младежката група при първоначалното училище – с. Оризари е създадена още преди
1926 г. Младежкият червен кръст има за цел да изгражда у децата здравни навици, морални и граждански добродетели, взаимопомощ и международна солидарност.

Окръжни и писма на Българския младежки червен кръст във връзка с дейността
му, празнуване Деня на червения кръст и др. (1926–1943); сведения за историята
и устройството му (1940, 1941).
Доклади и отчети за дейността на групата (1930–1942).
Списъци на членовете (1930–1942).
Брошура, издадена по случай 20 години от създаването на Български младежки
червен кръст (1942). ИТ

ДРУЖЕСТВО НА БОЙЦИТЕ ОТ ФРОНТА –
С. СТОИЛ ВОЙВОДА, СЛИВЕНСКО
Ф. 319К, 1 опис, 13 а.е., 0,07 л.м., 1936–1946 г.
Основано на 1 ноем. 1936 г. и подчинено на Съюза на бойците от фронта – София.
Ликвидирано през 1946 г.

Окръжни на Съюза на бойците от фронта – София за дейността и борбите в
редовете му (1937, 1938), правилник на посмъртната каса (1936), заповед на министъра на вътрешните работи и народното здраве членовете на съюза да оказват
съдействие на жандармерията, полицията и войската в борбата с партизаните,
окръжно за избиране на ново ръководство след 9 септ. 1944 г. (1944).
Учредителен протокол (1936), протоколи на дружеството (1936–1944), молби и лични сведения на кандидати за приемането им за членове на дружеството
(1936–1943), списъци на членове на дружеството (1936–1943), преписка със Съюза
на бойците от фронта за дейността му (1940–1943), преписка по ликвидиране на
дружеството (1946).
Касови документи (1941, 1942), проектобюджет (1943). МЧ
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ОКОЛИЙСКИ ДЕЯТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ОБНОВА – КОТЕЛ
Ф. 353К, 1 опис, 7 а.е., 0,07 л.м., 1934–1936 г.
Обществената обнова е учредена на 7 юни 1934 г. Подчинена е пряко на министърпредседателя и има за цел „да насочи духовния живот на страната към единение и обнов
ление в служба на нацията и държавата“.

Окръжни, наредби, писма и разпореждания на Дирекция на обществената
обнова по организационната и културно-просветната дейност (1934–1936), на Бургаската търговско-индустриална камара и Българския младежки съюз (1925–1936).
Планове, списъци на занаятчии, писма и др. по дейността на околийския деятел
на обновата (1935, 1936). МЧ

НАРОДНИ ЧИТАЛИЩА
Първото читалище в Сливенско е новобългарското читалище „Зора“ в Сливен (1859).
Следва откриването на читалища в с. Жеравна (1870), с. Градец (1869), Нова Загора, Котел
и с. Тича (1870), с. Любенова махала (1871), с. Ичера и с. Кортен (1872), с. Стоил войвода
(1875). След Освобождението броят на читалищата бързо нараства. Те са юридически
лица, управлявани от читалищни настоятелства по устави, приети на общи събрания.
Читалищата допринасят за разширяване на получената в училищата грамотност, приобщават населението към духовната и материалната култура. Организират публични сказки,
народни четения, литературно-музикални вечери, забави, театрални представления и др.

БЪЛГАРСКО НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРА“ – СЛИВЕН
Ф. 97К, 4 описа, 95 а.е., 0,73 л.м., 1861–1946 г.
През 1854 г. в Сливен по инициатива на учителите Добри Чинтулов, Сава Доброплодни
и др. е основана просветна организация с името „библиотека“. След като Д. Чинтулов
напуска града, „библиотеката“ прекъсва своя живот. През 1859 г. е учредено Българско
благодетелно читалище, преименувано през 1878 г. на Българско народно читалище „Зора“.
В периода до Освобождението развива не само просветна, но и благотворителна дейност.
Създаденият към читалището „Народен университет“ изнася годишно по 50–80 сказки.
През 1930 г. се създава Детски приказен театър, през 1931 г. – Народен хор „Добри Чинтулов“, от 1922 до 1952 г. към него работи и кино. През 1910 г. по инициатива на сливенски
читалищни дейци е положено началото на ВЧС.

Окръжни на ВЧС – София относно дейността на читалищата в околията
(1942–1944); устави на читалището (1869–1936) и на хор „Добри Чинтулов“
(1929); протоколни книги на читалищното настоятелство (1872–1946) и на хора
(1932–1942); позив към сливенските граждани за създаване на исторически музей
в града; преписки и писма на читалищното настоятелство по административни и
стопански въпроси (1910–1938) и на хор „Добри Чинтулов“ във връзка с изнасяне
на концерти в страната (1938).
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Годишни отчетни доклади (1929–1939); годишни отчети на читалището
(1914–1939).
Ръкописи на статии по случай 50 и 70-годишните юбилеи на читалището
(1909–1930).
Списък на читалищния нотен репертоар (1931); книга за изнесените беседи,
сказки, реферати и др. (1933–1942).
Дневник-главна книга (1924–1942); бюджетна книга (1939–1945); инвентарни
книги (1932–1945).
Писмо от Стефан Г. Гидиков от Цариград до брата на Добри Чинтулов – Иван
относно сина му Стефан (1861).
Списъци на членовете на хор „Добри Чинтулов“ (1935, 1938); заявления за
приемане на хористи (1936–1941); членски карти (1927–1932); програми, покани
и отзиви във вестници за изнесени концерти (1931–1942); програми и отзиви във
вестници за изнесени концерти на Симфоничния оркестър (1935–1943); обявления
и отзиви във вестници за изнесени сказки от Народния университет (1880–1938);
отзиви във вестници за организирани общи художествени изложби.
Прошения от читалището до общината за изнасяне на театрални представления (1870); програми, афиши и отзиви във вестници за изнесени постановки на
Приказния театър (1938–1940).
Програми от изнесени концерти на Детската музикална китка (1911–1920).
Снимки и негативи на: стария Сливен и отделни сгради (1869–1910); първата
читалищна завеса; хор „Добри Чинтулов“; сливенски възрожденци (1874); от различни театрални постановки (1901–1942) и др.
Сборник „60 години родна песен – Сливен“ (1941).
Чернова на ръкописа „Опит за история на град Сливен“ (І том) от д-р Симеон
Табаков, бележки, преписи на документи, писма и др. във връзка с издаването му
(1903).
Изследване от д-р Симеон Табаков за участието на българите в националноосвободителните борби на Гърция и Румъния през 1821 г. (1903).
В. „Хитър Петър – малък лист за люде без работа“, издаван в Браила (1873). ИТ
БЪЛГАРСКО ЧИТАЛИЩЕ „СЪГЛАСИЕ–НАПРЕДЪК“ – КОТЕЛ
Ф. 358К, 1 опис, 132 а.е., 0,65 л.м., 1888–1950 г.
Основано през 1869 г. с устав, отпечатан в Цариград. Първият членски внос по
половин турска лира е събран от 30 котленци, живеещи в османската столица. Откриването на Българско народно читалище „Съгласие и Напредък“ става на 1 ян. 1870 г.
Читалището си поставя като първа задача издръжката на училищата и други просветни прояви. Подпомага просветните институти, раздава книги, организира театрални
представления. През 1871 г. в Котел е представена пиесата „Многострадална Геновева“.
През Освободителната война (1877–1878) български опълченци, разквартирувани в Котел,
представят пиесата „Княз Потемкин“. След пожара през 1894 г. започва изграждане на
нова читалищна сграда, завършена окончателно през 1897 г. През 1926 г. е създаден фонд
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„Музикални инструменти“ и е съставен голям оркестър. През 1936 г. пожар унищожава
читалищната сграда, но още през 1937 г. е построен нов читалищен дом с театрална
сцена и киносалон.

Устави на читалището (1889, 1901, 1915).
Протоколни книги (1894–1941).
Годишни отчети (1908, 1911, 1919–1943).
Книги за читалищните членове (1900–1902).
Книга за впечатления и препоръки на членове на читалището и посетители
(1911–1950).
Преписки по читалищни, музейни, библиотечни, административни и др. въп
роси (1894–1943).
Преписки по строежа на читалищните сгради (1896, 1897, 1935, 1938).
Отчети по изпълнението на бюджета (1933–1935), приходо-разходни документи (1900–1920), квитанционни и касови книги (1898–1935), инвентарни книги
(1926–1939), партидна книга (1888–1922).
Актова книга (1911–1927). ИТ
ОБРАЗЦОВО НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДИНЬО ПЕТРОВ СИВКОВ“ –
НОВА ЗАГОРА
Ф. 311К, 1 опис, 21 а.е., 0,15 л.м., 1896–1954 г.
Читалището е основано през 1870 г., но е без активна дейност в първите години. По
личната инициатива на Диньо Сивков, бивш кмет, народен представител и директор на
прогимназията, на 21 ян. 1892 г. е образувано ученолюбивото дружество „Развитие“ с
председател Диньо Сивков. През 1922 г. общината осигурява място за строеж на читалищна сграда. Със събраните средства от продадени ниви, помощи на обществеността
и др. строежът се осъществява и през 1925 г. е открито новото читалище, което през
1929 г. приема името Народно читалище „Диньо Петров Сивков“.

Окръжни и указания на ВЧС по дейността на читалището (1912–1944); устави
на читалището (1911–1954); протоколни книги (1898–1946).
Годишни отчети, ревизионни актове и бюджети (1900–1944).
Преписки на читалищното ръководство по административни, стопански, просветни и др. въпроси (1896–1944).
Планове и отчети по художествената самодейност (1909–1943).
Годишни статистически отчети (1909–1944).
Преписки по построяването на читалищната сграда и проекта за кинотеатър
(1923–1942).
Списъци на читалищните членове (1905–1938). ИТ
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СЕЛСКИ НАРОДНИ ЧИТАЛИЩА
22 фонда, 23 описа, 377 а.е., 2,01 л.м., 1886–1958 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА“ – С. БАНЯ, СЛИВЕНСКО
Ф. 143К, 1 опис, 5 а.е., 0,04 л.м., 1931–1947 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – С. БОРОВ ДОЛ,
СЛИВЕНСКО
Ф. 330К, 1 опис, 5 а.е., 0,04 л.м., 1937–1942 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА“ – С. БЯЛ КЛАДЕНЕЦ,
СЛИВЕНСКО
Ф. 141К, 1 опис, 6 а.е., 0,03 л.м., 1929–1941 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАДЕЖДА“ – С. ГРАДЕЦ, СЛИВЕНСКО
Ф. 142К, 1 опис, 5 а.е., 0,04 л.м., 1911–1947 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА“ – С. ЕЛЕНОВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 239К, 1 опис, 10 а.е., 0,07 л.м., 1928–1952 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЪГЛАСИЕ“ – С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА,
СЛИВЕНСКО
Ф. 171К, 1 опис, 15 а.е., 0,08 л.м., 1908–1940 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЕДИНСТВО“ – С. ЖЕРАВНА, СЛИВЕНСКО
Ф. 138К, 1 опис, 31 а.е., 0,14 л.м., 1902–1947 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА“ – С. ЗАГОРЦИ, СЛИВЕНСКО
Ф. 139К, 1 опис, 13 а.е., 0,04 л.м., 1931–1944 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА“ – С. ЗАПАЛНЯ, СЛИВЕНСКО
Ф. 265К, 1 опис, 7 а.е., 0,05 л.м., 1928–1950 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ –
С. КАРАНОВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 375К, 1 опис, 8 а.е., 0,05 л.м., 1927–1944 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА“ – С. КЕРМЕН, СЛИВЕНСКО
Ф. 173К, 1 опис, 13 а.е., 0,08 л.м., 1906–1944 г.
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА“ – С. КОРТЕН, СЛИВЕНСКО
Ф. 179К, 1 опис, 30 а.е., 0,27 л.м., 1892–1944 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА“ – С. ЛЮБЕНЕЦ, СЛИВЕНСКО
Ф. 218К, 1 опис, 35 а.е., 0,25 л.м., 1929–1958 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ГЕНЕРАЛ ЛОЛОВ“ – С. МЕДВЕН,
СЛИВЕНСКО
Ф. 186К, 1 опис, 25 а.е., 0,10 л.м., 1886–1949 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИЗГРЕВ“ – С. НЕЙКОВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 337К, 1 опис, 18 а.е., 0,08 л.м., 1929–1944 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЪГЛАСИЕ“ – С. ОМАРЧЕВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 223К, 2 описа, 19 а.е., 0,11 л.м., 1906–1953 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА“ – С. ПОПОВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 392К, 1 опис, 7 а.е., 0,06 л.м., 1922–1950 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА“ – С. РАДЕВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 352К, 1 опис, 15 а.е., 0,09 л.м., 1929–1948 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА“ – С. СБОРИЩЕ, СЛИВЕНСКО
Ф. 140К, 1 опис, 10 а.е., 0,07 л.м., 1928–1954
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА“ – С. СЪБРАНО, СЛИВЕНСКО
Ф. 137К, 1 опис, 20 а.е., 0,08 л.м., 1931–1948 г.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА“ – С. СЪДИЕВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 310К, 1 опис, 6 а.е., 0,04 л.м., 1933–1942 г.
ГРУПОВ ФОНД „ЧИТАЛИЩА В СЛИВЕНСКИ ОКРЪГ“
Ф. 359К, 1 опис, 74 а.е., 0,23 л.м., 1926–1944 г.
Съдържа документи от селата Биково, Брястово, Бяла, Гавраилово, Глуфишево,
Камен, Каменово, Катунище, Кипилово, Коньово, Маца, Млекарево, Ново село, Пет могили, Питово, Пъдарево, Радецки, Селиминово, Сотиря, Стоил войвода, Съдийско поле,
Червенаково, Чокоба.

Закон за народните читалища – ф. 359К (1927).
Летописни книги – ф. 265К (1930–1946), ф. 186К (1939–1944).
История на читалището – ф. 352К (1929).
Устави на читалища – ф. 179К (1893), ф. 186К (1899), ф. 171К (1908), ф. 392К
(1922).
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Протоколни книги (1892–1942).
Годишни доклади и цифрови отчети (1933–1942).
Писма между околийското управление и читалището за изнасяне на пиеси –
ф. 186К (1940–1944).
Библиотечни каталози (1928–1944).
Статистически сведения (1929–1944).
Бюджети (1933–1944), касови книги (1886–1945), актове от ревизии (1928–
1940).
Преписки по построяването на читалищни сгради (1909–1949).
Партидни членски книги (1931–1933). ИТ

ІІІ. СТОПАНСТВО
1. ПРОМИШЛЕНОСТ
А. ЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕТРОДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ
МИНИ „ТВЪРДИЦА“ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ТВЪРДИЦА“ – СОФИЯ – С. ТВЪРДИЦА, СЛИВЕНСКО
Ф. 26К, 1 опис, 24 а.е., 0,36 л.м., 1910–1947 г.
Открити през 1919 г. в землището на с. Твърдица. Собственост са на Минно АД
„Твърдица“ – София, което ги експлоатира до национализацията. Произвеждат черни
каменни въглища.

Преписки с Министерството на търговията, Дирекция на природните богатства
и Дирекция на мините за дейността на мините (1945–1947), сведения за производството (1942–1947), списъци на предприятията-клиенти (1939–1947).
Главни книги (1938–1942), партидни книги за: авансите на служебни лица
(1925–1942), дебитори и текущи сметки (1946, 1947), задълженията към търговци
(1938–1942), общи сметки (1943–1947).
Списъци на работниците и кредиторите (1941–1945); книга за работниците
(1910). МЧ
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МИНА „КАРДИФ“ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БЪДЕЩЕ“ –
СОФИЯ – С. ТВЪРДИЦА, СЛИВЕНСКО
Ф. 28К, 1 опис, 21 а.е., 0,08 л.м., 1940–1948 г.
Открита на 25 ноем. 1917 г. Първи собственик е Събирателно дружество „Жельо
Ив. Пенев“, което през 1936 г. я продава на АД „Бъдеще“ – София.

Опис на електромоторите в мината (1944, 1945), планове и скици за изработване на рудничната инсталация за водочерпене (1942).
Проектоплан (1948).
Партидни книги – сгради и съоръжения (1940–1946) и доставчици (1943–1947),
инвентарна книга (1943–1945), касови книги (1940, 1941, 1947), спомагателни книги
(1943–1947), карнетки (1946, 1947).
Сведения за: експедираните въглища и изработените надници (1940), броя на
работниците (1947), семейните добавки (1944).
Протоколи на производствените комитети (1946).
Молби и писма от работници в мината за уреждане на производствени и лични
въпроси (1944–1946). МЧ

КАМЕНОВЪГЛЕНА МИНА „БЪЛГАРКА“ – С. ТВЪРДИЦА,
СЛИВЕНСКО
Ф. 32К, 1 опис, 11 а.е., 0,10 л.м., 1922–1945 г.
Каменовъглено АД „Българка“ – Сливен е основано на 1 септ. 1922 г. и е избран УС
в състав: Апостол Стефанов, Илия Калов и Никола Върбанов. Проучва и разкрива каменовъгления периметър в землището на с. Твърдица.

Учредителна преписка, протоколи, определение на съда, доклади на УС, документи по ликвидацията на Каменовъглено АД „Българка“ (1922–1931), списъци
на ударници (1945). МЧ

МИННО ДРУЖЕСТВО „КАЧУЛКА – БРУСИЯ“ – СЛИВЕН
Ф. 33К, 1 опис, 67 а.е., 0,50 л.м., 1924–1947 г.
През 1923 г. експлоатацията на мините „Брусия“ и „Качулка“ в землището на с.
Бяла се поема от събирателно дружество, съставено от текстилните АД „Андонов &
Михайлов“ и „Г. Стефанов и сие“. Добиват се черни каменни въглища. На 2 май 1942 г.
съдружниците създават ООД „Качулка – Брусия“ със седалище Сливен и предмет на
дейност експлоатация на минни концесии и периметри, гори и добиваните продукти.
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Правилници за вътрешния ред на мините (1938, 1939), преписки с Беленската
селска община във връзка с дейността (1933–1937), с Общото сдружение на индустриалците – Сливен (1944, 1945), с Околийски комитет на ОФ за образуване на
работнически комитети и др. (1944–1947); планове, протоколи и разрешителни за
строеж на машинна сграда, електроцентрала и др. (1936–1938), окомерни снимки
и планове на помещенията и галериите на мините (1945), декларации за наличните
машини (1936–1938); планове и скици за изработване на руднична инсталация за
водочерпене (1942), опис на електромоторите в мината (1944, 1945).
Годишни сведения до МТПТ и Клоновия съюз на минната индустрия за състоянието на мините (1934–1936, 1942–1946), производството (1936–1943), продажбите
(1941–1945), сведения до Главна дирекция на статистиката за броя, надниците и
заплатите на работниците (1943–1947), сведения за отпуснатите от Главно комисарство по снабдяването хранителни продукти (1943–1945), за нарядите (1947).
Протоколи на производствените комитети (1946).
Молби и писма от работници за уреждане на производствени и лични въпроси
(1944–1946), ежедневни сведения за надниците, за получени и експедирани въглища
(1940), сведения за броя на работниците, производството и баланса на машините
(1947), ведомост за семейни добавки (1944).
Главна книга и дневник-главна книга (1942–1947), инвентарна книга (1924–
1941, 1943–1945), книга за материалите (1943–1946), касова книга (1940, 1941),
ревизионни книги (1925–1942), актове за извършени ревизии (1946, 1947), партидни
и спомагателни книги (1940–1948). МЧ

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „МИНИ ЧУМЕРНА“ – СЛИВЕН
Ф. 29К, 1 опис, 4 а.е., 0,09 л.м., 1945–1947 г.
Основано от братя Златеви с централа Стара Загора и клонове в София и Сливен.
Клонът в Сливен е създаден на 1 ян. 1921 г. за експлоатация на каменовъглени мини рудник
„Чумерна“ и рудник „Св. Никола“.

Главна книга (1945), годишна равносметка (1947), спомагателна книга – клиенти (1947). МЧ

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „СЕМ“ –
С. ТВЪРДИЦА, СЛИВЕНСКО
Ф. 31К, 1 опис, 17 а.е., 0,35 л.м., 1937–1947 г.
Седалище на дружеството е Женева. През 1937 г. открива клон в България с главни
представители на клона Хеския Юлзари и Стефан Г. Стефанов. Притежава рудник „Хаджи Димитър“. Произвежда кафяви въглища за отопление. Национализирано през 1947 г.
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Главни книги (1941, 1945, 1947), партидни книги за клиентите (1937–1947), за
сметки с банки, дебитори и кредитори, общи разходи (1945), за материалите (1947),
счетоводни дневници (1944–1947), касови книги (1945–1947). МЧ

ОБЩИНСКО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
„ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ“ – СЛИВЕН
Ф. 129К, 2 описа, 28 а.е., 0,19 л.м., 1927–1944 г.
Поема функциите на създадената през 1925 г. Електрическа кооперация „Хаджи
Димитър“ – Сливен като впоследствие изплаща дяловете на кооператорите. След 9 септ.
1944 г. преминава на подчинение на Общински народен съвет – Сливен.

Статистически сведения за производството и добива на електроенергия
(1939–1943), тарифи за продажната цена на електроенергия (1942).
Преписки с МОСПБ, Общинския съвет – Сливен, полицейския комендант,
учреждения и предприятия за: дейността на предприятието (1940–1944), автомобилния транспорт на предприятието (1942–1944) и строежите на електрически
мрежи (1939–1943), с началника на Военното окръжие за военното назначение на
персонала при предприятието (1943), с Главното и Околийското комисарство по
снабдяването за доставяне на материали и електроенергия (1943, 1944); преписка
по ликвидиране на кооперация „Хаджи Димитър“ (1941–1942).
Годишен отчет (1939), инвентарна книга (1927–1942). МЧ

Б. СТЪКЛАРСКА ПРОМИШЛЕНОСТ
БЪЛГАРСКА ФАБРИКА ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛАМПИ „БЕЛФА“
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО – СЛИВЕН
Ф. 121К, 1 опис, 10 а.е., 0,08 л.м., 1933–1946 г.
Основана през 1933 г. от акционерите Апостол Г. Стефанов, Александър Гьошев,
д-р Хаджиданчев и др. През 1935–1936 г. започва производство на духана стъклария (чаши,
дамаджани и лампени шишета). Фабриката е национализирана през 1947 г.

Протоколна книга на УС (1933–1945), протоколи и патенти за изобретения,
издадени от МТПТ (1934, 1935), инвентарна книга (1933–1946).
Преписки с немски и чехословашки фирми за доставка на материали и съоръжения за фабриката (1933–1937). МЧ
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В. ТЕКСТИЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ
ТЕКСТИЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ИЛИЯ КАЛОВ“ –
СЛИВЕН
Ф. 25К, 2 описа, 619 а.е., 5,19 л.м., 1905–1947 г.
Още преди Освобождението Георги Калов-баща организира закупуването на вълна
за производство на шаяци. Синовете му Илия, Тодор и Александър купуват парен локомобил, нови механични станове и малка текстилна фабрика и през 1898 г. регистрират
индустриално дружество за производство на шаяци и др. фабрични платове под името
„Братя Калови и Сие“. През 1921 г. братята Тодор и Александър излизат от сдружението
и започват самостоятелен бизнес, а Илия Калов създава еднолична фирма за производство
на вълнени платове, която през 1927 г. се преобразува в Текстилно АД „Илия Г. Калов“.
От 9 март 1941 г. седалището на фирмата се премества от Сливен в София, а в края на
същата година Илия Г. Калов се отказва от ръководството в полза на синовете си. На
27 дек. 1947 г. предприятието е национализирано.

Окръжни, писма и др. от Клоновия съюз на вълнено-текстилната индустрия,
на ОСБИ, на Общо сдружение на индустриалците в Сливен (1942–1946); окръжно
от Дирекция по храноснабдяването за текстилните отпадъци (1946).
Протоколи, писма и удостоверения по узаконяване на фирмата „Братя Калови и Сие“ и на фабриката (1905, 1927, 1938, 1944); протоколна книга на УС на
дружеството (1927–1947); протоколи от годишни събрания с приложени покани,
баланси и др. (1928–1944, 1946, 1947); годишни равносметки, извлечения от спомагателни книги, от сметките на предприятието в банките, доклади и протоколи на
Проверителния съвет (1938–1947); производствени програми (1945–1947), планове
за строежи на фабриката (1944–1947); декларация за конфискуване на придобити
чрез спекула имоти (1944).
Свидетелства за ползване на общите и специални облаги по Закона за насърчаване на местната индустрия и специалната благоприятствена тарифа от Илия
Г. Калов, преписка, писма и декларации за внос на стоки и суровини от Италия
(1941–1944); преписки с предачна фабрика „Братя Стойчеви“ – Габрово и АД
„Андонов-Михайлов“ – Сливен за изпридане на вълна (1946), с МОСПБ, Комисарството по снабдяването и др. за отпускане на материали за ремонт и строеж и
водоснабдяването на фабриката, с АЕГ – Българско електрическо дружество и с
Електрическа кооперация „Хаджи Димитър“ – Сливен по снабдяването на фабриката с електрическа енергия, с ОСБИ и мина „Българка“ – Твърдица за снабдяване
с въглища (1924–1946); преписки с централата в София и др. за снабдяване с материали и суровини (1936–1944).
Планове, писма и чертежи от инж. Георги Ил. Калов до МТПТ – Отделение за
технически изобретения за признаване патент на конструираната от него нищелкова
рамка (1937).
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Преписки и договори с държавни ведомства за изработване на платове, кожухчета и одеала (1927–1947).
Сведения и декларации за състоянието на фабриката (1942–1947), описание на
сградите, машините и материалите, преписки и декларации – сведения за данъците
на дружеството и данъчни книжки на дружеството и сем. Калови (1910–1947); сведения за мирновременното производство на Текстилно АД „Илия Калов“ (1936);
книги и сведения за: производството, суровините и спомагателните материали;
движението на стоките, материалите, нарядите и продажбите (1936–1947); електроенергията, произведена и консумирана от предприятието (1945); наличните готови
стоки и материали и за движението им (1946, 1947); наетата под наем фабрика
„Евлоги Георгиев“ в Карлово (1944).
Полици за застраховки (1925–1944), преписка с Първо българско застрахователно дружество „България“ за застраховане на предприятието и застрахователни
полици и писма от Българска банка относно протестирани неплатени полици от
длъжници на фирмата (1927–1943, 1946).
Годишен баланс (1946).
Азбучници и сведения за работниците и техническите кадри (1940–1947); писмо на Инспекция по труда – Сливен за сключване на трудови договори (1940–1944).
Преписки с: Института за обществено осигуряване – София за осигуряването на работниците (1942–1944); МТПТ и Дирекция гражданска мобилизация за
граждански мобилизираните работници (1939–1945); ОСБИ и др. за саботажи на
работниците, стачки и разпространение на позиви (1941–1944); по откриването
на работнически стол (1943–1945); хигиенна карта на предприятието за 1945 г.;
преписка с Централата в София за подобряване бита на работниците (1947); планове за съревнование (1947); протоколи, доклади и др. за деветосептемврийското
съревнование (1947); писмо от Комитета за увеличен контрол на производството
в предприятието до Комитета на ОФ за задачите му (1944).
Отчет за дейността на Българо-югославската стопанска камара (1940).
Актове от финансови ревизии и начет (1945, 1947); главни книги (1943–1945,
1947); материална книга (1945); партидна книга (1945–1947); книга за авансите на
работниците (1947); ведомости за заплати (1946).
Бюлетин на Околийския синдикален съвет – Сливен и протоколи на профкомитета при фабриката (1947).
Общи данни за стопанското положение на България от Главна дирекция на
статистиката за 1939–1945 г. (1945). МЧ

ФАБРИКА „НЕДЕВ – САРЪИВАНОВ“ – СЛИВЕН
Ф. 23К, 1 опис, 184 а.е., 4,47 л.м., 1909–1947 г.
Основана през 1883 г. в с. Сотиря. Оборудвана е с 6 дървени ръчни стана, обслужвани
от 25 работника. Впоследствие са внасени машини от Белгия, с които се увеличава производството, изпращано почти изцяло в Турция. През 1909 г. наследниците преместват
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фабриката в Сливен и значително увеличават и разнообразяват производството – модерни
английски платове, щрайхгарни, камгарни и жакардови одеала, продавани в 12 магазина в
страната. Фабриката е национализирана на 27 дек. 1947 г.

Протоколи и заявления до Областното инженерство за преустройството и разширяването на фабриката (1927, 1928); декларация за конфискуване на придобити
чрез спекула имоти (1947).
Преписки с: доставчиците на Двореца (1935), български и чуждестранни
фирми по доставка на машини (1935–1947), Българското електрическо дружество
(АЕГ) по снабдяването с електроенергия (1935), БЧК, Главното комисарство по
снабдяването и Дирекцията за разпределение продукцията на предприятието и по
продажбата на стоки (1944–1947); с полицейското комендантство (1943, 1944) и с
народната милиция (1944–1947).
Сведения за състоянието на фабриката (1945), наличността и движението
на суровините (1920, 1922, 1934, 1935, 1942–1947), нарядното разпределение на
платовете (1943–1947), движението на капиталите (1942–1946), броя на работниците в предприятието (1935–1946), участието на фабриката в Пловдивския панаир
(1947); статистически данни за производството (1935–1946); месечни и тримесечни
декларации по производството (1947) и за внесени стоки (1943).
Дневници и главни книги (1909–1947), баланси (1930, 1944–1947), книги за
магазините (1931–1934, 1943), за производствените разходи (1946), за длъжниците
на магазините (1914, 1937), за инвентара (1911–1946), преписки, таблици и др. за
заплатите и прехраната на работниците (1945–1947).
„Волтекс“ – Бюлетин на Клоновия съюз на вълненотекстилната индустрия в
България (1943–1947).
Планове и информации на Комитета на ОФ и физкултурното дружество при
фабриката (1946). МЧ

АКЦИОНЕРНО ТЕКСТИЛНО ДРУЖЕСТВО
„АНДОНОВ–МИХАЙЛОВ“ – СЛИВЕН
Ф. 34К, 1 опис, 188 а.е., 2,71 л.м., 1899–1947 г.
През 1889 г. Русчо Андонов, в съдружие с племенника си Иван Михайлов и с Георги
Чаракчиев от Сливен построяват в Асеновското дефиле първата фабрична сграда и организират производството на вълнени платове. През 1894 г. последният излиза от сдружението и на 14 юни е регистрирано Събирателно дружество „Андонов & Михайлов“ за
производство на разни сукна, шаяци и аби, в което по-късно влизат и синовете на Русчо
Андонов. През 1922 г. дружеството закупува и фабриката на фирма „Саръиванов, Кювлиев
& Попович“ и е преобразувано в текстилно АД под същото име за производство на вълнени
платове, прежди и др. текстилни изделия и за търговски операции. През 1937 г. е получило
правото „придворен доставчик“. Успоредно с текстилното производство дружеството
експлоатира мини и гори. Национализирано през 1947 г.
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Окръжни, писма и наредби на Клоновия съюз на вълнено-текстилната индустрия и ОСБИ (1941–1946), преписка с МВ и Главното интендантство, писма от Дирекцията на вътрешната търговия, индустрията и занаятите, писма от дружеството
до министъра на финансите и председателя на НС, служебни писма от собствениците Русчо Андонов и Иван Михайлов до учреждения във връзка с дейността на
фирмата и снабдяването със суровини (1904, 1931, 1941–1947).
Покани, протоколи и доклади от годишни събрания на акционерите и протоколи
от заседания на УС (1923–1940), писма от клона на фирмата в София до централата
в Сливен във връзка с дейността (1937–1946); брошура „50 години „Андонов и
Михайлов“, Акционерно текстилно дружество Сливен – София“ (1939).
Сведения, декларации и др. за имотите и състоянието на капиталите на дружеството, описи на готовите стоки и суровините във фабриката, книги за движението
на стоките (1924–1947).
Преписки на дружеството с български и чуждестранни търговски и индустриални фирми по доставката на химикали и суровини (1927–1945), реклами и чертежи
на машини от немски фирми (1924–1941).
Списъци на техническия и административния персонал и работниците във
фабриката, мобилизационни планове (1940–1945), постановление на акцизния началник за наложена глоба за неправилно използване на електрическа енергия (1944).
Годишни баланси с материалите към тях, партидни книги, дневници, ведомости, счетоводни документи, акции на дружеството в банки и др. акционерни
дружества (1899–1947).
В. „Техническа трибуна“ (1945). МЧ

ТЕКСТИЛНА ФАБРИКА „ТЕНЮ ПЕТКОВ“ – СЛИВЕН
Ф. 21К, 2 описа, 220 а.е., 1,58 л.м., 1926–1947 г.
Създадена през 1922 г. като фирма за производство и продажба на местни вълнени
платове и представителство на бои и химикали (ДВ, бр. 182/14 ноем. 1922 г.). През 1923 г.
собственикът умишлено предизвиква пожар, с цел да получи застрахователна премия от
Общо българско застрахователно дружество „Орел“ за разширяване на производството.
Фабриката е узаконена на 26 апр. 1929 г. с инвентиран капитал 25 млн. лв., оборудвана с
по-съвършени машини. През 1941 г. е създадена памучна предачница с машини, закупени от
английски фирми. През 1943 г. собственикът пререгистрира фирмата и като фабрика за
ленени, ютени, конопени и памучни платове. На 23 май 1946 г. фабриката е конфискувана
съгласно Закона за незаконно забогателите.

Окръжни, наредби и писма на Клоновия съюз на българската памучна индустрия по въпроси на производството и търговията (1939–1945).
Обяснителна записка към плановете по узаконяване на фабриката (1926).
Книга за акциите (1933–1943); преписки с МОСПБ и участъковия инженер в
Сливен за назначаване на Теню Петков за технически ръководител на фабриката
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(1934–1936); конфискационен акт, опис на имуществото и присъда на Теню Петков
за незаконно придобити суми (1947).
Преписки с български фирми за снабдяване с прежди и др. материали, необходими за производството и продажбата на готови стоки (1940–1945).
Декларации-сведения от фабриката до Клоновия съюз на памучната индустрия
за наличните машини във фабриката; преписка с Контролното бюро на българските
конопено-ютени фабрики с извлечения от отделни сметки на фабриката (1935, 1936).
Преписки с МОСПБ, с Община – Сливен и др. за строежите на фирмата
(1941, 1942); с областния инженер – Бургас за електроснабдяването на фабриката
(1936–1945); с Дирекцията за гражданска мобилизация за снабдяване на жандармерията с американ (1940); с Народно осигурително дружество „Балкан“ – пожар
и транспорт – София във връзка с осигуряването на пратки по БДЖ (1941–1943).
Книги и сведения до МТПТ и Клоновите съюзи за готовите стоки, продажбите,
суровините и спомагателните материали (1934–1945); преписка с Клонов съюз на
българската памучна индустрия и МТПТ, калкулации и др. за определяне цените
на памучните прежди и др. стоки (1938–1945).
Преписки с МТПТ и БНБ – Сливен за инкасиране на полици на Теню Петков
в английски лири, авиза за полици за изплащане в чужда валута в Лондонската
банка (1940–1944); протестирани полици и изпълнителни листове на длъжници
(1937–1942); полици, издадени от Чиновническо кооперативно взаимозастрахователно дружество – София за застраховка на имуществото (1933–1945).
Сведения, декларации и др. за данъците на фирмата (1929–1946).
Декларации и преписки с Общия съюз на българската памучна индустрия във
връзка с участието в Заема на народната отбрана и народния заем (1941, 1943).
Преписи от постановления, наказателни постановления и др. на Дирекцията
по закупуване и износ на зърнени храни „Храноизнос“ за обмяна и преработка на
памук на производители, за отпадъците от производството и жалба на Теню Петков
против наказателно постановление за отпадъците от памучни конци и платове от
фабриката (1942–1946).
Писма от ОСБИ и Общото сдружение на индустриалците – Сливен относно
почивката на младежите, честването на Първи май, организиране на работнически
стол, списъци-сведения за работниците във фабриката (1939–1945).
Вносни листове за изплащане на семейни добавки, за внесени суми в Обществено осигуряване на еднодневния данък на гражданите (1945–1947). МЧ

ФАБРИКА ЗА КОПРИНЕНИ И ПАМУЧНИ ПЛАТОВЕ
„ЦВЕТА БОНЧЕВА“ – СЛИВЕН
Ф. 53К, 2 описа, 179 а.е., 1,83 л.м., 1905–1947 г.
Създадена като обикновена работилница през 1912 г., когато Цвета Бончева, заедно с майка си Кина Бончева, наема машини от курса за копринено тъкачество в Сливен
и започва да изработва копринени тъкани с материали на своите клиенти. През 1919 г.
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включва и изработването на изделия с българска бродерия. Набавя по-модерни машини и
през 1928 г. регистрира фирмата „Цвета Бончева – фабрика за копринени, полукопринени
и ленени платове и бродерия“ (ДВ, бр. 296/31 март 1928 г.). От 1941 г. участва в панаири
в Лайпциг, Виена, Братислава и др. През 1946 г. собственичката е осъдена по Закона за
конфискуване на придобитите чрез спекула и незаконен начин имоти, а през 1947 г. фаб
риката е конфискувана.

Окръжни и писма на Родовия съюз на българската памучна индустрия, Родовия
съюз на производителите на изделия от коприна, лен, юта и коноп, ОСБИ и Общо
сдружение на индустриалците – Сливен във връзка с производството (1939–1947);
преписка с Клоново търговско сдружение на износителите на занаятчийски и
домашно произведени изделия, Занаятчийския съюз и Сливенската инспекция по
труда във връзка със заплащането на труда и работното време (1940, 1941, 1943).
Окръжни и писма от Околийския комитет на ОФ – Сливен, протоколи на
отечественофронтовския комитет при фабриката и др. във връзка с контрола над
производството (1944, 1945).
Протоколи и постановления за построяване разширението на фабриката (1933–
1937), списъци на машините, уредите и инсталациите във фабриката (1937–1942),
полици за застраховки от Осигурително дружество „Балкан“ и Общо българско
застрахователно дружество „Орел“ (1929, 1930, 1943), протести на собственичката
до Сливенския съд за неизплатени дългове от клиенти (1928–1933), доклад за извършена проверка на фабриката по Закона за военно-временните печалби, молби,
възражения, писма и др. по този повод от собственичката (1944–1947), изложение
до министър-председателя, писма, заявления и др. по повод конфискация на фабриката (1944–1947).
Писма от Общинско стопанско предприятие „Електроснабдяване“ – Сливен
във връзка с използването на електроенергия (1944–1946).
Преписка с фабрика „Лидакс“ – Пловдив за снабдяване с копринени платове
(1946).
Пробни баланси (1945–1947).
Месечни и годишни отчети и декларации за състоянието на фабриката (1934–
1947); декларации-сведения за данъците и налозите (1930–1947).
Преписка с Дирекция на външната търговия за участието на предприятието на
панаирите в Лайпциг, Виена, Братислава и др. (1941), с български и чуждестранни
фирми за установяване на търговски взаимоотношения (1936–1944); декларация
за внос и износ на стоки (1937–1944).
Равносметки и сведения за производството (1936–1939, 1944–1947), декларации за произведените стоки с приложени мостри (1944, 1945), за движението на
суровите материали и готовите стоки (1941–1945), протоколи и описи на производството до БЗКБ (1944, 1947), списъци и сведения за броя на работниците, вносни
листове по обществени осигуровки „Болест, инвалидност и старост“ (1932), списъци
на ударниците, листи за съревнование и др. (1945–1947).
Инвентарна книга (1944–1947); партидни книги (1945–1947); главни книги
(1944–1947). МЧ
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ФАБРИКА „БРАТЯ КИРАДЖИЕВИ“ – С. КЕРМЕН, СЛИВЕНСКО
Ф. 20К, 2 описа, 83 а.е., 0,75 л.м., 1928–1949 г.
Създадена през 1928 г. в с. Кермен като маслобойна фабрика. През 1938 г. е открита
щрайхгарна предачница за памучни и вълнени прежди. През 1940 г. към нея е устроена и
даракчийница. През 1943 г. братя Кираджиеви откриват в Сливен тъкачница за канава,
етамин, хастар, дюшеклък и канаваца. След национализацията на предприятията на 23
дек. 1947 г. маслобойната и дараците минават на подчинение на Община Кермен, предачницата е обособена като ДИП, което през 1949 г. се влива в ДИП „8 март“, а тъкачницата
се влива в ДИП „Сини планини“.

Окръжни на Клоновия съюз на българската памучна индустрия с данни за
доставката на прежди от Италия, размера на членския внос в съюза, продажба на
стоки на лица от еврейски произход, постановките и видовете тъкани, произведени
от немски прежди, организиране на частна полиция за опазване на частните складове и др. (1942–1945); окръжни на Клоновия съюз на вълненотекстилната индустрия с данни за трудовите условия и минималните работни заплати, снабдяване
с въглища за отопление на частните домакинства и занаятчийниците, отпуските
поради бременност и др. (1943); окръжни на Клоновия съюз на производителите
на растителни масла в България през 1941 г. за закупуване на тютюнево семе срещу слънчогледово масло и др. (1942) и с данни за увеличаване производството на
слънчоглед, заплащане на работнически надници при временно или периодично
прекъсване на работата в предприятията, общинския налог за маслобойните, цените
на земеделските произведения и др. (1940–1945); писма от Общото сдружение на
индустриалците в Сливен относно зимната помощ, новите работнически категории
и др. (1942–1946).
Сведения за дейността на дружеството с данни за производството и суровите
материали, внос на материали и машини от Германия, движението на маслодайните
семена, готовите текстилни стоки, горивните материали, броя на работниците и
техните заплати, на памука и др. (1939–1946).
Планове, обяснителни записки, разрешителни и др. за строеж и разширяване
на производствените помещения (1928–1943); картони с исторически данни за
машините на предприятието (1949).
Декларации за облагане с данък върху оборота и данък занятие (1941–1943).
Инвентарна и партидна книги, книги за производството, обмяна на памук и
др. (1935–1949).
Главни книги (1944–1946, 1949) и баланси (1947, 1948).
Ведомости за заплати (1944–1947). ИТ
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АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ГЕОРГИ СТЕФАНОВ И СИНОВЕ“ – СЛИВЕН
Ф. 88К, 1 опис, 16 а.е., 0,12 л.м., 1933–1947 г.
През 1899 г. Георги Стефанов основава еднолична фирма за изработване на вълнени
платове, в която през следващите години влизат синовете му и през 1917 г. регистрират
събирателно дружество „Георги Стефанов и Синове“, ликвидирано през 1933 г. На 28 дек.
1933 г. собствениците образуват текстилно АД за производство и търговия с вълнени
платове, одеала и други текстилни произведения със седалище в София. Акционерите
притежават акции и от други дружества като каменовъглената концесия „Брусия–Качулка“ – Сливен, ООД „Интърг“ – Сливен и др.

Заповеди и окръжни на Клоновия съюз на вълненотекстилната промишленост
в България и на МТП относно цените на платовете (1943–1946); кореспонденция
с Околийския комитет на ОФ във връзка с дейността, производството, заетите
работници и др. (1944–1947).
Устав, учредителен протокол и др. по създаването и регистрацията на дружеството (1933, 1934), протоколна книга на УС и отчетен доклад за 1943 г. и др.
(1933–1944).
Книга за ценните книжа (1933–1947), нотариален акт за собственост на недвижим имот (1935); дневник за производството, за ценните книжа, имотите и др.
(1943–1947).
Калкулации за продукцията по стопанския план (1942–1947); месечни декларации и статистически сведения за дейността и произведената продукция (1947),
годишни баланси (1941–1944). ИТ

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЕВРОПА“ – СЛИВЕН
Ф. 89К, 2 описа, 11 а.е., 0,15 л.м., 1942–1947 г.
Основано на 28 юни 1942 г. в София от акционери от София, Сливен и Габрово за
производство на текстилни материали. Експлоатира фабриките на Христо Райков в
Сливен и Габрово и фабрика „Европа“ на Петко Русев Илчев от Сливен.

Учредителен протокол, устав и др. документи по регистрирането на дружеството, протоколи и доклади от годишните отчетни събрания на акционерите
(1942–1947).
Кореспонденция с Клоновия съюз за вълненотекстилната индустрия, с доставчици и клиенти по производството и пласмента (1945–1947). МЧ
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ТЪКАЧЕСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ОБЩИ ДОСТАВКИ, ИЗРАБОТКА
И ПРОДАЖБА „КОТЛЕНСКИ КРАЙ“ – КОТЕЛ
Ф. 6К, 2 описа, 64 а.е., 0,47 л.м., 1933–1944 г.
Създадена на 9 септ. 1933 г. Произвежда котленски килими и китеници.

Окръжни на БЦКБ по дейността на кооперативните сдружения (1933, 1934);
кореспонденция с БЗБ (1935–1941), с Бургаската търговска камара и др. по дейността
на кооперацията (1934–1939), писма за направени дарения от кооперацията (1940),
бюлетин за движението на заложените при БЦКБ материали и стоки (1934, 1935).
Протоколи на УС (1933–1943); отчети на УС (1935–1944); покани за общи
събрания на кооперацията (1934–1940); правилник за доставките, кредита и
продажбите на кооперацията (1933); списъци на членовете на УС и ръководния
персонал (1937–1943).
Договори за откриване на текуща сметка срещу залог на движими имоти (1934);
декларации по данъка на дружеството (1934, 1935); писма, покани и награди на
кооперацията за участието ѝ на Пловдивския мострен панаир (1934–1942).
Месечни сведения за общи доставки и преработки (1936–1943); статистически
сведения (1934–1942); ведомости за закупуване на вълна (1938, 1939); описи на
произведените килими (1934); баланси (1936–1940).
Главни книги и дневник-главни книги, дневници, партидни, касови и инвентарни книги и др. (1934–1942). МЧ

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЗА ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЯ
„МЕРИНО“ – СЛИВЕН
Ф. 54К, 2 описа, 235 а.е., 2,67 л.м., 1931–1947 г.
Създадено на 15 апр. 1931 г. със седалище в София. Единият от съдружниците – Марко Аврамов, наема текстилна фабрика в Сливен, която развива и разширява. По силата на
ЗЗН дружеството е иззето от държавата и управлявано от нейни представители. През
1945 г. дружеството е върнато на наследниците и на пълномощниците на акционерите,
а през 1947 г. е национализирано.

Писма, окръжни и др. на ОСБИ, Родовия съюз на вълненотекстилната индустрия и Общото сдружение на индустриалците в Сливен във връзка с производството
(1936–1947).
Учредителен протокол, устав, удостоверения и др. за създаването и регистрацията на фирмата, протоколи на УС и от общите събрания, отчети, баланси и др.
от редовните годишни отчетни събрания (1931–1947); производствени програми и
производствени норми (1945–1947); протоколи на Контролния съвет и Комисията
по провеждане на държавен контрол (1943–1947).
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Документи за получаване на стоки от чуждестранни фирми, преписка с БГК
в Цариград за уреждане на търговски връзки с източните страни, с организации и
учреждения за снабяване с платове, книги за клиентите (1937–1944).
Годишни баланси (1944–1947).
Акции, планове за строеж, инвентарни книги, сведения, декларации и др. за
състоянието на предприятието, за производството и работниците, за движението на
стоките и суровините, за реализираните печалби (1931–1948); актове за ревизии,
главна и партидни книги, дневници (1935–1947).
Актове и постановления на Дирекция на труда за нарушения на охраната
на труда от страна на работодателя, изложение на профкомитета до УС в София,
преписка със Сливенската инспекция по труда с данни за броя на работниците и
списъци, ведомости за заплати и семейни добавки (1936–1947).
Актове, постановления, доклади, декларации и др. за данъците и налозите, за
участие в държавния заем, полици за застраховки от наши и чужди застрахователни
дружества, договори за наеми (1936–1947).
Изложение на вълненотекстилните тъкачни фабрики в Габрово и Трявна до
министър-председателя с предложение за създаване на тръст на вълнено-текстилните фабрики в България (1944).
„Волтекс“ – месечен бюлетин на вълненотекстилната индустрия (1945–1947).
МЧ

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ИНТЪРГ“ –
СЛИВЕН
Ф. 91К, 1 опис, 23 а.е., 0,11 л.м., 1942–1948 г.
Основано на 5 окт. 1942 г. за производство на текстилни изделия, търговия, внос и
износ, държавни доставки, представителство и пр. със седалище в Сливен.

Преписки с: МТП, Клоновия съюз на вълнената индустрия, данъчното управ
ление в Сливен, други дружества и учреждения по текущи въпроси (1942–1947).
Месечни декларации за движението на суровините и материалите, за изплатени трудови възнаграждения и др. (1942–1947); преписка с учреждения и лица за
доставяне на вълна от СССР (1947).
Главни книги (1942, 1943, 1945–1947), дневник-главна книга (1943), дневници
(1943–1947), партидни книги (1942, 1943), инвентарна книга (1942–1947), актове
за извършени финансови ревизии (1945–1948). МЧ
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ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ОБНОВА“ – СЛИВЕН
Ф. 87К, 1 опис, 16 а.е., 0,15 л.м., 1941–1948 г.
Създадено на 24 февр. 1943 г. Произвежда и търгува с вълнени и памучни прежди и
други материали от възобновена вълна. На 23 дек. 1947 г. е национализирано.

Окръжни на Съюза на памучната индустрия за новите работнически надници
и категории, кредитиране на памукопредачните фабрики за постройка на жилища
и др. (1943–1945); на Клоновия съюз на вълненотекстилната индустрия относно
конфликтите във фабриките, въвеждане на трудови норми и др. (1946); на Обединение „Вълнена индустрия“ относно цените на производството, за обследване на
финансовото и имуществено състояние на фабриките и др. (1948).
Договор, протоколи, молби и планове за създаване и узаконяване на дружеството (1942, 1943), заповед от МТПТ за разрешаване на дружеството да преработва
памук (1943).
Проекто-производствени планове (1948); годишни баланси (1943–1947).
Годишни сведения за дейността на дружеството, броя на работниците, машинния парк, произведените вълнени изделия и др. (1941–1947). ИТ

ПАМУЧНА ФАБРИКА „ИВАН ХРИСТОВ ЧЕНКОВ“ – СЛИВЕН
Ф. 24К, 1 опис, 73 а.е., 0,53 л.м., 1942–1947 г.
Предприятието е основано през 1926 г. под наименованието Тъкачница „Иван Хрис
тов Ченков“ ООД със сътрудници Иван Христов Ченков и Сахак Ован Сахакян, като
работилница с 4 тъкачни стана за тесни памучни платове. През 1943 г. дружеството
прекратява дейността си. Създадена е еднолична фирма „Иван Христов Ченков“, която
през 1944 г. спира работа, тъй като помещението ѝ е конфискувано. През 1946–1947 г.
фабриката е продадена на публичен търг поради задължения и всичко преминава към
фабрика „Сините камъни“ – Сливен.

Заповеди на МС и МТП, окръжни на ОСБИ и на Клоновия съюз на българската памучна индустрия, преписка с Областно и Районно инженерство – Бургас във
връзка с производството и доставката на машини за предприятието (1943–1947).
Преписка с МТП във връзка с промяната и новото регистриране на фирмата,
молба на собственика до председателя на Комитета по проверка на конфискационните дела при МС във връзка с образуваното против него конфискационно дело;
заповед за назначаване на представител на държавата във фабриката и протест на
собственика срещу назначението му (1943–1947).
Молби и заявления на собственика до учреждения и фирми във връзка с
дейността на фирмата (1943–1946); преписки с Районно инженерство – Бургас,
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„Текстиллойд“ АД и др. във връзка с инсталиране на машини за производството
на фабриката (1943–1945).
Проектопланове и месечни производствени програми, писма, месечни и
годишни сведения за състоянието и производството на фабриката, статистически
сведения (1942–1947); декларации по данъка върху оборота и общия доход и военновременните печалби (1943–1947); протоколни описи на Популярна банка – Сливен и на наличните стоки, като залог за отпускане кредит на фабриката, полици за
застраховки на фабриката (1943–1947); декларации и сведения за движението на
суровините, смазочните и горивните материали и стоките, преписки с Клонов съюз
на българската памучна индустрия за производството на различни видове артикули
и разпределението на нарядни платове (1943–1947).
Преписки с АД „Марица“ – Пловдив за боядисването на платове, произведени
във фабриката (1943, 1944), с АД „Цар Борис“ и фабрика „Прежди“ – Бургас, относно
снабдяването с прежда (1946, 1947), с „Текстиллойд“ АД и др. за изработване на
бърда, необходими за производството на фабриката (1943–1945).
Преписка с Инспекцията на труда – Сливен относно назначаване и уволняване
на работници от фабриката (1944–1947), за медицинското обслужване на работниците (1947); сведения за движението на работниците (1943–1947). МЧ

ФАБРИКА „ДОК“ – СЛИВЕН
Ф. 22К, 1 опис, 105 а.е., 1,30 л.м., 1932–1947 г.
Открита на 1 септ. 1935 г. от Костадин Д. Болградов като еднолично предприятие
за влачене на вълна и памук, производство на изкуствена вълна и търговия. През 1944 г.
поема актива и пасива на ООД „Асеновец“ – Сливен и във фабриката започват да се
произвеждат памучни прежди и платове, а през 1945 г. и щрайхгарна прежда. На 4 апр.
1947 г. собственикът К. Болградов е осъден, а фабриката – конфискувана от държавата.

Заповеди, окръжни и др. на МТП, Съюза на българската памучна индустрия
и др. по текущи въпроси (1943–1947).
Записки, разрешение и др. по узаконяването и обзавеждането на фабриката
(1932–1944); писма и заповеди по създаването на Комитет за увеличение контрола на
производството в предприятието (1944), заповед за назначаване и месечни доклади
на представителя на държавата във фабриката; присъда на Костадин Болградов за
придобити чрез спекула средства (1946–1947).
Преписки с Клоновия съюз на българската памучна индустрия, с Дирекцията по
изкупуване на зърнени храни, с български и чуждестранни фирми по снабдяването
на фабриката с машини и суровини и обмяната на памук (1944–1947).
Преписки с Института за обществено осигуряване и с Инспекцията на труда –
Сливен по осигуряването и безопасността на труда на работниците, наказателно
постановление на К. Болградов от Главна дирекция на труда и Министерството на
търговията и продоволствието за неспазване хигиената и безопасността на труда
на работниците (1945–1947).
Декларации, месечни и годишни сведения и др. за хода на работата, за техни59
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ческия персонал, за движението на суровините и горивните материали, за оборота
на фабриката (1943–1947).
Списъци на работниците, участвали в „Заема за свободата“ (1945–1947).
Баланси за годишното приключване сметките на фабриката (1945–1947). МЧ

СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО
„НИКОЛА КОНСТАНТИНОВ И СИЕ“ – СЛИВЕН
Ф. 132К, 1 опис, 8 а.е., 0,09 л.м., 1942–1948 г.
Създадено на 14 март 1938 г. за внос и износ на текстилни машини и материали.
През 1945 г. е преобразувано в Събирателно дружество „Никола Константинов и Сие“
със съдружници Никола Т. Константинов и съпругата му Хермина Хокауф Рудолф за
производство на прежди, платове, възобновени вълни, търговия с текстилни материали,
внос и износ. Национализирано през 1947 г.

Преписки с учреждения, предприятия и клиенти (1942–1944, 1946) и с ДИО
„Вълненотекстилна индустрия“ по текущи въпроси (1947, 1948).
Баланси (1944, 1946), месечни, тримесечни и годишни сведения за движението на суровините и материалите (1943–1946), дневник-главни книги (1945–1947),
инвентарна книга (1944–1947). МЧ

ТЕКСТИЛНА ФАБРИКА „ТОДОР БОЯДЖИЕВ“ – СЛИВЕН
Ф. 27К, 1 опис, 16 а.е., 0,65 л.м., 1934–1948 г.
През 1928 г. братята Димитър и Никола П. Бояджиеви основават предприятие за
производство на възобновена вълна, а през 1932 г. образуват събирателно дружество „Тодор Бояджиев & Синове“ за производство и склад на изкуствена вълна и търговия. През
1933 г. закупуват фабрика и започват да произвежат платове, килими, пътеки и одеала.
Фирмата „Тодор Бояджиев & Синове“ участва с половината от капитала в камгарна
предачница „Лента“ ООД.

Дневник-главни книги (1934–1948), инвентарни книги (1938–1948), дневникжурнал (1940, 1941). МЧ

ФАБРИКА „КОСТА МАРИНОВ“ – СЛИВЕН
Ф. 19К, 2 описа, 55 а.е., 0,41 л.м., 1934–1948 г.
Създадена през 1926 г. от Коста Маринов като занаятчийска работилница за производство на покривки за маси и легла на ишлеме. На 9 март 1932 г. е учредено дружество
под наименованието Текстилна работилница „Асеновец“ Събирателно дружество за
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производство на етамин, тифон и канава. В резултат на неразбирателство между съд
ружниците всички напускат, а през 1940 г. Коста Маринов и Тодор Донков регистрират
Събирателно дружество под името Тъкачница „Асеновец“ – Коста Маринов за производство на памучен текстил. Оборудвана е с машини на германската фирма „Ленц“. През
1947 г. е национализирана.

Производствени планове и програми (1945–1947).
Преписки с български и чуждестранни фирми и предприятия за уреждане на
търговските взаимоотношения с тях (1939–1947); с МТПТ и Областната стопанска
камара – Бургас във връзка с цените на памучните тъкани и вноса на суровини
(1941–1947); с Инспекция по труда – Сливен, заповеди, схеми и др. на МС и МТПТ
за битово устройване на работниците; декларации и сведения за броя и заплатите
на работниците (1944–1947).
Преписки с Клоновия съюз на българската памучна индустрия по създаване на
Комитет за увеличен контрол върху производството и уреждане на битови въпроси
на работниците (1944–1947).
Анкети и статистически сведения за работната ръка, суровините и производството на фабриката (1941–1948).
Нарядни писма от Клоновия съюз на българската памучна индустрия и Околийското комисарство за разпределение на произведените във фабриката тъкани
(1941, 1942, 1945–1947).
Главни, партидни, инвентарни, ревизионни и др. книги, ведомости за заплати
(1934–1947). МЧ

ФАБРИКА „ИВАН МИНКОВ“ – СЛИВЕН
Ф. 35К, 1 опис, 12 а.е., 0,18 л.м., 1930–1947 г.
Собственикът Иван Д. Минков със съдружници се занимава с производство и търговия с копринени прежди и търговия с манифактурни и галантерийни стоки. На 19 февр.
1936 г. с Анка Спасова от София основават ООД „Иван Д. Минков“ за производство и
търговия с копринени прежди, което преустановява дейността си през 1939 г. Вместо
него се създава Събирателно дружество „Минков & Спасов“ със съдружници Иван Д.
Минков и Спас Ал. Спасов от София и същия предмет на дейност. На следващата година
последният напуска сдружението. Новосъздадената еднолична фирма „Иван Д. Минков,
копринено предачество“ – Сливен през 1943 г. се преобразува отново в Събирателно дружество „Иван Д. Минков – съдружие за производство на копринени платове и търговия“
със съдружник Кина Д. Минкова. През окт. 1947 г. фирмата е обявена в ликвидация.

Дневник-главни книги (1943–1947); главни книги на представителствата във
Варна, Търново, Хасково, Пазарджик, Видин, Русе и Плевен (1930–1934); инвентарна книга (1940–1946); касова книга (1945–1947). МЧ
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ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ЛЕНТА“ – СЛИВЕН
Ф. 95К, 1 опис, 18 а.е., 0,10 л.м., 1938–1947 г.
Основано на 28 февр. 1938 г. от братя Георги и Руси Ташеви и Димитър и Никола П.
Бояджиеви за производство и търговия с вълнени и камгарни прежди. Национализирано
е през 1947 г.

Преписки с МТП, с Клоновия съюз на вълненотекстилната индустрия, с Популярна банка, с Комисарството по разпределението и др. по дейността на предприятието (1944–1947).
Месечни сведения за движението, за търговията и смазочните материали
(1939–1944), главни книги (1938–1947), дневници (1938–1941), инвентарна книга
(1939–1947). МЧ

„ЛАНГОВ И ДЕМИРЕВИ“
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ – СЛИВЕН
ф. 133К, 1 опис, 21 а.е., 0,23 л.м., 1940–1948 г.
През 1939 г. Стефан Лангов основава еднолична фирма за даракчийство и производство и търговия с изкуствени прежди, а през 1943 г. със съдружници Владимир и Георги
Демиреви основават и „Лангов & Демиреви“ ООД – щрайхгарна предачница за всички видове щрайхгарни вълнени и вигонени прежди. През 1946 г. срещу собствениците е заведено
конфискационно дело, а през 1947 г. предприятието е национализирано.

Следствено конфискационно дело на фабриките на Стефан Лангов и „Лангов
и Демиреви“ ООД и равносметки при национализацията (1942–1947).
Преписки с: Клонов съюз на вълненотекстилната индустрия и Търговската
камара (1945, 1946), български и чуждестранни фирми за доставка на машини
(1942–1944), клиенти и учреждения (1942, 1943, 1947, 1948).
Дневник-главна книга (1940–1943), касова книга (1947), инвентарни книги
(1940–1948). МЧ
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Г. КОЖАРСКА ПРОМИШЛЕНОСТ
КОЖАРСКА ФАБРИКА „ДИМИТЪР ДОЧЕВ“ – НОВА ЗАГОРА
Ф. 52К, 1 опис, 7 а.е., 0,16 л.м., 1919–1948 г.
Основана на 1 март 1916 г. като малка работилница, която след 1927 г. постепенно
прераства в индустриално предприятие за обработка на сурови кожи за гьон, бокс, блан и
др. със суровини от Индия, Америка, Китай. През 1947 г. предприятието е национализирано.

Планове и нотариални актове за сградите на фабриката (1919–1948); наръчник
за оборота (1938–1949); книги за суровите материали (1947, 1948).
Главна книга за приходите и разходите (1930–1948), дневници за балансовите сметки (1937–1947), магазинна книга (1941–1944), ведомости за заплатите на
работниците (1935–1940). МЧ

КООПЕРАТИВНО ДРУЖЕСТВО „КООПЕРАЦИЯТА“ – СЛИВЕН
Ф. 117К, 1 опис, 6 а.е., 0,06 л.м., 1919–1939 г.
Образувано на 13 юни 1919 г. (ДВ, бр. 86/22 юли 1919 г.) за фабрикуване и покупкопродажба на кожени стоки и други артикули. Ликвидирано през 1940 г.

Протоколи от заседания на УС (1919–1939).
Книга за дебитори на дружеството (1938). МЧ

Д. ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ
ХЛЕБАРСКА КООПЕРАЦИЯ „ЕДИНСТВО“ – СЛИВЕН
Ф. 2К, 1 опис, 5 а.е., 0,17 л.м., 1938–1944 г.
Образувана от 10 души хлебари-занаятчии. Развива повече търговска дейност –
доставки на брашно и други материали на хлебарите в Сливен. След 9 септ. 1944 г. прекратява дейността си.

Дневник-главни книги (1938–1944). МЧ
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ТЮТЮНЕВА ФАБРИКА „БЪЛГАРИЯ“ – СЛИВЕН
Ф. 374К, 1 опис, 22 а.е., 0,18 л.м., 1913–1947 г.
Основана на 7 окт. 1913 г. от братята Пеньо, Никола и Добри Попвасилеви. Занимава
се с производство и търговия на дребно и едро с цигари. Национализирана през 1948 г.

Протоколи от заседания и отчет за дейността на УС на Клоновия съюз на
тютюневата индустрия (1945, 1946).
Преписка с Родовия съюз на тютюнофабрикантите относно колективните
трудови договори (1937–1945), колективни трудови договори, проект за колективен
трудов договор за работниците от цигарените фабрики и картонаж (1945, 1946)
и други материали, регулиращи отношенията между работници и работодатели
(1945), списъци на работниците (1946).
Преписки с учреждения и лица за изкупуването на тютюна (1937–1944); сведения, протоколи и фактури за доставения за местни нужди тютюн (1943); списъци
и описи за закупени тютюни (1942).
Партидни книги за работниците (1918–1946), оборотни ведомости за разходи,
клиенти и спомагателни материали (1947), книги за материалите (1946), за производството (1947), за инвентарите (1913–1929), за работническия стол (1945, 1946),
за фондовете (1946, 1947). МЧ

2. СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО
А. СЕЛСКО СТОПАНСТВО
ОКОЛИЙСКИ АГРОНОМСТВА
3 фонда, 4 описа, 189 а.е., 1,51 л.м., 1905–1949 г.
Създадени с цел да организират, ръководят и контролират земеделската дейност
в околиите. Подпомагат подобряването на агротехниката, доставят селскостопански
машини и инвентар, сортови семена и посадъчен материал, организират борбата с болес
тите по селскостопанските култури, развитието на животновъдството. Представени
са от околийски агрономи, подчинени на Подвижната земеделска камара, Областната
земеделска камара и на МЗДИ. Действат самостоятелно до 1948 г., когато функциите
им се поемат от отдел „Селско стопанство“ на Околийски народен съвет.
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ОКОЛИЙСКО АГРОНОМСТВО – СЛИВЕН
Ф. 47К, 2 описа, 146 а.е., 1,24 л.м., 1918–1946 г.
ОКОЛИЙСКО АГРОНОМСТВО – НОВА ЗАГОРА
Ф. 45К, 1 опис, 10 а.е., 0,08 л.м., 1905–1944 г.
ОКОЛИЙСКО АГРОНОМСТВО – КОТЕЛ
Ф. 8К, 1 опис, 33 а.е., 0,19 л.м., 1914–1949 г.
Окръжни на МЗДИ и Дирекцията за изкупуване и износ на зърнени храни „Храноизнос“ до областните земеделско-стопански дирекции и околийските агрономи
във връзка с цените на селскостопанските продукти, пазарите, млекопреработването,
държавните доставки, събирането на билки, животновъдството, птицевъдството и
др. – ф. 47К (1930–1943); ф. 8К (1931–1939).
Заповедни книги – ф. 45К (1914–1944); ф. 8К (1914–1948).
Преписки между околийския агроном, Областната земеделско-стопанска дирекция – Бургас и кметовете в околията относно опазването на полските култури от
болести и вредители, дейността на семепроизводните стопанства, отглеждане и изкупуване на тютюн, коневъдните дружества, бубарството и др. – ф. 47К (1929–1944).
Преписки между околийския агроном в Котел, МЗДИ, Областната земеделскостопанска дирекция – Бургас и кметовете от околията във връзка със строителството
на торища със субсидии от държавата, за снабдяване на населението с овощен
посадъчен материал, за проверки на винарските изби, гроздобера, засадените лозя,
зеленчукови градини, мандри и др. – ф. 8К (1935–1947).
Преписка между Околийско агрономство – Сливен и МЗДИ относно движението на персонала, заплащането, финансовата дейност и др. – ф. 47К (1918–1946).
Протоколна книга на Околийската комисия за трудово-земеделските стопанства – ф. 45К (1929–1932).
Книга за държавните имоти – ф. 45К (1905).
Сведения и справки за размера на мерите и фондовите земи – ф. 8К (1943);
ф. 47К (1937–1943).
Регистър на притежателите на земеделски машини и инвентар – ф. 8К (1936–
1949).
Протоколи на общинските скотовъдни комисии – ф. 47К (1938–1943).
Статистически сведения и справки за средния добив от земеделските култури,
произведените количества алкохол, консерви, мед и др. – ф. 8К (1938–1943); ф. 47К
(1941–1943).
Ведомости за заплатите на служителите – ф. 47К (1926–1929).
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Дневник и таблици за дейността на персонала – ф. 45К (1941–1944); ф. 47К
(1942, 1943).
Актове за извършени ревизии – ф. 47К (1942, 1943); касова книга – ф. 45К
(1939–1946); приходо-разходен дневник – ф. 45К (1921–1929).
Учредителни протоколи, устави, кореспонденция и др. на птицевъдни дружества в Сливенска околия – ф. 47К (1942, 1943). ИТ

ВОДЕН СИНДИКАТ „БЯЛА РЕКА“ – С. ГОЛЯМО ШИВАЧЕВО,
СЛИВЕНСКО
Ф. 192К, 1 опис, 13 а.е., 0,10 л.м., 1937–1950 г.
Основан на 28 март 1937 г. от общината, кооперацията и жители на селото за
отводняване на терени и за напояване. През 1950 г. се влива във Воден синдикат „Подем“ – с. Самуилово.

Протоколни книги на УС (1937–1949); заповедна книга (1948, 1949), партидни
книги на членовете на синдиката (1939–1949).
Книга за инвентарите и балансите (1947–1949); книга за имотите (1942–1949);
главни книги (1941–1950). МЧ

ГРАДИНАРСКА ОВОЩАРО-ЛОЗАРСКА КООПЕРАЦИЯ –
СЛИВЕН
Ф. 378К, 1 опис, 14 а.е., 0,08 л.м., 1936–1948 г.
Създадена на 16 апр. 1936 г. с цел да модернизира и засили производството на плодове
и зеленчуци, защитава интересите на членовете си. Действа от 1937 до 1939 г. и от 1945
до 1948 г., когато се влива в РКС „Стара планина“ – Сливен.

Окръжни на ЦКС по дейността на кооперациите (1948).
Устав на кооперацията (1936); покани за събрания (1945, 1946), протокол от
общо събрание (1946); доклади на Контролния съвет (1947, 1948).
Годишни отчети (1945, 1946), проектобюджети (1946, 1947).
Списъци на членовете-кооператори (1946).
Акт за извършена финансова ревизия (1937–1947); влогова книжка (1946–1948).
Спомагателна книга (1938–1947); дневник-главна книга (1937–1948); сметка
Дебитори-кредитори (1947). МЧ
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ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „АМЕРИКАНСКА ЛОЗА“ –
СЛИВЕН
Ф. 116К, 1 опис, 3 а.е., 0,03 л.м., 1924–1944 г.
Основана на 29 окт. 1924 г. (ДВ, бр. 182/13 ноем. 1924 г.) с цел да групира производителите лозари-пепиниеристи в Сливен и околията за подобряване на лозарството.
Прекратява дейността си през 1946 г. (ДВ, бр. 40/20 февр. 1946 г.).

Главна книга (1924–1944); дневник (1924–1929), регистър-дебитори (1924–
1937); инвентарна книга (1925–1939). МЧ

ОКОЛИЙСКИ ВЕТЕРИНАРНИ СЛУЖБИ
2 фонда, 2 описа, 46 а.е., 0,21 л.м., 1903–1949 г.
Грижат се за подобряване на скотовъдството, предпазването и лечението на добитъка от заразни болести и упражняват надзор върху животинската продукция.

ОКОЛИЙСКА ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНИЦА – НОВА ЗАГОРА
Ф. 328К, 1 опис, 13 а.е., 0,06 л.м., 1933–1943 г.
ОКОЛИЙСКИ ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР – КОТЕЛ
Ф. 5К, 1 опис, 33 а.е., 0,15 л.м., 1903–1949 г.
Окръжни на МТЗ, МФ и др. по дейността на ветеринарните лечебници – ф. 5К
(1912); преписки със същите по доставянето на материали и инструменти, личния
състав и дейността на околийските ветеринарни лекари – ф. 5К (1904, 1905); по
борбата със заразните болести по домашните животни – ф. 5К (1937, 1943); по
провеждане на дезинфекционна седмица – ф. 5К (1943).
Рапорти за дейността на ветеринарния лекар – ф. 5К (1903, 1908, 1909); доклади
за дейността на службата – ф. 328К (1940).
Годишни статистически отчети за прегледаните и лекуваните животни – ф. 5К
(1925, 1931–1935, 1939–1943, 1946–1949), ф. 328К (1933–1935, 1942); ведомости
за епизоотиите в Котленска околия (1910–1920); месечни сведения за заклания
добитък – ф. 5К (1937, 1941, 1943).
Протоколи за извършени ревизии за дейността по ветеринарнолечебната
служба – ф. 5К (1938–1940).
Годишни отчети за приходите и разходите на околийския ветеринарен лекар –
ф. 5К (1924, 1931–1935, 1939), ф. 328К (1934–1940, 1942, 1943); оправдателни
документи за извършени разходи – ф. 5К (1903).
Ведомости за заплати на служителите – ф. 5К (1922, 1923). МЧ
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ВЕТЕРИНАРНИ ЛЕЧЕБНИЦИ И СЛУЖБИ
4 фонда, 4 описа, 78 а.е., 0,49 л.м., 1910–1945 г.
Осигуряват лечението на домашните животни, борбата със заразните болести по
добитъка и контрола над клането и качеството на добиваните продукти.

ВЕТЕРИНАРЕН УЧАСТЪК – С. БАНЯ, СЛИВЕНСКО
Ф. 368К, 1 опис, 17 а.е., 0,12 л.м., 1911–1925 г.
УЧАСТЪКОВА ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНИЦА – С. ЕЛЕНОВО,
СЛИВЕНСКО
Ф. 308К, 1 опис, 9 а.е., 0,06 л.м., 1922–1942 г.
ОБЩИНСКА ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНИЦА – С. ПЕТ МОГИЛИ,
СЛИВЕНСКО
Ф. 269К, 1 опис, 29 а.е, 0,16 л.м., 1925–1945 г.
ВЕТЕРИНАРЕН УЧАСТЪК – С. ТВЪРДИЦА, СЛИВЕНСКО
Ф. 369К, 1 опис, 23 а.е., 0,15 л.м., 1910–1944 г.
Окръжни на МВРНЗ, МФ и др. по организирането на санитарно-ветеринарната дейност, борбата със заразните болести по домашните животни, размера на
данъците и др. – ф. 269К (1943, 1944).
Правилници за управление на службите – ф. 369К (1910–1934).
Преписки с МВРНЗ, МФ и околийските ветеринарни служби по размерите
и ограничаването на заразните болести по домашните животни, снабдяването с
медикаменти и др. (1918–1943).
Протоколи за констатирани епизоотии – ф. 269К (1925–1944).
Годишни отчети и статистически сведения за прегледаните, лекуваните и
закланите животни (1911–1945).
Книги и актове за унищожаване на заразени животни – ф. 269К (1936–1939),
ф. 368К (1938).
Списъци на бедни скотовъдци с право на безплатно лечение на домашните им
животни – ф. 368К (1911).
Акт за проверка на участъка – ф. 368К (1910–1924).
Наредба за реда за клане на добитък в общинската кланица – ф. 369К (1932).
Бюлетини за състоянието на епизоотиите в България – ф. 368К (1920), ф. 369К
(1944). МЧ
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СКОТОВЪДНА МЛЕКАРСКА КООПЕРАЦИЯ „ИЗГРЕВ“ – КОТЕЛ
Ф. 18К, 2 описа, 43 а.е., 0,20 л.м., 1931–1947 г.
Основана на 22 май 1931 г. Подпомага развитието на овцевъдството и говедовъдството и организира най-рационалното използване на продуктите от тези отрасли.

Окръжни на Главна дирекция на статистиката за пенсионирането на кооператорите-служещи (1939), за изкупуването и реквизирането на вълна, финансирането
на служителите на кооперативното сдружение (1944); правилници (1940–1942);
преписки с БЗКБ, с Българска земеделска камара – Бургас, с дружества, фирми и
лица по текущи въпроси (1940–1942).
Устав на скотовъдното дружество, протоколи на УС, покани за събрания на
кооператорите (1931–1943); заявления за членство, списъци на кооператорите
(1931–1943) и членовете на Контролния съвет (1931–1941), отчетни доклади на
УС и Контролния съвет (1943, 1944).
Сведения за производството на кооперацията (1938–1943), за произведеното
сирене (1940), за производителни и общи преработки (1939–1941); разрешително
за откриване на мандра (1941); ведомости за загуби и печалби (1940–1944); протоколи за изкупуване на вълна от Дирекцията за изкупуване и износ на зърнени
храни „Храноизнос“ (1944).
Партидни книги за отчитане авансите на членовете-млекопроизводители
(1939–1944), книги за членовете-кооператори (1931–1947). МЧ

КООПЕРАТИВНО ПРОИЗВОДИТЕЛНО ГОВЕДОВЪДНО
СДРУЖЕНИЕ „КРАВАРСКО ДРУЖЕСТВО“ – СЛИВЕН
Ф. 80К, 1 опис, 13 а.е., 0,12 л.м., 1912–1947 г.
Основано на 14 май 1905 г. Подпомага увеличаването на млеконадоя на местните
крави и снабдява членовете си с мляко и млечни произведения. През 1947 г. се влива в Обединена потребителна кооперация „Напред“ – Сливен.

Протоколни книги на УС (1919–1932, 1938–1947) и на Контролния съвет
(1932–1945); книга за недвижимите имоти (1937–1946); книга за дяловия капитал
(1944–1946).
Инвентарна книга (1942–1946); дневник-главни книги (1912–1925, 1939–1946).
МЧ
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Б. ГОРСКО СТОПАНСТВО
ЛЕСНИЧЕЙСТВА
3 фонда, 5 описа, 104 а.е., 0,75 л.м., 1913–1958 г.
Организират охрана на горите и дивеча и контролират лова и риболова, укрепването
на пороищата и залесяване. Екплоатацията на горите е отдавана на предприемачи чрез
публичен търг. Подчинени са на областните сметни палати. Ликвидирани са на 31 ян.
1948 г. със създаването на държавните горски стопанства.

СЛИВЕНСКО АДМИНИСТРАТИВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО
Ф. 51К, 2 описа, 17 а.е., 0,26 л.м., 1913–1951 г.
НОВОЗАГОРСКО АДМИНИСТРАТИВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО
Ф. 120К, 2 описа, 55 а.е., 0,34 л.м., 1914–1958 г.
РЕВИРНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО – С. КИПИЛОВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 77К, 1 опис, 32 а.е., 0,15 л.м., 1935–1947 г.
Окръжни, наредби и заповеди на МЗДИ по стопанисването на горите и дейността на лесничействата – ф. 51К (1919–1947).
Книги и регистри за актове и постановления – ф. 51К (1930, 1939–1951),
ф. 120К (1915–1939), заповедни книги (1914–1947).
Годишни планове – ф. 77К (1935–1943).
Отчети за извършените лесокултурни работи – ф. 77К (1939, 1940).
Протоколи, заявления и преписки с предприятия и лица по експлоатацията на
горите – ф. 51К (1938–1940), ф. 77К (1938–1943); протоколи и тарифи за главната
сеч – ф. 77К (1935–1943); тръжни преписки по даване на предприемачи експлоатацията на горите – ф. 77К (1940, 1941).
Протоколи, скици, писма и др. за включване или изключване на земи от горския
фонд – ф. 120К (1926–1958).
Албуми със снимки на местности, подлежащи на укрепване – ф. 51К (1913–
1915).
Списъци на дъскорезниците – ф. 77К (1941, 1942).
Статистически сведения – ф. 77К (1941, 1942).
Бюджет – ф. 77К (1941). МЧ
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ТРУДОВИ ГОРСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛНИ КООПЕРАЦИИ
10 фонда, 11 описа, 132 а.е., 0,99 л.м., 1926–1952 г.
Създадени за колективно използване на държавните и общинските гори. Добиват
дървени въглища, строителни и др. материали, създават дъскорезници. Ръководят се от
БЗКБ и РКС.

ТРУДОВА ГОРСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „КАЧУЛКА“ –
С. БЯЛА, СЛИВЕНСКО
Ф. 297К, 1 опис, 15 а.е., 0,08 л.м., 1937–1947 г.
Действа от 31 окт. 1937 г.

ТРУДОВА ГОРСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „БАЛКАН“ –
С. ГОЛЯМО ШИВАЧЕВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 152К, 1 опис, 3 а.е., 0,02 л.м., 1929–1944 г.
Действа от 16 ноем. 1929 г.

ТРУДОВА ГОРСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „СТИДОВО“ –
С. ГРАДЕЦ, СЛИВЕНСКО
Ф. 216К, 2 описа, 8 а.е., 0,09 л.м., 1933–1950 г.
Действа от 1 окт. 1933 г.

ТРУДОВА ГОРСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ОБНОВА“ –
С. ИЧЕРА, СЛИВЕНСКО
Ф. 266К, 1 опис, 27 а.е., 0,15 л.м., 1930–1944 г.
Действа от 12 март 1930 г.

ТРУДОВА ГОРСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „БАЛКАН“ –
С. КИПИЛОВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 136К, 1 опис, 5 а.е., 0,04 л.м., 1926–1947 г.
Действа от 1 ян. 1925 г.

71

А РХ И В Н И С П РА ВОЧ Н И Ц И

ТРУДОВА ГОРСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„ВЪЗРАЖДАНЕ“ – С. КОЗАРЕВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 178К, 1 опис, 6 а.е., 0,07 л.м., 1932–1952 г.
Действа от 1932 г.

ТРУДОВОПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ДЪБ“ – КОТЕЛ
Ф. 11К, 1 опис, 38 а.е., 0,36 л.м., 1929–1947 г.
Действа от 1931 г.

ТРУДОВА ГОРСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„ЦАРЕВЕЦ“ – С. МЕДВЕН, СЛИВЕНСКО
Ф. 284К, 1 опис, 7 а.е., 0,04 л.м., 1931–1944 г.
Действа от 14 дек. 1931 г.

ТРУДОВА ГОРСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„НАПРЕДЪК“ – С. СТАРА РЕКА, СЛИВЕНСКО
Ф. 146К, 1 опис, 17 а.е., 0,09 л.м., 1930–1944 г.
Действа от 13 май 1923 г.

ТРУДОВА ГОРСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
„САКАР“ – С. ТИЧА, СЛИВЕНСКО
Ф. 195К, 1 опис, 6 а.е., 0,05 л.м., 1932–1946 г.
Действа от 1932 г.

Окръжни на БЗКБ – Сливен за отпусканите заеми, заплатите на служителите,
годишното приключване, провеждането на курсове и др. – ф. 297К, (1940–1943).
Учредителни преписки – ф. 195К (1932), ф. 216К (1933), ф. 284К (1931–1937).
Устав на кооперацията – ф. 266К (1937).
Протоколи от общи събрания – ф. 195К (1934–1946), ф. 11К (1938–1942),
ф. 297К (1942, 1943).
Протоколи на Управителните и Контролните съвети (1925–1947).
Преписки с БЗКБ, РКС и др. във връзка с дейността на кооперациите – ф. 146К
(1940), ф. 297К (1938, 1944, 1945).
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Годишни счетоводни отчети (1930–1944), книга за балансите – ф. 11К (1930–
1947).
Книги за членовете и дяловия капитал – ф. 195К (1934–1946), ф. 216К (1937–
1941), ф. 11К (1930–1950); дневник-главни книги – ф. 216К (1933–1940), ф. 284К
(1931–1939); инвентарни книги – ф. 146К (1942–1946), ф. 178К (1932–1952).
Ревизионни актове (1930–1945).
Албум на кооперативни деятели – ф. 152К (1948). МЧ

3. СТРОИТЕЛСТВО
ОКОЛИЙСКИ ИНЖЕНЕРСТВА
2 фонда, 4 описа, 71 а.е., 0,58 л.м., 1910–1948 г.
Първоначалната дейност на инженерствата е контролът над строежа на новите
жилищни сгради, сгради за промишлени нужди, обществени сгради, узаконяването на
фабрики, занаятчийски работилници и др. По-късно към инженерствата се откриват и
пътни служби – за строеж и поддържане на пътищата.

СЛИВЕНСКИ ОКОЛИЙСКИ ИНЖЕНЕР
Ф. 189К, 3 описа, 62 а.е., 0,49 л.м., 1910–1948 г.
ОКОЛИЙСКО ИНЖЕНЕРСТВО – НОВА ЗАГОРА
Ф. 390К, 1 опис, 9 а.е., 0,09 л.м., 1938–1944 г.
Окръжни и заповеди на МОСПБ и Бургаското областно инженерство по
дейността на Околийския инженер – ф. 189К (1939–1943); програми за строеж на
пътища по стопански начин – ф. 189К (1944); във връзка със събиране на такси и
глоби по фонд „Пътища“ – ф. 189К (1933); за признаване на свободна практика на
специалисти – ф. 189К (1940); за построяване на обществени скривалища в Сливен – ф. 189К (1943, 1944); доклад на комисията за изработване на инструкция за
прочистване на държавни архиви – ф. 189К (1940).
Преписка на Сливенския участъков инженер с Окръжния инженер – Бургас
по благоустрояването на типовото строителство в Сливен – ф. 189К (1910–1921),
на Сливенския околийски инженер с Бургаския окръжен инженер относно разпределението на пикьорските участъци – ф. 189К (1932), по изграждането на шосето
Омуртаг – Котел – с. Мокрен – Ямбол – ф. 189К (1937, 1938), книга за заповедите
на Сливенския околийски инженер – ф . 189К (1940–1944).
Преписки по узаконяването на електрически мрежи, работилници и предприятия – ф. 189К (1914–1948).
Таблици и сведения за състоянието на пътищата – ф. 390К (1938–1943).
Тръжни преписки и поемни условия за доставка на материали и строеж на
пътни съоръжения – ф. 390К (1940–1942). МЧ
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4. ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ
ТЕЛЕГРАФО-ПОЩЕНСКИ СТАНЦИИ
2 фонда, 2 описа, 31 а.е., 0,17 л.м., 1888–1946 г.
Телеграфо-пощенските станции пренасят държавната и частната кореспонденция,
вестници и списания, колетни пратки, абонират за вестници от България и чужбина,
издават пощенски бонове, разменят записи, извършват услуги по пощенската спестовна
каса, издават документи за самоличност.

ПОЩЕНСКА ТЕЛЕГРАФНА ТЕЛЕФОННА СТАНЦИЯ – НОВА ЗАГОРА
Ф. 326К, 1 опис, 15 а.е., 0,09 л.м., 1888–1945 г.
ПОЩЕНСКА ТЕЛЕГРАФНА ТЕЛЕФОННА СТАНЦИЯ – КОТЕЛ
Ф. 355К, 1 опис, 16 а.е., 0,08 л.м., 1893–1946 г.
Окръжни на Главно управление на пощите и телеграфите по дейността на
станциите – ф. 326К (1888–1912, 1937–1939).
Преписки с МОСПС във връзка с работата на станцията с данни за пристигнали работници за възстановяването на пострадалия от пожара град Котел (1895),
за наличната апаратура, за промени в службата поради Балканската война и преминаването на войските от Северна България за южната граница (1912), за прояви
по време на юнските и септемврийските събития 1923 г. – ф. 326К (1923), ф. 355К
(1895, 1896, 1912, 1913, 1923).
Годишни сведения за извършената работа – ф. 355К (1919–1922, 1925–1932,
1934–1939).
Таблици за разпределение на служебните задължения (1908–1939), сведения
за служителите в станцията – ф. 326К (1922, 1931–1935); клетвени обещания –
ф. 326К (1911).
Преписки с МОСПС във връзка с назначаването и уволняването на служители,
за уволняването на служител, участвал в политически борби (1896) и за уволняване
и назначаване на участници в Транспортната стачка – ф. 355К (1894–1896, 1912,
1913, 1919, 1920).
Актове за извършени финансови ревизии – ф. 355К (1914–1946).
Акт за предаване и приемане на станцията с данни за водена книга за изучаване
на климата в България – ф. 355К (1893). МЧ
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5. ФИНАНСИ. ТЪРГОВИЯ. СПЕСТОВНО
И ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – СЛИВЕН
Ф. 346К, 1 опис, 25 а.е., 0,26 л.м., 1906–1950 г.
Клонът е открит на 1 дек. 1906 г. Извършва операции на държавата, събира приходите по бюджета и извършва плащането на заплатите, пенсиите и др., кредитира
зараждащата се индустрия и търговия. Продължава своята дейност до март 1948 г.,
когато ЦУ на БНБ с окръжно № 197 от 6 март 1948 г. и окръжно № 322 от 20 март
1948 г. нарежда сливане с Българската търговска банка, Банка „Български кредит“ и
БЗКБ, а през 1951 г. и с Българска популярна банка.

Укази и заповеди на ЦУ на БНБ по откриването на клона в Сливен и преписка
по дейността на клона (1906–1927).
Бележки по годишните приключвания на сметките (1908, 1910, 1913).
Главни книги (1906–1908, 1926, 1927, 1940–1944), партидни книги за специални
и текущи сметки (1907–1911), за гаранции на обществени предприятия (1907–1909);
счетоводен дневник (1906–1908); изходящ регистър за издаване разрешения за внос
на чуждестранни стоки (1937–1950), регистри (1908–1933); азбучник на преписки
по чл. 26 от ЗЗН (1941); статистически отчети и сведения (1908–1910, 1913). МЧ

БЪЛГАРСКА ЗЕМЕДЕЛСКА И КООПЕРАТИВНА БАНКА
3 фонда, 8 описа, 504 а.е., 4,59 л.м., 1887–1957 г.
Първите взаимоспомагателни общополезни каси се създават в българските земи през
1864–1866 г. от управителя на Дунавския вилает Мидхат паша. Целта им е да отпускат
на земеделците парични заеми, а на общините – средства за построяване и поддържане на
училища, улици, мостове и пр. Капиталите им се набират от продажбата на събраните
по десятъка зърнени храни от земеделците или чрез колективно обработване на общински
земи. На 11 септ. 1878 г. се разпорежда да се възстанови дейността на общополезните
каси под названието „земеделски каси“, под непосредствения контрол на окръжните управителни съвети и събранията на селяните – избиратели. През 1889 г. се приема Правилник
за земеделските каси (ДВ, бр. 39/1889 г.), с който на касите се разрешава да използват
кредити от БНБ, да приемат спестовни влогове от населението и др. С разрешението и
под контрола на МТЗ внасят от чужбина земеделски оръдия и машини, които земеделците
изплащат в срок от 1–2 години. През 1903 г. със закон се учредява БЗБ (ДВ, бр. 288/31 дек.
1903 г.) като кредитно учреждение за подпомагане предимно на земеделското население.
През 1934 г. с Наредба-закон БЗБ е слята с БЦКБ и се създава БЗКБ със задача да подпомага развитието на земеделието, занаятите и труда и всички други форми на стопанска
дейност, главно на дребните и средните стопански единици, организирани в кооперативни
сдружения. Организира и застрахователното дело, възложено ѝ със специални закони.
Извършва и надзор върху работата и ръководството на всички кооперации в страната.
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БЗКБ прекратява дейността си по силата на Закона за банките от 26 дек. 1947 г. (ДВ,
бр. 302/27 дек. 1947 г.), а активите и пасивите ѝ преминават към БНБ. За набиране на
средства за дейността на Сливенската каса през 1865 и 1866 г. се събират от земеделците
жито по 1 килограм на всеки чифт волове. По същото време в Нова Загора всеки чифт
волове се облага с 40 гроша също за набиране средства за касата.

БЪЛГАРСКА ЗЕМЕДЕЛСКА И КООПЕРАТИВНА БАНКА –
СЛИВЕН
Ф. 43К, 3 описа, 189 а.е., 2,14 л.м., 1888–1949 г.
Окръжни на БЗКБ до клоновете ѝ в страната с указания за дейността им
(1940–1945) и с разяснения по Наредбата-закон за облекчаване на бежанците, настанени по Закона за селскостопанско настаняване на бежанците от 1937 г. (1940);
за набелязване мероприятия за подобряване на животновъдството и вноса на расов
добитък (1940); за вземане мерки за запазване дееспособността на кооперациите
по време на военна мобилизация (1940); за откриване на свиневъдни отдели при
кооперациите с оглед голямото търсене на свинско месо (1941); за целите на новосъздаденото Сдружение за културно, стопанско и национално издигане на селото
(1941); за отпускане специални заеми на лица със земеделско образование (1941);
Наредба за построяване на люпилни за пилета от кооперативните сдружения чрез
специални заеми от БЗКБ (1942); за кредитиране и закупуване на инвентар и добитък на заселниците от Беломорието (1942, 1943); за кредитиране на преселниците
от Таврия (1944); за откриване на отдели „Кооперативно стопанисване, експертиза
и просвета“ (1945); за прилагане на Наредбата-закон за трудово кооперативните
земеделски стопанства (1945).
Протоколи на УС за отпускане на заеми и откриване на текущи сметки, за
отпускане на варантни кредити, за мерки срещу неизправни длъжници, с данни за
резултатите от ревизии на кооперациите и с препоръки за подобряване работата
на кооперациите (1906–1946).
Протоколи на Сконтовия комитет на Сливенската земеделска камара за разрешаване на кредити и ипотечни заеми и продажба на имоти на неизправни длъжници
(1897–1905).
Дневници за приходите и разходите на Сливенската земледелска каса (1888–
1895); окладни книги за новите влогове за увеличаване капитала на касата (1889,
1891, 1893); вкладова партидна книга за капиталите на селищата от района на
Сливен (1890–1897); партидни книги за постъпилите суми (1890–1893); партидни
книги за отпуснатите заеми на бежанци, настанени в Сливенска околия (1928–1937);
главни книги (1935–1947).
Годишни отчети от банката (1939–1947); актове за извършени ревизии на касата, ценностите, текущите дела, кредитната, влоговата, стопанската, кооперативната
и застрахователната дейност (1943–1949).
Актове за извършени ревизии на касите, на кредитната, влоговата и стопанската дейност на кооперациите в района на банката (1937–1945); годишни отчети
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на кредитни и горски кооперации и трудово-производителни отдели при тях (1945,
1946). МЧ

БЪЛГАРСКА ЗЕМЕДЕЛСКА И КООПЕРАТИВНА БАНКА –
НОВА ЗАГОРА
Ф. 394К, 1 опис, 6 а.е., 0,09 л.м., 1923–1957 г.
Протоколна книга на УС на банката (1938–1942); партидни книги за отпуснатите заеми на бежанци (1923–1957); азбучник на отпуснатите заеми по Закона за
селскостопанско настаняване на бежанците. МЧ

БЪЛГАРСКА ЗЕМЕДЕЛСКА И КООПЕРАТИВНА БАНКА – КОТЕЛ
Ф. 17К, 4 описа, 309 а.е., 2,36 л.м., 1887–1949 г.
Окръжни, писма и телеграми от БЗБ, от МТЗ до земеделските каси с указания
за дейността им, личния състав, сиротските влогове и др. (1895–1900).
Преписки на Котленската земеделска каса с ЦУ на земеделските каси, БЗКБ,
кооперации, общински кметове, учреждения и граждани във връзка с дейността
им (1898–1947) и по сиротските влогове (1899); за: събирането на недоборите
(1887–1899); отпускането на заеми на инвалиди (1924–1947); отглеждането на
копринената буба и изкупуването на пашкули (1937–1948); засяването и отглеждането на тютюн и картофи (1945–1947); вземанията на лица, подведени под съд по
Наредбата-закон за „Народния съд“ (1944–1947); доставката на стоки за ІІ Световна
война и Съветската армия (1945) и за „Заема на свободата“ (1945).
Протоколи на УС за отпускане на заеми и откриване на текущи сметки, за
отпускане на варантни кредити, за вземане мерки срещу неизправни длъжници, с
данни за резултатите от извършените ревизии на кооперациите и с препоръки за
подобряване на работата им (1911–1947).
Учредителни преписки на кооперации от района на банката (1923–1943);
протоколи от годишни събрания (1943–1945); протоколи от извършени ревизии от
контролните съвети на кооперации (1947); годишни отчети и баланси на кооперации
(1932–1947); договори и преписки за разрешаване заеми на кооперации и общини
(1927–1947); ревизионни актове за извършени ревизии на касите, на кредитната,
влоговата и стопанската дейност на кооперациите в района на банката (1943–1949).
Сведения за броя на членовете на кооперациите и собствените им средства
(1946) и за състоянието на кооперациите (1945, 1946).
Сведения за състоянието и дейността на банковия клон (1945, 1946); доклади
и таблици за влогове в банковия клон (1942–1948).
Годишни отчети и баланси на банката (1910–1948); актове за извършени ревизии на касата, ценностите, текущите дела, кредитната, влоговата, стопанската,
кооперативната и застрахователната дейност на банката (1894, 1935–1949).
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Ведомости за приходите и разходите на Котленската каса (1888, 1890, 1891).
Главни книги (1940–1942); книга за 2% вноски за кооперативен строеж на
училища (1929–1937) и нареждания за отпускане на суми (1940–1944); книга за
училищните фондове (1932–1938).
Ведомости за заплати (1887–1894, 1896).
Отчети и преписки с учреждения и лица на Взаимоспомагателната каса „Сам
си помогни“ (1910–1938).
Преписки със Съюза на банковите служители за основаване на Дружество на
служителите в банката и дейността му (1934–1938). МЧ

ПОПУЛЯРНИ БАНКИ
3 фонда, 6 описа, 80 а.е., 1,32 л.м., 1910–1951 г.
Създават се като кредитни кооперативни сдружения на занаятчии, търговци,
чиновници и др. Осигуряват на членовете си леснодостъпен кредит, а на вложителите
си – по-висок лихвен процент по депозитите. Организират изкупуване и обща продажба
на селскостопански произведения и занаятчийски стоки, доставят стоки за широко пот
ребление в собствени магазини.

ПОПУЛЯРНА БАНКА – СЛИВЕН
Ф. 113К, 2 описа, 49 а.е., 1,06 л.м., 1910-1951 г.
Основана на 27 май 1907 г. От 1919 г. е член на БЦКБ и ОСПБ, а през 1921 г. приема
типовия устав на кредитните кооперативни сдружения. След приемането на Закона за
банките от 26 дек. 1947 г. запазва кооперативната си форма, но преустановява всякаква производствена и друга дейност. С писмо от 17 апр. 1951 г. на ЦУ на БНБ е слята с
БНБ – Сливен.

Протоколни книги от годишни събрания, годишен отчет и доклад (1928, 1931,
1940–1945); устави на банката (1910–1926); протоколни книги на УС и Контролния
съвет за: приемане на нови членове, разрешаване на кредити и откриване на текущи
сметки (1921–1951), приемане на Производителна кооперация „Американска лоза“ –
Сливен за член на банката (1924); превръщане на стопанския отдел за електрификацията на града при банката в електрическа кооперация (1926); закупуване на дялове
от кооперацията (1927); създаване на Посмъртна каса при банката и приемане на
правилника ѝ (1929, 1930); образувано Женско кооперативно общество при банката
(1937); разрешаване заеми на Сливенската община (1931, 1942).
Протоколи на Сконтовия комитет за разрешаване на заеми и текущи сметки
и сконтиране на полици (1927–1929); протоколи на Занаятчийския комитет за отпускане на заеми на пострадали от войните занаятчии (1919–1921).
Годишни отчети на банката (1926–1938, 1941, 1945, 1948, 1950); актове за извършени ревизии на банката и преписки по тях (1922–1936, 1939–1945); главна книга
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(1951); счетоводни регистри на притежателите на дялове в банката (1936–1951);
списъци на членовете на банката, чийто дялов капитал е отнесен в спестовен влог
в БНБ – Сливен (1950–1951).
Протоколи от общи събрания на Посмъртната каса „Самопомощ“ (1940–1950);
протоколи на УС за приемане на нови членове, за приемане на равносметките за
приходите и разходите и др. (1938–1951); годишни отчети на касата (1938, 1941,
1945, 1948). МЧ
ПОПУЛЯРНА БАНКА – С. ГРАДЕЦ, СЛИВЕНСКО
Ф. 214К, 3 описа, 25 а.е., 0,20 л.м., 1927–1947 г.
Основана на 8 май 1927 г. Развива дейност и в околните села Медвен, Мокрен и Шехово и Садово, Бургаско. През 1947 г. се влива във Всестранната кооперация в с. Градец.

Протоколи от заседания на УС (1927–1934, 1937–1947) и на Контролния съвет (1930–1947), и за вливане на Популярна банка – с. Градец във Всестранната
кооперация в селото (1947).
Протоколи за извършени ревизии от инспектори на ОСПБ – София (1929–1937,
1944–1947).
Дневник за ежедневните записвания (1927–1930); главни книги (1927–1930,
1939–1944); дневник-главна книга (1930–1938). МЧ
ПОПУЛЯРНА БАНКА – С. КЕРМЕН, СЛИВЕНСКО
Ф. 341К, 1 опис, 6 а.е., 0,06 л.м., 1925–1947 г.
Основана през 1924 г. През 1947 г. се влива в Потребителна кооперация – с. Кермен.

Протоколни книги на УС (1925–1936, 1940–1947) и на Контролния съвет
(1928–1944).
Акт за извършена финансова ревизия (1942–1944). МЧ

ОКОЛИЙСКИ ДАНЪЧНИ УПРАВЛЕНИЯ
2 фонда, 3 описа, 126 а.е., 1,55 л.м., 1900–1949 г.
Извършват облагане на населението с данъци и такси по съществуващите закони и ги
събират по доброволен начин или екзекутивно. Подчинени са на окръжните, впоследствие
на областните финансови управления и МФ. Дейността им е прекратена през 1948 г., а
функциите им са поети от финансовите отдели на Околийските народни съвети.
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ОКОЛИЙСКО ДАНЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ – СЛИВЕН
Ф. 276К, 2 описа, 107 а.е., 1,45 л.м., 1905–1949 г.
ОКОЛИЙСКО ДАНЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ – НОВА ЗАГОРА
Ф. 331К, 1 опис, 19 а.е., 0,10 л.м., 1900–1932 г.
Окръжни на МФ във връзка с отстъпването на поземления данък на общините
и тълкуването на Закона за данъка върху общия доход (1936), прилагането на Наредба-закон за данъка върху приходите и Закон за пострадалите от войните (1942),
за мобилизирането на служащите и заплатите им, преследването на контрабандата
(1939, 1940), за налагане мораториум на данъкоплатците, засегнати от бомбардировки и евакуация и за отменяне договорите с Германския райх (1944).
Преписка с МФ по облагането и събирането на данъци, акцизи и такси, за класирането на служителите, оплаквания на данъкоплатци и изплащането на заплати
на повиканите на временно обучение (1924–1941).
Основни данъчни книги – ф. 276К (1911–1949).
Актове за извършени ревизии на Околийско данъчно управление – Сливен от
инспектори на МФ (1905–1940) и на бирници, агенти и екзекутори на Сливенското
данъчно управление (1905–1947), на бирници, агенти и екзекутори на Новозагорското данъчно управление (1900–1932). МЧ

КРЕДИТНИ КООПЕРАЦИИ
52 фонда, 62 описа, 805 а.е., 6,06 л.м., 1905–1959 г.
Възникват като земеделски спестовно-заемателни каси на принципа на взаимната
солидарност и пълната отговорност на членовете им. През 1922 г. са преименувани на
кредитни кооперации. Кредитират земеделските стопани, набавят дребен земеделски
инвентар на кооператорите, разгръщат селскостопанска просвета, създават кооперативни мандри, разкриват и потребителни магазини. Ръководят се от БЦКБ, БЗКБ и РКС.

КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СЪГЛАСИЕ“ –
С. АСЕНОВЕЦ, СЛИВЕНСКО
Ф. 258К, 1 опис, 6 а.е., 0,05 л.м., 1919–1953 г.
Действа от 1920 г.

КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СРЕДНА ГОРА“ – С. БАНЯ, СЛИВЕНСКО
Ф. 256К, 1 опис, 6 а.е., 0,05 л.м., 1934–1948 г.
Действа от март 1934 г.
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КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „БЛАГОДАТ“ – С. БИКОВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 164К, 1 опис, 9 а.е., 0,07 л.м., 1927–1950 г.
Действа от 1927 г.

КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ТРУД“ – С. БРЯСТОВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 259К, 1 опис, 24 а.е., 0,10 л.м., 1920–1945 г.
Действа от 1920 г.

ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ПЧЕЛА“ –
С. ГАВРАИЛОВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 151К, 1 опис, 14 а.е., 0,08 л.м., 1905–1944 г.
Действа от 1905 г.

КРЕДИТНО КООПЕРАТИВНО СДРУЖЕНИЕ „КРЕПОСТ“ –
С. ГЛУФИШЕВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 185К, 1 опис, 9 а.е., 0,06 л.м., 1932–1951 г.
Действа от 1929 г.

КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СИЛА“ –
С. ГОЛЯМА ДЕТЕЛИНА, СЛИВЕНСКО
Ф. 248К, 1 опис, 13 а.е., 0,10 л.м., 1928–1944 г.
Действа от 1926 г.

КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ЗЛАТЕН КЛАС“ –
С. ГОРНО АЛЕКСАНДРОВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 229К, 2 описа, 11 а.е., 0,10 л.м., 1937–1954 г.
Действа от 1937 г.

КРЕДИТНО КООПЕРАТИВНО СДРУЖЕНИЕ „ВЗАИМОПОМОЩ“ –
С. ГРАДЕЦ, СЛИВЕНСКО
Ф. 206К, 1 опис, 5 а.е., 0,05 л.м., 1924–1944 г.
Действа от 14 дек. 1924 г.
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РАБОТНИЧЕСКА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „НАПРЕД“ –
С. ГРАДЕЦ, СЛИВЕНСКО
Ф. 215К, 2 описа, 19 а.е., 0,15 л.м., 1920–1947 г.
Действа от 13 юли 1910 г.

КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „УСПЕХ“ – С. ДЖИНОВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 231К, 1 опис, 8 а.е., 0,07 л.м., 1926–1944 г.
Действа от 8 авг. 1926 г.

КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „КАРИЕРА“ – С. ДЯДОВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 253К, 1 опис, 7 а.е., 0,05 л.м., 1925–1950 г.
Действа от 5 дек. 1925 г.

КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „САМОПОМОЩ“ –
С. ЕЛЕНОВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 159К, 2 описа, 38 а.е., 0,20 л.м., 1922–1945 г.
Действа от 1927 г.

ОБЕДИНЕНА КООПЕРАЦИЯ „НАПРЕД“ – С. ЖЕРАВНА, СЛИВЕНСКО
Ф. 240К, 2 описа, 7 а.е., 0,06 л.м., 1924–1947 г.
Действа от 1919 г.

КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ОРАЛО“ – С. ЗАГОРЦИ, СЛИВЕНСКО
Ф. 334К, 2 описа, 15 а.е., 0,12 л.м., 1932–1945 г.
Действа от 1919 г.

КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ЗОРА“ – С. ИЧЕРА, СЛИВЕНСКО
Ф. 267К, 1 опис, 36 а.е., 0,14 л.м., 1925–1945 г.
Действа от 17 дек. 1924 г.
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КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ТЮТЮНЕВ ЛИСТ“ –
С. КАМЕНОВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 197К, 1 опис, 12 а.е., 0,10 л.м., 1925–1949 г.
Действа от 1925 г.

КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ПРОБУДА“ – С. КОВАЧИТЕ, СЛИВЕНСКО
Ф. 230К, 2 описа, 16 а.е., 0,14 л.м., 1922–1954 г.
Действа от 1919 г.

ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ВЪЗРАЖДАНЕ“ –
С. КОРТЕН, СЛИВЕНСКО
Ф. 174К, 2 описа, 24 а.е., 0,13 л.м., 1930–1952 г.
Действа от 1929 г., създадена на мястото на закритата кооперация „Комуна“
(1921–1923).

ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „НАПРЕД“ – КОТЕЛ
Ф. 14К, 2 описа, 68 а.е., 0,99 л.м., 1920–1947 г.
Действа от 1919 г.

КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „НАДЕЖДА“ – С. ЛЮБЕНЕЦ, СЛИВЕНСКО
Ф. 329К, 1 опис, 3 а.е., 0,04 л.м., 1934–1945 г.
Действа от 1928 г.

КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ЗАЩИТА“ – С. ЛЮБЕНОВА МАХАЛА,
СЛИВЕНСКО
Ф. 49К, 1 опис, 26 а.е., 0,46 л.м., 1908–1948 г.
Действа от 1896 г.

КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ПОДКРЕПА“ – С. МАЛКА ДЕТЕЛИНА,
СЛИВЕНСКО
Ф. 250К, 1 опис, 4 а.е., 0,04 л.м., 1937–1951 г.
Действа от 1937 г.
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КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „УСПЕХ“ – С. МЕДВЕН, СЛИВЕНСКО
Ф. 285К, 1 опис, 5 а.е., 0,06 л.м., 1937–1945 г.
Действа от 21 февр. 1937 г.

ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ „ЕДИНСТВО“ –
С. МЕЧКАРЕВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 184К, 1 опис, 7 а.е., 0,05 л.м., 1926–1953 г.
Действа от 1926 г.

КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ПЧЕЛА“ – С. МЛАДОВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 208К, 2 описа, 8 а.е., 0,09 л.м., 1927–1959 г.
Действа от 28 авг. 1927 г.

КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „УСПЕХ“ – С. МЛЕКАРЕВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 303К, 1 опис, 21 а.е., 0,14 л.м., 1934–1951 г.
Действа от 1933 г.

ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛЕЦ“ –
С. МОКРЕН, СЛИВЕНСКО
Ф. 263К, 1 опис, 4 а.е., 0,03 л.м., 1907–1941 г.
Действа от 21 окт. 1907 г.

ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „НАПРЕД“ – НОВА ЗАГОРА
Ф. 255К, 1 опис, 10 а.е., 0,10 л.м., 1920–1946 г.
Действа от 15 ян. 1919 г. Подчинена на БРСДП (ш.с.).

КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ПОДКРЕПА“ –
С. НОВОСЕЛЕЦ, СЛИВЕНСКО
Ф. 202К, 1 опис, 29 а.е., 0,16 л.м., 1925–1948 г.
Действа от 1 окт. 1925 г.

84

пътеводител по ф ондове НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – С ЛИВЕН 1824–1944 г.

КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ОРАЧ“ – С. ОМАРЧЕВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 162К, 1 опис, 8 а.е., 0,05 л.м., 1910–1944 г.
Действа от 1910 г.

КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛЕЦ“ –
С. ПЕТ МОГИЛИ, СЛИВЕНСКО
Ф. 203К, 1 опис, 29 а.е., 0,17 л.м., 1920–1947 г.
Действа от 25 дек. 1919 г.

КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СЕЯЧ“ – С. ПИТОВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 163К, 1 опис, 6 а.е., 0,05 л.м., 1926–1954 г.
Действа от 1926 г.

КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛЕЦ“ –
С. ПОЛСКО ПЪДАРЕВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 254К, 1 опис, 40 а.е., 0,18 л.м., 1909–1948 г.
Действа от 1909 г.

КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СЪЕДИНЕНИЕ“ –
С. ПРОХОРОВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 327К, 1 опис, 27 а.е., 0,12 л.м., 1932–1944 г.
Действа от 1926 г.

КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ГРОЗД“ – С. ПЪДАРЕВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 317К, 1 опис, 5 а.е., 0,04 л.м., 1933–1944 г.
Действа от 31 ян. 1929 г.

КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ПОМОГНИ СИ САМ“ –
С. РАДЕВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 257К, 1 опис, 47 а.е., 0,28 л.м., 1920–1952 г.
Действа от 1933 г.
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КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ЗАДРУГА“ – С. РАДЕЦКИ, СЛИВЕНСКО
Ф. 204К, 1 опис, 10 а.е., 0,07 л.м., 1932–1957 г.
Действа от 17 апр. 1929 г.

КРЕДИТНО КООПЕРАТИВНО СДРУЖЕНИЕ „ИЗГРЕВ“ –
С. САМУИЛОВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 183К, 1 опис, 16 а.е., 0,10 л.м., 1927–1950 г.
Действа от 1927 г.

КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ГРАДИНА“ –
С. СЕЛИМИНОВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 150К, 1 опис, 23 а.е., 0,09 л.м., 1936–1944 г.
Действа от 1935 г.

ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „НАПРЕД“ – СЛИВЕН
Ф. 292К, 2 описа, 30 а.е., 0,16 л.м., 1919–1945 г.
Действа от 1919 г.

ПРОСВЕТНА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „СВЕТЛИНА“ –
СЛИВЕН
Ф. 291К, 1 опис, 5 а.е., 0,04 л.м., 1940–1945 г.
Действа от 22 ян. 1940 г.

КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СПАСЕНИЕ“ – С. СОТИРЯ, СЛИВЕНСКО
Ф. 293К, 1 опис, 16 а.е., 0,08 л.м., 1926–1944 г.
Действа от 1 февр. 1925 г.

КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СПОЛУКА“ –
С. СТАРО СЕЛО, СЛИВЕНСКО
Ф. 264К, 1 опис, 10 а.е., 0,07 л.м., 1937–1947 г.
Действа от 1937 г.
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КРЕДИТНО КООПЕРАТИВНО СДРУЖЕНИЕ „НАПРЕДЪК“ –
С. СТОИЛ ВОЙВОДА, СЛИВЕНСКО
Ф. 296К, 1 опис, 6 а.е., 0,05 л.м., 1911–1946 г.
Действа от 11 апр. 1911 г.

КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „СЪГЛАСИЕ“ – С. СЪБРАНО, СЛИВЕНСКО
Ф. 333К, 1 опис, 7 а.е., 0,07 л.м., 1919–1945 г.
Действа от 1919 г.

КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ЖИТЕН КЛАС“ –
С. СЪДИЕВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 198К, 1 опис, 7 а.е., 0,07 л.м., 1925–1948 г.
Действа от 1924 г.

КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ИЗГРЕВ“ –
С. СЪДИЙСКО ПОЛЕ, СЛИВЕНСКО
Ф. 196К, 1 опис, 21 а.е., 0,12 л.м., 1920–1944 г.
Действа от 1920 г.

ЗЕМЕДЕЛСКО СПЕСТОВНО КРЕДИТНО СДРУЖЕНИЕ „ДОКСА“ –
С. ТВЪРДИЦА, СЛИВЕНСКО
Ф. 166К, 1 опис, 4 а.е., 0,06 л.м., 1920–1943 г.
Действа от 1920 г.

ТИЧАНСКА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „НОВА ЕРА“ –
С. ТИЧА, СЛИВЕНСКО
Ф. 381К, 1 опис, 4 а.е., 0,05 л.м., 1909–1914 г.
Действа от 1909 г.

КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ – С. ЧЕРВЕНАКОВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 207К, 1 опис, 13 а.е., 0,12 л.м., 1926–1957 г.
Действа от 1926 г.
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КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ „ПОДКРЕПА“ – С. ЧОКОБА, СЛИВЕНСКО
Ф. 155К, 1 опис, 7 а.е., 0,04 л.м., 1929–1943 г.
Действа от 1929 г.

Окръжни на БЗНС и РКС по дейността на кооперациите, финансовата отчетност, бюджета, изкупуването и застраховката на домашните животни, пенсиите,
заплатите и надниците на кооперативните служители, откриването на магазини и
мандри и др. (1925–1944).
Устави на кооперациите – ф. 14К (1920–1925), ф. 248К (1937), ф. 267К (1925).
Учредителен протокол – ф. 257К (1933); учредителни преписки – ф. 196К
(1920–1928), ф. 202К (1925–1927), ф. 255К (1920–1946), ф. 259К (1920), ф. 263К
(1907), ф. 284К (1931–1937), ф. 285К (1937), заявления за членуване в кооперациите
(1920–1944).
Протоколи на УС (1905–1959), на Контролния съвет (1910–1949), общи събрания (1908–1954), годишни отчетни доклади за дейността на кооперациите – ф. 159К
(1928–1943), ф. 292К (1936, 1937, 1944), ф. 327К (1936), материали от годишни
отчетни събрания – ф. 14К (1921–1930).
Диаграми за движението на членския състав, капиталите и влоговете на кооператорите – ф. 14К (1920–1929).
Списъци на кооператорите – ф. 203К (1932–1938).
Снимка на основателите на кооперацията – ф. 381К (1909).
Кореспонденция с БЗКБ, Околийски съюз на земеделските кооперации и РКС
за дейността на кооперациите, кредитирането, увеличаването на дяловия капитал,
счетоводната отчетност, снабдяването със семена и земеделски инвентар, изкупуването на селскостопански произведения, застраховката на кооператорите и добитъка,
просветата на кооператорите, доставката на стоки и машини, провеждането на
курсове, инсталиране на консервни работилници, откриване на магазини и мандри,
масовизирането на кооперациите (1925–1954).
Годишни счетоводни отчети и баланси (1923–1948), месечни равносметки и
баланси (1933–1944); финансови планове – ф. 229К (1951, 1952); бюджети – ф. 254К
(1941–1945), ф. 303К (1940).
Партидни членски книги (1908–1957); инвентарни книги (1920–1951); дневникглавни книги (1920–1956); книга за фондовете – ф. 14К (1941–1943); книги за спестовните влогове – ф. 14К (1928–1944), ф. 255К (1941–1946), ф. 293К (1926–1948);
главни книги – ф. 159К (1922–1925).
Годишни статистически отчети (1921–1948). МЧ
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РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ „ЗАГОРЕЦ“ – НОВА ЗАГОРА
Ф. 354К, 1 опис, 3 а.е., 0,04 л.м., 1926–1952 г.
Учреден на 29 апр. 1926 г. от председатели на кредитни кооперации от града и околията под името Районен съюз на земеделските и кооперативните сдружения „Загорец“
със задача да ръководи дейността на кооперациите. Подчинен е на ЦКС до 1959 г.

Протоколи от общи събрания (1938–1952), на УС (1926–1948) и на Контролния
съвет (1933–1940). МЧ

БАНКА БЪЛГАРСКИ КРЕДИТ – СЛИВЕН
Ф. 114К, 2 описа, 11 а.е., 0,14 л.м., 1936–1948 г.
Създадена с Наредба-закон от 15 юни 1934 г. (ДВ, бр. 59/15 юни 1934 г.) за оздравяване
на съществуващите частни банки, засегнати от Световната икономическа криза през
1929–1933 г. В нея се вливат Съединени български банки АД – София, Интернационална
банка АД – София, Търновска търговска и кредитна банка, Банка за търговия и кредит –
Плевен, Бургаска банка, Татарпазарджишка търговска банка, Кредитна търговска банка – Горна Оряховица и Българска стопанска банка – Стара Загора. Сливенският клон на
банката е открит на 20 окт. 1934 г.

Кореспонденция на банката с различни фирми относно кредитирането им
(1944–1948).
Годишни отчети на централата на Банка Български кредит (1939–1940), на
клона в Сливен (1941), ревизионни актове (1936–1947).
Главни книги (1942–1944, 1946, 1947).
Кредитни досиета на фирмите „Георги Стефанов и синове“ АД (1939–1946),
Събирателно дружество „Тодор Бояджиев & синове“ (1940–1947), Текстилно АД
„Андонов – Михайлов“ (1940–1947); кореспонденция с АД „Георги Стефанов и
синове“ за разрешаване кредити на фирмата (1944–1947). МЧ
БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКА БАНКА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО –
КЛОН СЛИВЕН
Ф. 115К, 2 описа, 31 а.е., 0,33 л.м., 1927–1947 г.
Българска търговска банка АД е основана през 1895 г. в Русе, а по-късно централата ѝ се установява в София. Извършва за своя сметка, в съучастие или за сметка на
трети лица, банкови, финансови, кредитни, борсови и комисионни операции, търговски и
индустриални операции, сделки с движими и недвижими имоти. След Първата световна
война в основния ѝ капитал се вливат и френски капитали. Българска търговска банка
АД се превръща в банков тръст, който обединява Банка „Д. А. Буров и сие“, Търговска
банка – Видин, Южнобългарска търговска банка – Харманли, Застрахователно дружество
„България“, Минно дружество „Бъдеще“. Сливенският клон на Българска търговска банка
АД е създаден през 1927 г. Съгласно Закона за банките от 26 дек. 1947 г. Българска търговска банка АД преустановява дейността си и активите и пасивите ѝ се поемат от БНБ.
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Доклади за дейността на банковия клон, за конкуренцията в града, за длъжниците, за работата с индустриалните фирми, диаграми за движението на някои
сметки и мерки за подобряване на работата (1934–1947).
Преписки с Главна дирекция на Българска търговска банка – София, Кредитна
банка – София и др. във връзка с уреждане на текущи въпроси по дейността на
банката, за отпуснати помощи на Градски комитет на ОФ – Сливен, за дължимите
суми от лица, заподозрени по Закона за конфискуване на имоти, придобити чрез
спекула и по незаконен начин и др. (1935–1946).
Главни книги (1931–1947); партидна книга за издадени девизи (1927–1947);
партидна книга дебитори и кредитори (1931, 1934, 1939–1942).
Актове за извършени ревизии (1930–1932, 1942).
Кредитно досие на фирмата „Петър Бояджив и Синове“ – Сливен (1940–1946).
МЧ

БАНКЕРСКА ФИРМА „КОСТА ИВАНОВ КАНТАРДЖИЕВ“ –
СЛИВЕН
Ф. 118К, 1 опис, 11 а.е., 0,09 л.м., 1921–1936 г.
Регистрирана през 1905 г. като еднолична фирма за производство на вълнени платове и търговия от Коста Иванов Кантарджиев, в която през 1912, 1915 и 1921 г. влизат
синовете му. През 1917 г. бащата се оттегля поради напреднала възраст. През 1921 г.
във фирмата „Коста Иванов Кантарджиев & синове“ се обособяват 3 отдела, от които остава само банкерският. Голяма част от него, поради облекчителните закони за
земеделието, са земеделски кредити. По време на Световната икономическа криза те се
превръщат в несъбираеми. Следват протестиране на полиците и съдебни дела, поради
което през 1934 г. Сливенският окръжен съд обявява фирмата в обществена ликвидация.

Регистри на текущи сметки (1921–1931); дневници (1926–1936); инвентарна
книга (1921–1936). МЧ

СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАСТРАХОВКА НА ДОБИТЪК –
С. БАНЯ, СЛИВЕНСКО
Ф. 298К, 1 опис, 5 а.е., 0,04 л.м., 1934–1942 г.
Основано на 11 март 1934 г. Дейността му се ръководи от БЗКБ.

Учредителна преписка (1934, 1935), преписка с БЗКБ във връзка с дейността
на сдружението (1938); протоколи за годишния преглед на застрахования добитък
(1934–1939); дневник (1934–1942). МЧ
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ІV. ПРОСВЕТА
ОКОЛИЙСКИ УЧИЛИЩНИ ИНСПЕКЦИИ
3 фонда, 3 описа, 37 а.е., 0,24 л.м., 1934–1946 г.
Околийските училищни инспекции са създадени след преврата на 19 май 1934 г. с
новото административно деление на страната. Подчинени са на окръжните училищни
инспекции и на МНП. Назначават, преместват и уволняват учителите от началния курс и
прогимназиите в околията, ръководят учебната работа чрез инспектиране на учителите,
преценяват извънучилищната им дейност, грижат се за материалната база на училищата и др. От 1948 г. функциите им преминават към новосъздадените отдели „Народна
просвета“ при окръжните и градските народни съвети.

ОКОЛИЙСКА УЧИЛИЩНА ИНСПЕКЦИЯ – СЛИВЕН
Ф. 277К, 1 опис, 23 а.е., 0,14 л.м., 1934–1944 г.
ОКОЛИЙСКА УЧИЛИЩНА ИНСПЕКЦИЯ – НОВА ЗАГОРА
Ф. 335К, 1 опис, 3 а.е., 0,02 л.м., 1935–1936 г.
ОКОЛИЙСКА УЧИЛИЩНА ИНСПЕКЦИЯ – КОТЕЛ
Ф. 15К, 1 опис, 11 а.е., 0,08 л.м., 1939–1946 г.
Окръжни на МНП и областните училищни инспекции за учебно-възпитателната работа, дисциплината, преквалификацията на учителите и др. (1943).
Заповедни книги (1934–1942).
Годишни отчети за състоянието на учебното дело в Сливен и околията – ф. 277К
(1942, 1943).
Преписка на областния училищен инспектор с околийските училищни инспектори във връзка с евакуацията при бомбардировки, подлежащите на мобилизация
учители (1939–1944).
Протоколни книги за назначаване и уволняване на учители (1932–1944), преписки по назначаването и уволняването на учителите в Сливен – ф. 277К (1935–1943),
списъци на учителите (1925–1944).
Доклади за дейността на средищните директори, сведения за учителите по
околии (1939–1942), анкети на учители в Сливен – ф. 277К (1939, 1940).
Доклади от проверки на учителите в Котел – ф. 15К (1943, 1944), ревизионни
актове за проверки на училищните инспектори в Нова Загора – ф. 55К (1935, 1936).
Лични дела на училищните инспектори (1944).
Инвентарна книга – ф. 15К (1939–1946). МЧ
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УЧИЛИЩНИ НАСТОЯТЕЛСТВА
10 фонда, 16 описа, 259 а.е., 1,60 л.м., 1889–1953 г.
Създадени още преди Освобождението на България. Имат свои устави и се грижат
за градските и селските училища. След 1878 г. се утвърждават като автономни ръководни
органи с по-широки функции – назначават и уволняват учителите, изработват училищните програми, уреждат издръжката и битовите въпроси на училищата, утвърждават бюджетите им и др. През 1934 г. излиза Наредба за училищните настоятелства,
утвърдена с ПМС № 5 от 6 юли 1934 г. (ДВ, бр. 82/13 юли 1934 г.), с която правата им се
ограничават: нямат управителни, а само съвещателни функции, занимават се предимно
със стопанските въпроси на училищата. Председател на настоятелството е кметът на
общината. От 1944 г. дейността им се поема от отделите „Просвета и култура“ при
градските народни съвети.

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – С. ЖРЕБЧЕВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 300К, 1 опис, 12 а.е., 0,07 л.м., 1932–1935 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – С. ИЧЕРА, СЛИВЕНСКО
Ф. 181К, 1 опис, 34 а.е., 0,18 л.м., 1900–1939 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – С. КОНЬОВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 4К, 2 описа, 24 а.е., 0,13 л.м., 1925–1945 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – НОВА ЗАГОРА
Ф. 356К, 1 опис, 24 а.е., 0,17 л.м., 1911–1943 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – С. ОРИЗАРИ, СЛИВЕНСКО
Ф. 287К, 1 опис, 20 а.е., 0,10 л.м., 1922–1938 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – С. РАКОВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 321К, 1 опис, 14 а.е., 0,11 л.м., 1911–1936 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – СЛИВЕН
Ф. 344К, 2 описа, 27 а.е., 0,23 л.м., 1889–1953 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – С. СЪДИЕВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 175К, 1 опис, 13 а.е., 0,08 л.м., 1922–1941 г.
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО – С. ЧЕРВЕНАКОВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 299К, 1 опис, 13 а.е., 0,08 л.м., 1927–1935 г.
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ГРУПОВ ФОНД
„УЧИЛИЩНИ НАСТОЯТЕЛСТВА В СЛИВЕНСКИ ОКРЪГ“
Ф. 350К, 5 описа, 77 а.е., 0,43 л.м., 1914–1952 г.
Съдържа документи на селата Гергевец, Панаретовци, Мечкарево, Глуфишево и
Самуилово.

Окръжни и писма от областната училищна инспекция за дейността на училищните настоятелства (1926–1930).
Преписки с МНП, училищните инспекции, училищата и др. във връзка с
построяване на училищни сгради, стопанисване и даване под наем на училищни
имоти (1900–1904), с общините и училищата по административни и битови въпроси
(1900–1939), по приемане и изразходване на суми от дарителски фондове – ф. 344К
(1889–1942); със Столична община във връзка със съдебно дело за имот на настоятелството в София – ф. 344К (1942–1953).
Протоколни книги за дейността на настоятелствата (1896–1944).
Годишни отчети (1914–1935).
Статистически отчети за учителския персонал – ф. 356К (1930–1932); актове
за встъпване в длъжност и напускане на членове на училищните настоятелства
(1932–1934).
Бюджети (1911–1914), приходни и разходни книги (1922–1932), актове за
извършени ревизии (1933, 1934).
Тръжни преписки за отдаване на наематели училищни имоти под наем –
ф. 344К (1927–1934).
Устав на Дружеството за подпомагане на бедни ученици – ф. 356К (1936). ИТ

СРЕДНИ УЧИЛИЩА
МЪЖКА ГИМНАЗИЯ „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ“ – СЛИВЕН
Ф. 93К, 2 описа, 55 а.е., 0,23 л.м., 1878–1946 г.
Първото класно училище в Сливен е основано от Добри Чинтулов през 1850 г., след
завръщането му от Одеса. В него той въвежда преподаването на български език. По
време на Априлското въстание и Руско-турската война училището прекъсва занятията
си, а в края на 1877 г., при оттеглянето си от града, турците го опожаряват заедно с
библиотеката и архива. След Освобождението се откриват първи, втори и трети класове
с общо 107 ученика, записани след приемни изпити. От 1 септ. 1878 г. до 26 септ. 1881 г.
училището носи името „Сливенско реално училище“, а след това се преименува в „Областна реална гимназия“. През 1910 г. се откриват полукласически паралелки. От 1922 г.,
по случай 100-годишнината от рождението на основателя на гимназията, приема името
Сливенска мъжка гимназия „Добри Чинтулов“. През 1904 г. към училището се създава
духов оркестър, през 1919 г. – първото в България ученическо стенографско дружество,
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през 1927 г. – природонаучно дружество и през 1933 г. – археологическо дружество „Хан
Омуртаг“.

Окръжни и нареждания на МНП и други органи по учебно-възпитателната
работа (1927–1935).
Протоколни книги на Учителския съвет (1904–1946).
Летописна книга (1878–1900).
Преписки във връзка с дарения от фирми, организации и лица за подпомагане
издаването на юбилеен сборник на гимназията (1934).
Писма от дирекцията на гимназията до настойниците на учениците във връзка
с наложените им наказания (1928–1944).
Материали за дейността на метеорологичната станция и санитарната част
(1934, 1935). МЧ
СМЕСЕНА ГИМНАЗИЯ „ЦАРИЦА ЙОАННА“ – НОВА ЗАГОРА
Ф. 304К, 1 опис, 59 а.е., 0,20 л.м., 1914–1947 г.
През 1920 г. към смесената прогимназия в Нова Загора са открити четвърти и пети
класове, с което се създава непълна смесена гимназия. По-късно се открива и шести клас.
По предложение на Учителския съвет през 1931 г. гимназията се преименува на „Царица
Йоанна“. През 1934–1935 г., с откриване на седми и осми класове, се превръща в средно
реално училище, а от 10 окт. 1936 г. – в Смесена гимназия.

Окръжни на МНП по дейността на училищата, по стопански и финансови
въпроси (1942–1944).
Протоколни книги на Учителския съвет (1914–1944); и на класните съвети
(1940–1944); протоколи на комисиите по провеждане на зрелостните изпити
(1939–1944); списъци на учениците и абитуриентите (1938–1945); главни класни
книги (1919–1931).
Книги за впечатленията от контролната дейност на директора (1936–1943), годишни отчети и доклади от директора до МНП за работата в училището (1936–1944).
Протоколи от заседания на членовете на юнашката чета (1939, 1940).
Бюджети на родитело-учителското сдружение и училищните фондове (1939–
1947).
Актове, протоколи и доклади от училищни комисии по проверка на състоянието
на учебните пособия в кабинетите (1928–1944). ИТ
СМЕСЕНА ГИМНАЗИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ – КОТЕЛ
Ф. 306К, 1 опис, 16 а.е., 0,10 л.м., 1932–1956 г.
След пожара в Котел през 1894 г. от петте котленски училища оцелява само учи-
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лището в кв. „Галата“. През учебната 1894/95 г. съществуващите дотогава мъжко
четвъртокласно и девическо третокласно училища се сливат в третокласно училище,
което през 1896 г. става четирикласно, през 1915 г. – петокласно, а от 1921 г. – шестокласно. От 1896 г. носи името четвъртокласно училище „Княз Александър Богориди“, а
от 1915 г. – петокласно училище „Георги Стойков Раковски“. През 1924 г. се разделя на
смесена прогимназия и непълна смесена гимназия, която през 1935 г. се превръща в непълна
реална гимназия и от 1938 г. – в пълна смесена гимназия.

Преписки с МНП по въпроси на учебно-възпитателната работа (1940–1943).
Заповедна книга (1932–1956).
Протоколни книги на Учителския съвет (1939–1944), протоколи от проведени
зрелостни изпити (1941–1944).
Годишни отчети и сведения (1941–1943); доклади за проведени конференции
и мероприятия (1943).
Списъци на ученици (1941–1942).
Доклади на училищния лекар (1942). ИТ
СРЕДНО ДЕВИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ „ЦАРИЦА ЕЛЕОНОРА“ – СЛИВЕН
Ф. 92К, 2 описа, 323 а.е., 1,23 л.м., 1897–1945 г.
През 1892 г. в Сливен е открито Петокласно девическо училище „Хаджи Мина
Пашов“, преименувано в 1911 г. на Средно девическо училище „Царица Елеонора“. Училището набира ученички от Сливенска, Ямболска, Котленска, Елховска, Тополовградска
и Карнобатска околии. Закрито е през 1945 г.

Окръжни на МНП по организирането на учебно-възпитателния процес и по
кадрови въпроси (1927–1944).
Протоколни книги на Учителския съвет (1907–1910, 1936–1945).
Доклади на директора и на класните ръководители (1932–1944), протоколи и
сведения за успеха от зрелостните изпити (1908–1919), рапорти до МНП за проведените зрелостни изпити (1921–1925, 1944), зрелостни свидетелства (1908–1919),
списъци на абитуриенти (1914–1925).
Главни класни книги (1897–1920).
Планове за извънкласните занимания на учениците (1942).
Годишник на гимназията (1908, 1909), изрезки от пресата за дейността на
училището (1903, 1904).
Снимки на ученически класове (1901, 1902).
Преписки по личния състав, по запори, по състоянието на училищната библиотека, с училищното настоятелство и др. (1901–1942).
Сведения за осъдени учителки (1905).
Ревизионна книга (1919–1942). ИТ
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СРЕДНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА
ДЪРЖАВНО ПРОМИШЛЕНО УЧИЛИЩЕ – СЛИВЕН
Ф. 275К, 1 опис, 52 а.е., 0,40 л.м., 1925–1944 г.
Основано през 1925 г. под името Окръжно мебелно училище – Сливен, преименувано
на Държавно столарско училище (1933) и Държавно промишлено училище (1936–1944).
Ръководи се от Окръжната постоянна комисия – Бургас. Подготвя специалисти по мебелно
и строително столарство, резбарство, стругарство и тапицерство. След десетмесечна
професионална практика, завършилите училището добиват права на майстори.

Окръжни на МТПТ по дейността на професионалните училища (1936–1944).
Протоколни книги на Окръжната постоянна комисия по кадрови въпроси на
училището (1925–1928).
Статистически сведения за учителите и учениците (1930).
Преписки с чуждестранни фирми за доставка на материали (1927, 1928).
Списък с инструментите и помагалата в училището и писма до Окръжната
постоянна комисия – Бургас за застраховката им (1928, 1929).
Протоколи на Комисията по оценяване изработените изделия в училището
(1931, 1932).
Главни класни книги (1926–1944). ИТ

ДЪРЖАВНО СРЕДНО ТЕКСТИЛНО УЧИЛИЩЕ – СЛИВЕН
Ф. 252К, 2 описа, 63 а.е., 0,41 л.м., 1895–1945 г.
Първото българско техническо занаятчийско училище е основано през 1890 г. в Княжево, Софийско с четири отдела: железарски, дърводелски, грънчарски и текстилен. В
този вид училището просъществува до 1894 г., когато текстилният отдел е преместен в
Сливен и е обособен като Държавно практическо тъкаческо бояджийско училище. Курсът
е тригодишен. През 1899 г. училището е преименувано на Държавна образцова тъкаческа
бояджийска работилница, с практическо насочване на учениците към местните текстилни
фабрики. От 1 ян. 1905 г. то става Държавна учебна текстилна фабрика, а от 1908 г. –
Държавно текстилно индустриално училище. През 1926 г. училището е преименувано на
Държавно средно текстилно бояджийско училище, през 1932 г. – на Държавно текстилно
училище.

Протоколни книги на Учителския съвет (1895–1915).
Учебни програми (1932).
Доклад на Стоян Каравълев за командировката му в Германия (1943).
Преписки по доставка на машини (1937).
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Годишни финансови отчети (1936–1942); актове от извършени финансови
ревизии (1925–1939), ревизионни книги (1933–1943).
Протоколни книги за покупко-продажби (1932–1945).
Главни класни книги (1895–1915). ИТ

ДЪРЖАВНО СТОЛАРСКО БЪЧВАРСКО УЧИЛИЩЕ – КОТЕЛ
Ф. 228К, 3 описа, 106 а.е., 0,97 л.м., 1909–1948 г.
Открито на 15 септ. 1909 г. под името Окръжна образцова мебелна работилница
с два отдела – мебелен и резбарски. Създаването му е наложено от съществуването на
местно частно предприятие за преработка на дървесина и изработване на мебели. Училището е под ведомството на Окръжната постоянна комисия – Бургас. През 1926 г. е
преместено в Сливен с целия му инвентар, архив и част от персонала. Същата година в
Котел е създадено Държавно столарско бъчварско училище с мебелен, бъчварски и резбарски
отдели. През 1931 г. училището остава само с мебелния отдел. През 1943 г. се открива и
отдел за изработване на бельо.

Окръжни и наредби на МНП по учебно-възпитателната работа (1926–1943).
Преписки по закриването на училището (1932, 1933).
Протоколи на Учителския съвет (1920–1944); годишни отчети (1909, 1910,
1936–1944).
Заповедни книги (1921–1948).
Дипломи на завършили курса при кошничарската работилница (1921–1925) и
практическото столарско училище (1926); главни класни книги (1909–1926).
Документи по личния състав на училището (1919–1925).
Отчети на фонд „Бедни ученици“ (1934–1941). ИТ

ГРУПОВ ФОНД „ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ УЧИЛИЩА
В СЛИВЕНСКА ОКОЛИЯ“
Ф. 396К, 1 опис, 11 а.е., 0,10 л.м., 1935–1943 г.
Съдържа документи на селата Крушаре, Кермен, Желю войвода и Джиново (Злати
войвода). Допълнителните земеделски училища се създават със Закона за земеделското
образование от 1925 г. (ДВ, бр. 101/4 авг. 1925 г.) към прогимназиите в селата и земеделските градове. Дават практически знания по земеделие, животновъдство и домакинство
на младите от двата пола. Обучението е безплатно, а посещението е задължително за
всички младежи и девойки, завършили прогимназия и произлизащи от семейства, чието
основно занятие е земеделието.

Окръжни на МЗДИ до директорите на училищата във връзка с дейността им
(1942, 1943).
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Преписки между директорите на училищата и околийския агроном, Областна
земеделско-стопанска дирекция и др. във връзка с учебно-възпитателната работа
на училищата, борбата с вредителите по земеделските култури и подпомагане
развитието на животновъдството (1939–1943).
Рапорти, отчети и таблици за дейността на училището в с. Кермен (1935–1943);
заповеди, отчети и писма за агрономическата дейност на учителите в с. Джиново
(Злати войвода) (1939–1942); таблици за дейността на учителите в с. Желю войвода
(1940–1943).
Бюджет на училището в с. Джиново (Злати войвода) (1939). ИТ

ОСНОВНИ УЧИЛИЩА И ПРОГИМНАЗИИ
46 фонда, 50 описа, 1470 а.е., 9,76 л.м., 1831–1963 г.
Образованието на децата се извършва на три степени: начален тригодишен курс
(отделения), двукласни училища (прогимназии) и трикласни училища (гимназии). По-късно
началният курс става четиригодишен, прогимназиалният – тригодишен и гимназиалният – петгодишен. През 1934 г. се извършва реорганизация и в учебното дело – във всяка
средищна община се създава общ ръководен център и за основните и началните училища.

НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ – С. БАНЯ, СЛИВЕНСКО
Ф. 131К, 1 опис, 12 а.е., 0,08 л.м., 1926–1960 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ –
С. БЛАТЕЦ, СЛИВЕНСКО
Ф. 205К, 1 опис, 9 а.е., 0,07 л.м., 1921–1946 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
С. БОРОВ ДОЛ, СЛИВЕНСКО
Ф. 339К, 1 опис, 9 а.е., 0,08 л.м., 1921–1959 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ –
С. БЯЛА, СЛИВЕНСКО
Ф. 180К, 1 опис, 7 а.е., 0,05 л.м., 1899–1951 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ – С. ГАВРАИЛОВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 153К, 1 опис, 14 а.е., 0,09 л.м., 1893–1948 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КНЯЗ СИМЕОН ТЪРНОВСКИ“ –
С. ГОЛЯМО ШИВАЧЕВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 338К, 1 опис, 9 а.е., 0,08 л.м., 1915–1952 г.
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НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ“ –
С. ГОРНО АЛЕКСАНДРОВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 226К, 2 описа, 11 а.е., 0,07 л.м., 1893–1951 г.
НАРОДНА ПРОГИМНАЗИЯ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ –
С. ГРАДЕЦ, СЛИВЕНСКО
Ф. 190К, 2 описа, 76 а.е., 0,34 л.м., 1894–1960 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ – С. ДЖИНОВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 170К, 1 опис, 8 а.е., 0,08 л.м., 1897–1957 г.
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – С. ДРАГОДАНОВО,
СЛИВЕНСКО
Ф. 160К, 1 опис, 12 а.е., 0,06 л.м., 1897–1941 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – С. ЕЛЕНОВО,
СЛИВЕНСКО
Ф. 243К, 1 опис, 68 а.е., 0,30 л.м., 1891–1946 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“ – С. ЖЕРАВНА,
СЛИВЕНСКО
Ф. 161К, 1 опис, 136 а.е., 0,55 л.м., 1887–1944 г.
НАРОДНА СМЕСЕНА ПРОГИМНАЗИЯ „ХРИСТО БОТЕВ“ –
С. ЗАГОРЦИ, СЛИВЕНСКО
Ф. 233К, 1 опис, 9 а.е., 0,05 л.м., 1894–1946 г.
НАРОДНА ПРОГИМНАЗИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ –
С. ИЧЕРА, СЛИВЕНСКО
Ф. 182К, 1 опис, 37 а.е., 0,20 л.м., 1897–1952 г.
НАРОДНА СМЕСЕНА ПРОГИМНАЗИЯ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ –
С. КАРАНОВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 242К, 2 описа, 50 а.е., 0,24 л.м., 1890–1960 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ – С. КАТУНИЩЕ, СЛИВЕНСКО
Ф. 364К, 1 опис, 4 а.е., 0,05 л.м., 1897–1939 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЦАР БОРИС ІІІ“ –
С. КЕРМЕН, СЛИВЕНСКО
Ф. 130К, 1 опис, 8 а.е., 0,07 л.м., 1920–1954 г.
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НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ – С. КИПИЛОВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 315К, 1 опис, 61 а.е., 0,25 л.м., 1902–1946 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ – С. КОВАЧИТЕ, СЛИВЕНСКО
Ф. 134К, 1 опис, 40 а.е., 0,24 л.м., 1921–1944 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ – С. КОНЬОВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 191К, 1 опис, 31 а.е., 0,17 л.м., 1895–1952 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ“ –
С. КОРТЕН, СЛИВЕНСКО
Ф. 222К, 1 опис, 53 а.е., 0,45 л.м., 1890–1946 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ СОФРОНИЙ“ – КОТЕЛ
Ф. 13К, 1 опис, 28 а.е., 0,20 л.м., 1893–1950 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КНЯЗ СИМЕОН ТЪРНОВСКИ“ –
С. ЛЮБЕНЕЦ, СЛИВЕНСКО
Ф. 225К, 1 опис, 20 а.е., 0,11 л.м., 1890–1950 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ“ –
С. ЛЮБЕНОВА МАХАЛА, СЛИВЕНСКО
Ф. 219К, 1 опис, 43 а.е., 0,46 л.м., 1877–1963 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ“ –
С. МЕДВЕН, СЛИВЕНСКО
Ф. 211К, 1 опис, 87 а.е., 0,95 л.м., 1831–1962 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
С. МЛАДОВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 307К, 1 опис, 8 а.е., 0,07 л.м., 1891–1946 г.
НАРОДНА СМЕСЕНА ПРОГИМНАЗИЯ – С. МОКРЕН, СЛИВЕНСКО
Ф. 199К, 1 опис, 7 а.е., 0,07 л.м., 1906–1958 г.
НАРОДНА СМЕСЕНА ПРОГИМНАЗИЯ – НОВА ЗАГОРА
Ф. 357К, 1 опис, 69 а.е., 0,66 л.м., 1883–1944 г.
НАРОДНА СМЕСЕНА ПРОГИМНАЗИЯ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ –
С. НОВОСЕЛЕЦ, СЛИВЕНСКО
Ф. 221К, 1 опис, 34 а.е., 0,41 л.м., 1890–1962 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ –
С. ОМАРЧЕВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 201К, 1 опис, 62 а.е., 0,42 л.м., 1882–1947 г.
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НАРОДНА СМЕСЕНА ПРОГИМНАЗИЯ „ХРИСТО БОТЕВ“ –
С. ПЕТ МОГИЛИ, СЛИВЕНСКО
Ф. 210К, 1 опис, 88 а.е., 0,40 л.м., 1898–1959 г.
НАРОДНА СМЕСЕНА ПРОГИМНАЗИЯ „ХРИСТО БОТЕВ“ –
С. ПИТОВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 241К, 1 опис, 7 а.е., 0,04 л.м., 1917–1955 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ –
С. ПОЛСКИ ГРАДЕЦ, СЛИВЕНСКО
Ф. 79К, 1 опис, 40 а.е., 0,19 л.м., 1923–1944 г.
ПЪДАРЕВСКА НАРОДНА СМЕСЕНА ПРОГИМНАЗИЯ
Ф. 213К, 1 опис, 14 а.е., 0,09 л.м., 1923–1955 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ –
С. РАКОВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 316К, 1 опис, 78 а.е., 0,35 л.м., 1895–1956 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ –
С. САМУИЛОВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 187К, 1 опис, 7 а.е., 0,07 л.м., 1934–1943 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ – С. СБОРИЩЕ, СЛИВЕНСКО
Ф. 270К, 2 описа, 43 а.е., 0,25 л.м., 1890–1958 г.
ВТОРА ПРОГИМНАЗИЯ „Д-Р СИМЕОН ТАБАКОВ“ – СЛИВЕН
Ф. 342К, 1 опис, 13 а.е., 0,08 л.м., 1909–1948 г.
ТРЕТА ПРОГИМНАЗИЯ „Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ“ – СЛИВЕН
Ф. 126К, 1 опис, 29 а.е., 0,20 л.м., 1925–1944 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ – С. СТАРА РЕКА, СЛИВЕНСКО
Ф. 127К, 1 опис, 8 а.е., 0,07 л.м., 1924–1945 г.
НАРОДНА СМЕСЕНА ПРОГИМНАЗИЯ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ –
С. СТОИЛ ВОЙВОДА, СЛИВЕНСКО
Ф. 235К, 1 опис, 10 а.е., 0,08 л.м., 1940–1944 г.
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
С. СЪБРАНО, СЛИВЕНСКО
Ф. 232К, 1 опис, 6 а.е., 0,05 л.м., 1893–1947 г.
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НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ – С. СЪДИЕВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 176К, 1 опис, 18 а.е., 0,12 л.м., 1890–1944 г.
СРЕДИЩНО НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ –
С. ТВЪРДИЦА, СЛИВЕНСКО
Ф. 148К, 1 опис, 8 а.е., 0,04 л.м., 1923–1953 г.
НАРОДНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
С. ТИЧА, СЛИВЕНСКО
Ф. 147К, 1 опис, 60 а.е., 0,30 л.м., 1910–1945 г.
НАРОДНА СМЕСЕНА ПРОГИМНАЗИЯ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
С. ТРАПОКЛОВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 177К, 1 опис, 12 а.е., 0,06 л.м., 1893–1953 г.
Закони за изменение на Закона за народното просвещение – ф. 242К (1906,
1907, 1910, 1915), програми и правилници за народните основни училища – ф. 242К
(1922–1936), правилник за таксите, събирани от учащите се – ф. 242К (1938).
Окръжни от МНП, областните училищни инспекции и учебните окръжия по
организационни и финансови въпроси, училищните такси, училищната хигиена,
обзавеждането на училищните библиотеки и др. (1887–1944).
Книги за заповедите на средищните директори – ф. 161К (1940–1956), ф. 18К
(1939–1950), за заповедите на околийския училищен инспектор, книги за ревизиите
на директорите и училищните инспектори (1890–1956).
Летописни книги (1877–1963).
Протоколни книги на училищните настоятелства (1910–1945), на учителските
съвети (1895–1947).
Планове за учебно-възпитателната работа – ф. 79К (1937–1940); рапорти,
доклади и информации за състоянието на училищата и резултатите от учебновъзпитателната работа (1888–1944); годишни отчетни доклади за състоянието на
училищата в съставните на общините селища – ф. 161К (1932–1944), ф. 235К (1940,
1941), таблици и сведения за състоянието на училищата (1894–1938); планове и
информации за извънкласната работа (1928–1943); доклади за дейността на учителите – ф. 201К (1938–1944).
Доклади за дейността на родитело-учителските сдружения – ф. 13К (1942,
1943), ф. 270К (1937–1949); протоколни книги и касова книга на родитело-учителските сдружения – ф. 241К (1942–1949); ф. 219К (1936–1942).
Доклади за дейността на средищния директор – ф. 79К (1939); преписка между
средищния директор и областния и околийския училищен инспектор по въпроси
на учебно-възпитателната работа – ф. 79К (1930–1944).
Статистически отчети (1894–1944).
Седмични програми (1933–1940); класни дневници (1890–1922); главни класни
книги (1882–1923).
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Училищни албуми – ф. 170К, ф. 339К; албум със снимки и биографични бележки за учители – ф. 199К.
Инвентарни книги – ф. 134К (1895–1952), ф. 226К (1928), ф. 243К (1928).
Училищни бюджети – ф. 164К (1908), ф. 190К (1933), ф. 222К (1925–1934),
ф. 339К (1933).
Протоколи и договори за отдаване на училищни имоти под наем – ф. 79К
(1931), ф. 243К (1910–1940), ф. 201К (1922–1938), партидни книги за експлоатация
на училищни имоти – ф. 270К (1926–1942), ф. 243К (1927–1935).
Партидни книги за приходите и разходите на училищните настоятелства –
ф. 201К (1921–1931), ф. 222К (1925–1936).
Правилник за поддържане хигиената в училищните заведения – ф. 242К (1912),
протоколи на участъковия фелдшер за извършените прегледи на учениците – ф. 79К
(1927), ф. 201К (1912, 1913), книги за лекарските ревизии – ф. 161К (1932–1945),
ф. 222К (1938–1952), антропометрични изследвания на учениците – ф. 161К (1940,
1941), ф. 13К (1942–1944), ф. 190К (1936).
Сведения за дейността на дневния детски дом и ученическата трапезария –
ф. 243К (1941, 1942), приходо-разходна книга на фонда за подпомагане на бедни
ученици ф. 161К (1935–1937), ф. 242К (1923–1942).
Протоколна книга на дружеството „Младежки червен кръст“ – ф. 148К (1928–
1948), окръжни отчети и доклади за дейността на дружеството „Младежки червен
кръст“ – ф. 219К (1926–1947), ф. 338К (1927–1942).
Доклади за дейността на въздържателното дружество и на православното
християнско дружество – ф. 191К (1935–1943).
Преписка по построяването на училищна сграда – ф. 232К (1933–1940), тръжна
преписка по построяването на училищни сгради – ф. 242К (1938, 1939), ф. 315К
(1942). ИТ

НАЧАЛНИ УЧИЛИЩА
18 фонда, 19 описа, 350 а.е., 2,09 л.м., 1880–1963 г.
Повечето начални училища в Сливенско възникват още преди Освобождението: в с.
Градец – 1834 г., в Сливен – 1835 г., в с. Терзобас (Шивачево) – 1864 г., в с. Жеравна – 1867 г.,
в селата Драгоданово и Съдиево – 1868 г., в с. Питово – 1875 г. и в Нова Загора – 1873 г. В
първата година след Освобождението се откриват училища в селата Сборище, Гергевец,
Прохорово, Сокол и др. Областният закон за началното учение в Източна Румелия (28 февр.
1881 г.) дава еднакви права в образованието, което е задължително от 7 до 13 години.
Началното образование продължава до 3 години, но по-късно става 4 години.

НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ – С. БЛИЗНЕЦ, СЛИВЕНСКО
Ф. 366К, 1 опис, 31 а.е., 0,16 л.м., 1905–1944 г.
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ПЪРВОНАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ –
С. БРЯСТОВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 234К, 1 опис, 21 а.е., 0,10 л.м., 1897–1963 г.
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –
С. ГЕРГЕВЕЦ, СЛИВЕНСКО
Ф. 309К, 1 опис, 4 а.е., 0,03 л.м., 1905–1957 г.
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ – С. ДЯДОВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 367К, 1 опис, 6 а.е., 0,05 л.м., 1905–1936 г.
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ – С. ЗАЙЧАРИ, СЛИВЕНСКО
Ф. 365К, 1 опис, 16 а.е., 0,10 л.м., 1898–1944 г.
ПЪРВОНАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ – С. ЗАПАЛНЯ, СЛИВЕНСКО
Ф. 305К, 1 опис, 47 а.е., 0,22 л.м., 1918–1961 г.
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – С. КОЗАРЕВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 220К, 2 описа, 37 а.е., 0,32 л.м., 1890–1950 г.
НАРОДНО ПЪРВОНАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ –
С. МАЛКА ДЕТЕЛИНА, СЛИВЕНСКО
Ф. 294К, 1 опис, 48 а.е., 0,19 л.м., 1923–1948 г.
НАРОДНО ПЪРВОНАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ –
С. НОВО СЕЛО, СЛИВЕНСКО
Ф. 165К, 1 опис, 10 а.е., 0,16 л.м., 1880–1957 г.
ПЪРВОНАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ – С. ОРИЗАРИ, СЛИВЕНСКО
Ф. 289К, 1 опис, 40 а.е., 0,20 л.м., 1909–1942 г.
ПЪРВОНАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ – С. ПРОХОРОВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 286К, 1 опис, 10 а.е., 0,07 л.м., 1921–1953 г.
ПЪРВОНАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – С. РАДЕВО,
СЛИВЕНСКО
Ф. 238К, 1 опис, 8 а.е., 0,04 л.м., 1892–1961 г.
РАДЕЦКО НАРОДНО ПЪРВОНАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ЦАР БОРИС ІІІ“ –
С. РАДЕЦКИ, СЛИВЕНСКО
Ф. 169К, 1 опис, 8 а.е., 0,04 л.м., 1901–1946 г.
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НАРОДНО ПЪРВОНАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ –
С. СЕДЛАРЕВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 302К, 1 опис, 16 а.е., 0,10 л.м., 1912–1942 г.
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТЪР АНДОНОВ“ – СЛИВЕН
Ф. 78К, 1 опис, 17 а.е., 0,12 л.м., 1925–1944 г.
НАРОДНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ“ – СЛИВЕН
Ф. 135К, 1 опис, 4 а.е., 0,03 л.м., 1924–1953 г.
ПЪРВОНАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ –
С. СОКОЛ, СЛИВЕНСКО
Ф. 290К, 1 опис, 18 а.е., 0,11 л.м., 1931–1944 г.
НАРОДНО ПЪРВОНАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ – С. СОТИРЯ, СЛИВЕНСКО
Ф. 149К, 1 опис, 11 а.е., 0,05 л.м., 1895–1951 г.
Проект на Закон за училищата – ф. 289К (1909); окръжни от МНП по организирането на учебния процес, по административни и финансови въпроси (1900–1944);
сборник наредби и закони на МНП по учебно-възпитателната дейност – ф. 234К
(1944); окръжни на областните училищни инспекции по дейността на училищата
(1911–1944); нареждания, писма и програми на МНП и Областните училищни
инспекции по организирането на чествания и мероприятия (1926–1942).
Летописни книги – ф. 135К (1935–1948), ф. 238К (1925–1961), ф. 165К (1880–
1955), ф. 309К (1933–1957), ф. 305К (1930–1961), ф. 234К (1926–1963).
Протоколи на училищните настоятелства (1914–1950).
Протоколи на учителските съвети (1892–1957).
Доклади от главните учители, годишни отчети и рапорти за учебно-възпитателната работа (1901–1943).
Ревизионни книги (1890–1956).
Статистически отчети и сведения (1912–1944).
Преписки с учреждения, организации и лица по дейността на училището –
ф. 149К (1916–1944), ф. 220К (1908–1934).
Протоколи, планове и информации за извънучилищната дейност (1912–1944),
книги за извънучилищната дейност на учителите (1929–1951).
Главни класни книги (1888–1915).
Преписка с училищния лекар за хигиенното състояние на учениците – ф. 78К
(1942, 1943), книга за лекарските ревизии – ф. 165К (1933–1945).
Инвентарна книга – ф. 149К (1930–1945).
Договори за отдаване на училищни имоти под наем – ф. 286К (1932), партидна
книга за експлоатация на училищните имоти – ф. 367К (1926–1929).
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Албум на учителите – ф. 364К.
Описание на селата Сокол, Каракюрт (Прохорово), Брястово, Оризари, Дядово – ф. 290К (1938), ф. 286К (1932), ф. 234К (1920), ф. 289К (1932), ф. 367К. ИТ

V. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СПОРТ
ПЪРВОКЛАСНА ДЪРЖАВНА БОЛНИЦА – СЛИВЕН
Ф. 1К, 1 опис, 8 а.е., 0,10 л.м., 1892–1944 г.
Окръжна болница – Сливен е открита през 1879 г. по образец на съществуващите
тогава руски болници под името Сливенска първостепенна болница. Пръв управител е д-р
Г. Миркович, а от 15 окт. 1879 г. до 13 ноем. 1895 г. – д-р Начо Планински. През 1903 г.
започва строеж на нова болнична сграда с 40 легла. От 1918 до 1936 г. болничните легла
нарастват на 90 и се полага началото на общата хирургическа помощ. От 1936 до 1939 г.
болницата се именува Второстепенна държавна болница, а от 1939 до 1944 г. – Първокласна държавна болница с две отделения и един инфекциозен павилион към вътрешното
отделение.

Рапорти за нарушения на реда в болницата (1918).
Поверителни преписки по кадрови въпроси и др. (1892–1944).
Клетвени листове и декларации (1926–1943).
Инвентарна книга (1902). ИТ

УЧАСТЪКОВИ ЗДРАВНИ СЛУЖБИ
4 фонда, 4 описа, 66 а.е., 0,46 л.м., 1900–1951 г.
Цялостната дейност по опазването на народното здраве в областите (окръзите) се
ръководи от областния (окръжния) лекар, а на околиите – от околийските лекари. Санитарните околии се делят на санитарни участъци, в които има по един лекар, а при липса
на такъв – фелдшер, пряко подчинен на околийския лекар. Участъковите здравни служби
провеждат лечебно-профилактична дейност, борба срещу заразните и епидемически заболявания, полагат грижи за здравето и санитарно-хигиенното състояние на населените
места, провеждат санитарен контрол в обществените заведения.

ОБЩИНСКА ЗДРАВНА СЛУЖБА –
С. ГОЛЯМО ШИВАЧЕВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 323К, 1 опис, 11 а.е., 0,08 л.м., 1922–1951 г.
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ОБЩИНСКА ЗДРАВНА СЛУЖБА – С. ГРАДЕЦ, СЛИВЕНСКО
Ф. 340К, 1 опис, 23 а.е., 0,19 л.м., 1900–1943 г.
УЧАСТЪКОВА ЗДРАВНА СЛУЖБА – С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА, СЛИВЕНСКО
Ф. 363К, 1 опис, 13 а.е., 0,08 л.м., 1922–1944 г.
ОБЩИНСКА ЗДРАВНА СЛУЖБА – С. КЕРМЕН, СЛИВЕНСКО
Ф. 322К, 1 опис, 19 а.е., 0,11 л.м., 1923–1945 г.
Писма на МВРНЗ – ГДНЗ за борба със заразните болести, за евакуацията на
населението при бомбардировки, по ликвидирането на маларичните райони и др. –
ф. 323К (1935–1942), ф. 340К (1943).
Заповеди и наредби на общинското управление и областния лекар по дейността
на здравната служба – ф. 323К (1937–1939); преписка на здравната служба с околийския и областния лекар и държавните органи по здравеопазването, санитарния
надзор и др. – ф. 340К (1937–1943); протоколи и актове за ревизии от околийския
лекар – ф. 322К (1940, 1941).
Отчети и сведения за дейността на здравните служби, за извършени ваксинации и др. – ф. 323К (1935–1944), ф. 322К (1928–1940), сведения и доклади за
амбулаторната дейност – ф. 323К (1936–1944), ф. 322К (1940–1943).
Годишни сведения за прегледаните болни, за лекуване на болни от сифилис,
за прегледаните ученици – ф. 322К (1940–1945).
Протоколи на здравния комитет – ф. 323К (1924–1927, 1940–1944).
Протоколи и бюлетини за заразни болести – ф. 322К (1923–1943), ф. 323К
(1936–1940).
Сведения за хигиената и санитарния контрол на обществените заведения, училища, водоизточници, за благоустрояването на участъците – ф. 322К (1923–1944),
ф. 363К (1927–1944), ф. 323К (1935–1940).
Месечни сведения за обслужваните бременни и родилки – ф. 322К (1940–1944),
ф. 340К (1940–1943).
Журнали и регистри за записване на болните – ф. 340К (1900–1940); книги за
раждаемостта и смъртността – ф. 363К (1922–1944), ф. 322К (1940, 1941); книга
за глухонемите и слепите – ф. 323К (1932–1952). МЧ

СПОРТЕН КЛУБ „АСЕНОВЕЦ“ – СЛИВЕН
Ф. 373К, 1 опис, 22 а.е., 0,23 л.м., 1921–1932 г.
Спортен клуб в Сливен е основан през 1919 г., а в 1924–1926 г. съществуващите
градски спортни клубове „Спортист“ и „Борислав“ се обединяват и образуват спортен
клуб „Асеновец“ за физическо възпитание на членовете му, популяризиране на спорта,
опазване на природните красоти на България.
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Окръжни от БНСФ за дейността на спортните клубове (1924–1931).
Устави и правилници на Спортен клуб „Асеновец“ и на Югоизточната спортна
лига; протоколи на настоятелството на клуба; отчетни доклади за дейността на настоятелството и контролната комисия на клуба; заявления за членуване и списъци
на членовете на дружеството и на футболните тимове (1922–1931).
Преписки с БНСФ, Приморска спортна федерация – Бургас, Югоизточна
спортна лига и Софийска спортна лига, спортни клубове в Белград и др. организации и учреждения относно дейността на дружеството и организиране на спортни
състезания (1921–1932).
Кореспонденция и агитационни материали за уреждане на лотарии, утра, увеселения и др. за набиране средства за дружеството; списъци на дарители, писма до
редакции на вестници за поместване съобщения на клуба (1922–1932).
Бележки от Деян Парпулов за написване история на Спортен клуб „Асеновец“ – Сливен. ИТ

VІ. РЕЛИГИЯ
СЛИВЕНСКА МИТРОПОЛИЯ
Ф. 44К, 4 описа, 1799 а.е., 8,75 л.м., 1864–1980 г.
Българската екзархия е учредена на 28 февр. 1870 г. със султански ферман. По силата
на чл. 10 от него тя е разделена на 15 епархии, една от които обхваща Сливенския санджак
(административна област) със седалище на митрополита Сливен. Първият Сливенски
митрополит Серафим е посрещнат в Сливен на 3 юни 1873 г. и от тази дата Сливенската епархия започва своето официално съществуване. Тя включва района от Сливен на юг
до Тополовград, оттам по южната граница до Малко Търново и с. Резово, Бургаско, на
изток по черноморската ни граница до Обзор и по източните склонове на Стара планина
до с. Тича и на запад до селата Бяла, Боров дол и Бинкос (общо 12 духовни околии с 474
населени места). Начело на диоцеза стои митрополит, подпомаган от енорийски духовен
съвет. Грижи се за религиозния и църковен живот в епархията, ръководи и контролира
дейността на архиерейските наместничества, църковните настоятелства, църквите и
манастирите. Упражнява надзор над всички църковни служители, като до 1878 г. решава
и граждански спорове, бракоразводни дела и др.

Окръжни на Българската екзархия във връзка с условията за подбор и наз
начаване на учители в българските училища, с устройството на Екзархията и
екзархийския устав, исканите сведения от турското правителство за броя на българските училища, годината на тяхното построяване, имотното им състояние и др.
(1886–1912); на Св. Синод във връзка с църковните имоти, създаване на архиви в
митрополиите, ръкополагане на свещеници, избиране на църковни настоятели и
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епархийски избиратели, прогласяването на Отоманската конституция от 1876 г. и
разяснения по нея, назначаване на свещеници-бежанци, водене на духовно-углавни
дела, ново териториално разпределение на епархиите, въвеждане на нови регистри
за раждания и умирания, честване за първи път на 24 май 1916 г. като празник на
св. св. Кирил и Методий, въвеждане на Григорианския календар в гражданското
летоброене от 31 март 1916 г., борбата с различните религиозни секти и най-вече
с последователите на Петър Дънов, учредяване на Женско монашеско братство
„Бял кръст“, определяне на 22 ноем. за Ден на българската книга и на 29 апр. за
Ден на детето и др. (1895–1947); на Сливенската митрополия във връзка с поведението и дейността на свещениците, указания за преброяване на населението и
на държавните, окръжните и общинските чиновници и служители (1900–1940); от
Одринската митрополия във връзка с приемане на Устав за църковно-училищните
настоятелства, преобразуване на църковно-училищната община в Малко Търново в
архиерейско наместничество, разделяне на църковно-училищните настоятелства и
др. (1909–1916); протоколи на Сливенската градска църковна и Малкотърновската
църковно-училищна общини с данни за: прошение до Сливенския представител в
Областното събрание в Пловдив с предложение за налагане на вътрешен данък на
сливенските граждани за подпомагане на училищата в града, броя на учителите,
оттеглянето на турците от града и опожаряването му през Руско-турската война,
броя на руските войници и техните командири по време на освобождението на
Сливен, завещаната от Атанас Симов сума, оставена при Евлоги Георгиев и Михаил Колони в Румъния за издръжка на училищата, списък на учителите в Малко
Търново, забрана на каймакамина да се постави камбана на българската църква
в града и др. (1879–1910); протоколи на Сливенския епархийски смесен съвет и
на Смесения съвет на Малкотърновското архиерейско наместничество с данни за
приет Правилник за вътрешния ред на двата съвета и списъци на членовете им,
завещанията на д-р Иван Селимински и хаджи Мина Пашов, разглеждани дела за
наследство, настойничество, бракосъчетания и разводи, злоупотреби, провеждане на
търгове, църковни имоти, проведени избори, покръстване на иноверни и инославни
в източноправославна християнска вяра, отпускане на помощи с благотворителна
цел, опожаряването на Ахтопол, настаняване на бежанци, строежа на сградата на
Сливенската митрополия, преминаване на Малкотърновското архиерейско наместничество към Сливенската митрополия и отделяне на училищата от църквата и
др. (1881–1944); проведени избори за членове на екзархийски и епархийски съвети, църковни настоятелства и членове на Малкотърновската църковно-училищна
община (1873–1939).
Преписки между Св. Синод, Сливенската митрополия и архиерейските наместници във връзка с разбиването на четата на Стоил войвода след разгрома на Априлското въстание и последиците за българското население, грабежите и безчинствата
на башибозуците, бита и ритуалите, строежа на нови църкви и училища, отпускане
на помощи за бедни, за училища и читалища, създаване на православни християнска братства и дейността им, борбата с други църкви и секти и др. (1873–1955).
Преписки между Сливенската митрополия, Малкотърновската църковно-училищна община и архиерейските наместници във връзка със строежа, реставрирането, изографисването на църкви и манастири, отдаване под наем на църковни имоти,
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търгове, списъци и описи на църковните имоти (1890–1944); завещателна книга на
Малкотърновската църковно-училищна община с данни за завещани на църквата
движими и недвижими имоти (1895–1907).
Бюджети и отчети на Епархийския духовен съвет (1881–1930); на църковните
свещоливници (1908–1941); на архиерейските наместничества и църковни настоятелства (1893–1947); сметководна и приходно-разходна книги на Малкотърновската
църковно-училищна община и на Протойерейския съвет (1882–1914).
Ревизионни актове за извършени финансови ревизии на Сливенския епархийски смесен съвет, църковни свещоливници, архиерейски наместничества и църковни
настоятелства (1892–1938).
Ведомости за заплатите на Сливенските митрополити, на служителите от
Сливенския епархийски смесен съвет и църковните настоятелства, на свещениците,
на учителите от Малкотърновската църковно-училищна община (1888–1931); преписки между Сливенска митрополия, Св. Синод и архиерейските наместници във
връзка с назначаване, преназначаване, преместване или уволняване на свещеници
и учители, списъци на свещениците от Сливенската епархия (1864–1934).
Статистически сведения за броя на енориите, къщите, домакинствата, църквите, училищата, свещениците, учителите и др. в Сливенската епархия (1885–1940).
Протоколи на Учителския съвет на Цариградската духовна семинария във
връзка с ученическия бунт през 1909 г. (1909); протоколна книга на църковното
настоятелство при храм „Св. Пророк Илия“ в с. Пъдарево (1928–1959); извадки от
Кондиката на Сливенска митрополия с данни за Сливенските митрополити Гервасий, Иларион, Евлогий, Никодим и Йоаникий (1919–1980); доклад от Величкия
епископ Йоаникий, ръководил поклонническа група в Света гора (1976); карти на
военни райони в България и съседните ѝ страни (1907–1912). ИТ

АРХИЕРЕЙСКИ НАМЕСТНИЧЕСТВА
2 фонда, 2 описа, 76 а.е., 0,21 л.м., 1884–1948 г.
Административни и духовни представители на митрополията в дадена околия.
Архиерейското наместничество в Котел съществува от създаването на Сливенската
митрополия през 1872 г., а Новозагорското – от създаването на Старозагорската
митрополия през 1886 г. Дотогава църковната община в Нова Загора е подведомствена
на Великотърновската митрополия. До 1946 г. архиерейските наместничества освен
административни, имат и духовно-съдебни функции, а след тази дата изпълняват само
духовно-административни функции.

АРХИЕРЕЙСКО НАМЕСТНИЧЕСТВО – НОВА ЗАГОРА
Ф. 81К, 1 опис, 3 а.е., 0,02 л.м., 1934–1935 г.
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АРХИЕРЕЙСКО НАМЕСТНИЧЕСТВО – КОТЕЛ
Ф. 104К, 1 опис, 73 а.е., 0,19 л.м., 1884–1948 г.
Послания и позиви от Църковно-народния събор през 1922 г. и от Св. Синод
във връзка с учението на Петър Дънов, атентата в църквата „Св. Неделя“ в София,
в подкрепа на Отечественофронтовската власт – ф. 104К (1922–1944).
Устав на православните християнски братства – ф. 104К (1936); окръжни на Св.
Синод и Сливенска митрополия във връзка със съдопроизводството, дейността на
свещениците в новоосвободените земи, отношенията на БПЦ с еврейските общини
и властта на ОФ, смяната на турските имена на населените места с български и
др. – ф. 104К (1903–1948); окръжни на Св. Синод, протоколи, избирателни листи
и др. във връзка с провеждане на избори за епархийски избиратели и църковни
настоятелства в Котленска околия – ф. 104К (1901–1936); кореспонденция между
Сливенска митрополия, Котленския архиерейски наместник и енорийските свещеници във връзка с имотите и ремонта на църквите, с развитието на учебното дело,
отпускане на помощи с благотворителна цел, борбата със сектите и др. – ф. 104К
(1899–1948); преписки между Св. Синод, Сливенската митрополия и Котленския
архиерейски наместник относно назначаване на свещеници бежанци, административното преразпределение на енории, пренасяне костите на Георги Стойков
Раковски от София в църквата „Св. св. Апостоли Петър и Павел“ – Котел и др. –
ф. 104К (1903–1946).
Писма, справки и сведения по гражданското състояние в Котленска околия –
ф. 104К (1884–1942).
Ведомости за заплати – ф. 81К (1934, 1935).
Писма, позиви и апели от граждани и комитети за отпускане на пенсии, помощи
и др. – ф. 104К (1903–1945).
Годишни бюджети – ф. 81К (1934, 1935), ф. 104К (1904–1940); годишни отчети
по бюджета – ф. 104К (1899–1942). ИТ

ЦЪРКОВНИ НАСТОЯТЕЛСТВА
47 фонда, 47 описа, 625 а.е., 4,28 л.м., 1824–1975 г.
Съгласно Екзархийския устав (1871) всяка църковна община се ръководи от настоятелство, избирано от миряните, чийто председател е свещеникът. Църковните
настоятелства се грижат за строителството и обзавеждането на църквите, назначаването и уволняването на клисари, певци и др., за движимите и недвижимите имоти
и приходите от тях, рационалното изразходване на бюджетните средства. Подчинени
са на архиерейските наместничества и митрополията. В резултат на промените в
административно-териториалното делене на страната, църковните настоятелства
на територията на настоящата област Сливен са били подчинени в различни периода
съответно: на Сливенското и Котленското архиерейски наместничества и Сливенската
митрополия, на Новозагорското наместничество и Старозагорската митрополия и на
Еленското архиерейско наместничество и Търновската митрополия.
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ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – С. АСЕНОВЕЦ, СЛИВЕНСКО
Ф. 64К, 1 опис, 5 а.е., 0,02 л.м., 1930–1966 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – С. БЛАТЕЦ, СЛИВЕНСКО
Ф. 72К, 1 опис, 6 а.е., 0,04 л.м., 1905–1947 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ВЕЛИКОМЪЧЕНИК
ДИМИТРИЙ“ – С. БЯЛ КЛАДЕНЕЦ, СЛИВЕНСКО
Ф. 63К, 1 опис, 4 а.е., 0,04 л.м., 1928–1953 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ“ – С. ГАВРАИЛОВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 84К, 1 опис, 7 а.е., 0,04 л.м., 1914–1948 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ДИМИТЪР“ –
С. ГОЛЯМО ЧОЧОВЕНИ, СЛИВЕНСКО
Ф. 85К, 1 опис, 4 а.е., 0,03 л.м., 1915–1948 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ДИМИТЪР“ –
С. ГОЛЯМО ШИВАЧЕВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 86К, 1 опис, 16 а.е., 0,12 л.м., 1902–1948 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ПЕТКА“ –
С. ГОРНО АЛЕКСАНДРОВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 70К, 1 опис, 6 а.е., 0,03 л.м., 1940–1948 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ПРОРОК ИЛИЯ“ –
С. ГРАДЕЦ, СЛИВЕНСКО
Ф. 110К, 1 опис, 24 а.е., 0,09 л.м., 1900–1959 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ПРОРОК ЕРЕМИЯ“ –
С. ЕЛЕНОВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 98К, 1 опис, 24 а.е., 0,21 л.м., 1897–1948 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ“ – С. ЖЕЛЮ ВОЙВОДА, СЛИВЕНСКО
Ф. 96К, 1 опис, 34 а.е., 0,20 л.м., 1894–1948 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. НИКОЛАЙ“ – С. ЖЕРАВНА, СЛИВЕНСКО
Ф. 107К, 1 опис, 17 а.е., 0,20 л.м., 1824–1948 г.
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ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ТРОИЦА“ –
С. ЗАГОРЦИ, СЛИВЕНСКО
Ф. 69К, 1 опис, 4 а.е., 0,05 л.м., 1933–1950 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ДИМИТЪР“ –
С. ИЧЕРА, СЛИВЕНСКО
Ф. 111К, 1 опис, 13 а.е., 0,06 л.м., 1882–1941 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ВОЗНЕСЕНИЕ“ –
С. КАРАНОВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 102К, 1 опис, 9 а.е., 0,08 л.м., 1899–1947 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ПЕТКА“ – С. КЕРМЕН,
СЛИВЕНСКО
Ф. 76К, 1 опис, 5 а.е., 0,04 л.м., 1919–1948 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ПРОРОК ИЛИЯ“ –
С. КИПИЛОВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 124К, 1 опис, 6 а.е., 0,04 л.м., 1921–1948 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ“ – С. КОЗАРЕВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 83К, 1 опис, 13 а.е., 0,11 л.м., 1894–1947 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ“ – С. КОНЬОВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 100К, 1 опис, 9 а.е., 0,04 л.м., 1893–1962 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. НИКОЛАЙ“ –
С. КОРТЕН, СЛИВЕНСКО
Ф. 94К, 1 опис, 25 а.е., 0,03 л.м., 1880–1953 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ТРОИЦА“ – КОТЕЛ
Ф. 105К, 1 опис, 11 а.е., 0,09 л.м., 1906–1953 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. СВ. ПЕТЪР И ПАВЕЛ“ – КОТЕЛ
Ф. 106К, 1 опис, 21 а.е., 0,21 л.м., 1901–1948 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ТРОИЦА“ –
С. КРУШАРЕ, СЛИВЕНСКО
Ф. 74К, 1 опис, 15 а.е., 0,17 л.м., 1906–1952 г.
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ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ –
С. ЛЮБЕНЕЦ, СЛИВЕНСКО
Ф. 66К, 1 опис, 14 а.е., 0,20 л.м., 1922–1953 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ВЕЛИКОМЪЧЕНИК
ГЕОРГИЙ“ – С. ЛЮБЕНОВА МАХАЛА, СЛИВЕНСКО
Ф. 58К, 1 опис, 20 а.е., 0,10 л.м., 1924–1948 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. МАРИНА“ –
С. МЕДВЕН, СЛИВЕНСКО
Ф. 108К, 1 опис, 28 а.е., 0,25 л.м., 1882–1948 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ“ – С. МЛЕКАРЕВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 67К, 1 опис, 16 а.е., 0,07 л.м., 1924–1948 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПАРАКЛИСА „СВ. АТАНАСИЙ“ –
С. МОКРЕН, СЛИВЕНСКО
Ф. 112К, 1 опис, 8 а.е., 0,03 л.м., 1925–1948 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ТРОИЦА“ –
С. НЕЙКОВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 109К, 1 опис, 11 а.е., 0,06 л.м., 1911–1948 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ПЕТКА“ –
НОВА ЗАГОРА
Ф. 55К, 1 опис, 18 а.е., 0,10 л.м., 1921–1953 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. БОГОРОДИЦА“ –
НОВА ЗАГОРА
Ф. 82К, 1 опис, 17 а.е., 0,09 л.м., 1923–1949 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ТРОИЦА“ –
С. НОВОСЕЛЕЦ, СЛИВЕНСКО
Ф. 57К, 1 опис, 3 а.е., 0,02 л.м., 1935–1939 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ПРОРОК ИЛИЯ“ –
С. ОМАРЧЕВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 61К, 1 опис, 17 а.е., 0,11 л.м., 1906–1968 г.
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ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ПЕТКА“ –
С. ПЕТ МОГИЛИ, СЛИВЕНСКО
Ф. 101К, 1 опис, 12 а.е., 0,06 л.м., 1928–1947 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – С. ПИТОВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 99К, 1 опис, 7 а.е., 0,11 л.м., 1930–1948 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ –
С. ПОЛСКИ ГРАДЕЦ, СЛИВЕНСКО
Ф. 103К, 1 опис, 8 а.е., 0,08 л.м., 1929–1952 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ВОЗНЕСЕНИЕ“ –
С. СБОРИЩЕ, СЛИВЕНСКО
Ф. 62К, 1 опис, 3 а.е., 0,04 л.м., 1935–1948 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. ВОЗНЕСЕНИЕ ХРИСТОВО“ – С. СЕЛИМИНОВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 73К, 1 опис, 15 а.е., 0,12 л.м., 1903–1948 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. СОФИЯ“ – СЛИВЕН
Ф. 71К, 1 опис, 18 а.е., 0,10 л.м., 1924–1956 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ДИМИТЪР“ – СЛИВЕН
Ф. 75К, 1 опис, 35 а.е., 0,20 л.м., 1905–1948 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. НИКОЛАЙ“ – СЛИВЕН
Ф. 332К, 1 опис, 39 а.е., 0,22 л.м., 1865–1945 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. БОГОРОДИЦА“ –
С. СТАРА РЕКА, СЛИВЕНСКО
Ф. 123К, 1 опис, 10 а.е., 0,08 л.м., 1897–1958 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ“ – С. СТОИЛ ВОЙВОДА, СЛИВЕНСКО
Ф. 68К, 1 опис, 7 а.е., 0,05 л.м., 1927–1975 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ПАРАСКЕВА“ –
С. СЪБРАНО, СЛИВЕНСКО
Ф. 122К, 1 опис, 4 а.е., 0,03 л.м., 1934–1948 г.
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ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ –
С. СЪДИЕВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 56К, 1 опис, 5 а.е., 0,02 л.м., 1939–1948 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ДИМИТРИЙ“ –
С. СЪДИЙСКО ПОЛЕ, СЛИВЕНСКО
Ф. 60К, 1 опис, 6 а.е., 0,05 л.м., 1927–1951 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ „СВ. ПАРАСКЕВА“ –
С. ТВЪРДИЦА, СЛИВЕНСКО
Ф. 65К, 1 опис, 8 а.е., 0,03 л.м., 1918–1945 г.
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ
„СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА“ – С. ЧЕРВЕНАКОВО, СЛИВЕНСКО
Ф. 59К, 1 опис, 18 а.е., 0,12 л.м., 1899–1948 г.
Окръжни и наредби на Св. Синод и Сливенската, Старозагорската и Търновската митрополия във връзка със спазването на църковните обреди и религиозните
обичаи, часовете по вероучение, отношението към светската власт, за мерките за
борба с незаконно съжителстващите, за събиране помощи за руските монаси в
Света гора, за благотворителната дейност, за съвместната работа с училищата и
читалищата, за оземляването на църквите, за войната и бомбардировките, за отношението към новата власт и бригадирското движение (1885–1950); Възвание от
Авксентий Велешки, член на привременния Св. Синод на Българската екзархия
в Цариград, към българския народ за продължаване на борбата за самостоятелна
българска църква – ф. 322К (1865).
Протоколи от заседания на църковните настоятелства по въпроси, свързани с
поддържането на църковните сгради и църковните имоти, за разглеждане и приемане на бюджети и отчети за приходите и разходите на църковните настоятелства,
за събиране на помощи, за подпомагане на бедни граждани и бежанци от Русия и
Беломорска Тракия (1885–1966).
Преписки с архиерейските наместничества, митрополиите и Св. Синод относно
обслужването на църквите, избиране и утвърждаване на църковни настоятелства,
за назначаване и преместване на свещеници, по религиозно-просветни въпроси,
за основаването на православни братства, за събиране и раздаване на помощи, за
чуждата религиозна пропаганда и действията на сектанти, за откриване на трапезарии, за реда и законността на празниците, за организиране летуването на бедни
деца (1882–1951); писмо от църковното настоятелство в с. Стара река за молбата
на жителите на с. Зайчари да приспособят сградата на турското училище за църква – ф. 123К (1932).
Сведения за: богослужебната дейност на енорийските свещеници, състоянието
на енориите, пребиваването и действията на сектанти и чуждата пропаганда, броя
на къщите и венчилата, кръщенетата, венчавките и умиранията, за изповядани и
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причестени, за движимите и недвижими имоти (1894–1949), събирана владичина
в с. Медвен през 1884 г. – ф. 108К; метрична книга – ф. 111К (1882–1892) и позволителни за венчаване, издадени от църковното настоятелство в с. Ичера – ф. 111К
(1910–1914).
Годишни бюджети (1880–1952), годишни отчети за приходите и разходите по
бюджета (1889–1951); приходни и разходни книги (1892–1948).
Ведомости за заплати – ф. 55К (1925–1948).
Входящи дневници – ф. 86К (1902–1928), ф. 106К (1898–1905), ф. 94К (1893–
1927); изходящи дневници – ф. 106К (1898–1906), ф. 94К (1912–1926).
Дневник на свещеник Антоний Стойков от с. Пет могили с данни за енорията и
за настанените в селото германски части и изпращането им в Сърбия, за пристигането на Втора пловдивска дивизия, за положена клетва от новобранците и изнесени
проповеди пред войниците – ф. 101К (1941).
Султански ферман за строежа на църква в с. Жеравна през 1824 г. – ф. 107К
(1824).
Списък на жителите на с. Михайлово (Желю войвода), подлежащи на облагане
с църковен данък за строеж на храм – ф. 96К (1897).
Протоколна книга на Православно християнско братство „Св. Великомъченик
Георгий“ – с. Любенова махала, бюджети за 1935 г. и сведения за дейността му –
ф. 58К (1935–1943). МЧ

VІІ. ЛИЧНИ ФОНДОВЕ
АРНАУДОВ, ИЛИЯ ПЕТРОВ (1889–1946)
Ф. 415К, 1 опис, 23 а.е., 0,45 л.м., 1909–1990 г.
Роден на 17 авг. 1889 г. в Русе. През 1919 г. заминава за Виена, където учи оперна
режисура и сътрудничи при постановките на Виенската опера. След 1929 г. се завръща в
България, работи като режисьор в Народната опера – София и сътрудничи на български
музиковедски списания и вестници. Автор на трудове по теория и история на музиката. По
време на бомбардировките над София (1944) се установява в Сливен, където през 1945 г.
заедно с изтъкнати музикални и обществени дейци от града основава Работническата
самодейна опера. Умира през 1946 г. в Сливен.

Биографични бележки и некролог (1946–1990).
Програми, списъци на постановки на опери, играни в Народния театър
(1909–1943).
Изследвания на Илия Арнаудов по история на музиката, публикувани трудове,
статии и чернови (1926–1942).
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Снимки на видни музикални дейци и изпълнители (1929–1945).
Музикални сборници и други печатни издания (1932–1942). АА

БОЙЧЕВ, ДИМО (Димо Бойчев Сираков) (1858–1896)
Ф. 382К, 1 опис, 37 а.е., 0,29 л.м., 1870–1907 г.
Роден през 1858 г. в с. Жеравна. Участва в Сръбско-турската война през 1876 г.
С обявяване на Руско-турската война се записва в българското опълчение и участва в
боевете при Шипка и Шейново. На 15 дек. 1885 г. е избран за председател на Бюрото на
Българската либерална партия. Председател на Сливенската окръжна постоянна комисия
(1888), народен представител от 1892 г. и Провадийски околийски началник (1895–1896).
Умира през 1896 г. Вж. и ЦДА, ф. 1926К.

Венчално свидетелство, сведения за поборническата и политическата му дейност, документи за имотното му състояние и некролог (1870–1903).
Писма от близки и познати по лични въпроси и за политическата му дейност
(1872–1896).
Писмо до Димо Бойчев и други за участие в учредяването на индустриално
акционерно дружество в с. Жеравна (1890).
Кореспонденция на съпругата му със сина им и други лица (1893–1907). АА

ГИДИКОВ, СТЕФАН СТЕФАНОВ (1871–1944)
Ф. 384К, 2 описа, 72 а.е., 0,81 л.м., 1869–1972 г.
Роден на 10 окт. 1871 г. в Сливен. През 1885 г. постъпва във френското училище в
Пера, Цариград, а по-късно учи административно право в Париж и Брюксел. От 1894 г.
започва издаването на в. „Сиромашки защитник“, а от 1897 г. – на сп. „Живот“. Автор
е на редица статии, стихосбирки и книги. Сътрудничи в сп. „Нова светлина“, „Здравословие“ и др. Награден е с Почетна грамота за участието му в учредяването на ВЧС,
обявен е за почетен член на читалище „Зора“, един от активните дейци в Комитета
за построяване паметника на Хаджи Димитър в Сливен. Развива активна политическа
дейност, поддържа връзка с френски и италиански представители на културния живот.
Умира през 1944 г. в Сливен. Вж. и ЦДА ф. 712К.

Автобиографии, кръщелно свидетелство, удостоверения за образование, военна
и данъчна книжки, открити листове, членски книжки за членуване в Радикалната
партия, Македоно-одринското дружество, кооперация „Шевка“, Сливенска популярна банка и др., некролози за смъртта му (1871–1944).
Лични дневници (1896–1941).
Договори и сведения на Стефан Гидиков като съдружник в акционерни дружества, проект за създаване на държавна всенародна спестовно-застрахователна
лотария, рапорти и обяснения по служебни въпроси (1901–1932).
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Документи за участие в построяване паметника на Хаджи Димитър, учредяване
на ВЧС, членуване в Народно читалище „Зора“ (1906–1933).
Писма до Стефан Гидиков от Велико Йорданов, Илия Гудев, Пенко Николов,
Йордан Михайлов, Н. Данков, д-р Петър Козаров, Тодор Бояджиев, С. Ив. Найденович, Жени Кашева, Атанас Пенков, Тодор Влайков и др., поздравителни и делови
телеграми, покани от организационни комитети и читалища (1889–1943).
Библиография на изданията му, статии, редактирани от Ст. Гидиков, ръкописи
на статии, на драмата „Лена“ и др. издания (1886–1939).
Награди и грамоти за дейността му (1906–1937).
Снимки на Стефан Гидиков, негови близки и роднини (1873–1963).
Печатни издания със статии и бележки за Стефан Гидиков (1936–1972).
Брачно свидетелство на родителите на Ст. Гидиков (1869). АА

ГУДЕВ, ИЛИЯ ДИМИТРОВ (1862–1953)
Ф. 386К, 3 описа, 274 а.е., 1,66 л.м., 1882–1959 г.
Роден на 28 окт. 1862 г. в с. Градец. Учи в Сливенската мъжка гимназия и Педагогическото училище в Загреб. Учителства в Държавния педагогически курс в Шумен, София
и Сливен, а от 1887 г. е окръжен училищен инспектор в града. Превежда пълния курс по
педагогика на Стефан Басаричек. Автор е на буквари, читанки и др. учебници. През 1895–
1896 г. издава в Сливен сп. „Народен учител“. От 1905 до 1908 г. е кмет на града. Един от
инициаторите и съосновател на комитета „Войвода Хаджи Димитър“ за построяването
на паметник на войводата (1892), на Дружеството „Лес“ (1899), Сливенския лозарски
синдикат (1905), Бубарското дружество, Дружеството за икономическо повдигане на
Сливен и др. Дълги години е член на настоятелството и председател на читалище „Зора“
в Сливен и един от основателите на ВЧС в България. Носител на много правителствени
награди. Умира през 1953 г. в Сливен.

Биографични бележки, уволнителен билет, укази за удостояването му с ордени
и отличия, лични карти и свидетелства за членуването му в културни и стопански
организации (1885–1940).
Окръжни и писма от Илия Гудев до директорите и главните учители в окръга,
изложения и др. от дейността му като училищен инспектор и кмет (1888–1905).
Възвания, брошури и др., изпратени до Илия Гудев като член на Народнолибералната партия (1908–1925).
Устави на културно-просветни, стопански и благотворителни организации,
писма и покани за участие в дейността им и организирани от тях мероприятия
(1883–1943).
Писма от граждани и общини до Инициативния комитет за издигане паметник
на Хаджи Димитър, позиви и възвания за набиране на средства в полза на комитета,
разписки и др. (1889–1935).
Кореспонденция с Христо Г. Данов, д-р Симеон Табаков, арх. Георги Козаров,
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проф. Беньо Цонев, Херминегилд Шкорпил и др. по лични въпроси, за обществената
му и издателска дейност (1882–1955).
Снимки на Илия Гудев, Сливенските митрополити Гервасий (1898–1919) и
Евлогий (1943), групови снимки на завършилите през 1893 г. ученици в Загребското
педагогическо училище и на участниците в Деветия конгрес на ВЧС в България
(1928).
Лични документи и писма на синовете му Димитър, Любен и Стефан и на
съпругата му Мата Хаджистефанова (1892–1959). АА

ГЮЛМЕЗОВ, ГЕОРГИ ПАНАЙОТОВ (1874–1956)
Ф. 402К, 1 опис, 8 а.е., 0,08 л.м., 1905–1941 г.
Роден през 1874 г. в Сливен. През 1891 г. постъпва в Художествената академия в
София при проф. Ян Вацлав Мърквичка. След завръщането си в Сливен започва работа
като техник-строител по пътищата. Проектира пътищата до Елена, с. Бяла и Карандила
през Абланово. Проучва пътя Сливен – Варна за прекарване на железопътна линия. Автор
е на ценни описания на Сливенския Балкан и много графики. Създател и пръв уредник на
Сливенския общински музей. Умира през 1956 г.

Разкази, легенди, пътеписи от Георги Гюлмезов, между които „Две майки“,
„Закъснелият пътник“ и др.
Статии от Георги Гюлмезов за туристически местности в Сливенския Балкан,
между които „Към Агликина поляна“, „Хайдушките сборища из Сливенския балкан“ и др. (1931–1938).
Извлечения от преводи на мемоарите на Михаил Чайковски (Садък паша)
(1937–1941).
Снимки на Г. Гюлмезов (1905–1915). АА

ДАНЧЕВ, ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ (1886–1971)
Ф. 404К, 1 опис, 17 а.е., 0,10 л.м., 1909–1971 г.
Роден на 18 септ. 1886 г. в Сливен. Средно образование завършва през 1908 г., след
което се записва студент във Военномедицинския институт в Санкт Петербург, Русия.
По време на Балканската война се завръща в България и участва като помощник-лекар
доброволец в ІІІ дивизионна болница. Медицинското си образование завършва през 1915 г.
През Първата световна война постъпва доброволец в руската армия. Завръща се в България
през 1922 г. От 1924 г. работи в Сливен, заемайки последователно длъжностите околийски лекар, началник на окръжен здравен отдел и училищен лекар. Умира на 8 ноем. 1971 г.

Автобиография, биографични бележки, документи за работата му в медикосанитарни учреждения и в СССР, спестовна книжка, пенсионна преписка, Указ на
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Президиума на НС за удостояването му със званието „Заслужил лекар“, Грамота
за участието му в проведената от Националния военноисторически музей – София
среща в чест на 50 години от ВОСР (1918–1968).
Пощенски картички от близки и приятели (1912–1971).
Снимки с приятели, близки и колеги в Русия, Латвия, Туркмения и Германия,
от участия в курсове и конференции и семейни снимки (1909–1971). АА

ДИМИТРОВ, ВАСИЛ (Васил Димитров Попвасилев) (1885–1972)
Ф. 406К, 3 описа, 117 а.е., 0,92 л.м., 1904–1977 г.
Роден на 5 май 1885 г. в с. Градец. През 1906 г. завършва Духовната семинария в
София. Установява се в Сливен като учител. Основател и диригент на работнически, учителски, въздържателски и др. хорове в града. Създава и ръководи симфоничния оркестър
към читалище „Зора“ и Детска музикална китка, която ръководи повече от 21 години.
През 1927 г. участва в издаването на сп. „Музикален преглед“. Поставя над 20 оперети,
на много от които е автор. Участва във всички културни прояви на града, награждаван
е с орден и златна значка. Умира през 1972 г.

Автобиография, биографични бележки, лични бележници, свидетелства за
завършено образование и курсове, грамоти, некролози, удостоверение от ЦК на
БПФК за утвърждаване на В. Димитров за активен борец против фашизма и капитализма – помагач V категория, посмъртно и др. (1904–1977).
Музикални творби и текстове от Васил Димитров (1922–1967).
История на музикалното минало на Сливен, статии за музикалния живот
и гастролите на сливенския хор, по образователни, обществени и политически
проблеми, ръкописни бележки за видни композитори, реферати и др. от Васил
Димитров (1914–1971).
Писма от и до Васил Димитров по музикални и лични въпроси (1920–1971).
Програми от тържествен концерт, посветен на 50 години културно-просветна
дейност на Васил Димитров и 100 години от основаването на Народно читалище
„Зора“ (1952–1960).
Снимки на В. Димитров, на хорови състави, на негови възпитаници, близки
и роднини (1905–1972). АА

ДОБРЕВ, ДОБРИ ИВАНОВ (1898–1973)
Ф. 412К, 1 опис, 59 а.е., 1,02 л.м., 1914–1978 г.
Роден през 1898 г. в Сливен. Завършва средно образование в родния си град. През
1921 г. постъпва с конкурс в Пражката художествена академия. Още като студент
урежда първата си самостоятелна изложба в Сливен. Следват изложби в Чехословакия – Прага, Братислава, Пилзен, Бърно, Кошице и в България – Велико Търново, Сливен,
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София, Пловдив. Участва в международната изложба – биенале във Венеция през 1938 г.
От тази година живее и твори в Сливен и София, като урежда над 20 самостоятелни
художествени изложби във всички по-големи градове в страната. Носител на наградата
за литература и изкуство „Добри Чинтулов“ за високи творчески постижения. Умира
през 1973 г. в София.

Зрелостни свидетелства, военна книжка, задгранични паспорти, членски карти
и документи за трудова дейност (1914–1974).
Рецензии, каталози и отзиви за негови изложби (1920–1978).
Записки от лекции на Добри Добрев и посетени изложби (1921–1936).
Изказвания на Добри Добрев, доклади и спомени за видни художници, между
които Владимир Димитров – Майстора и Йордан Кювлиев (1928–1973).
Преводи на Добри Добрев от чешки език на „История на изкуствата“ от Ели
Фор, „Кондотиеровото пътуване до Венеция“ от Андре Юарес и цитати от „Гитам
джали“ от Рабиндранат Тагор.
Кореспонденция с културни институти, български и чешки художници, писатели и приятели, свързана с негови изложби, лични въпроси и откупки на картини
(1927–1975).
Лични и семейни снимки, от 70-годишния му юбилей и от конгрес на художниците (1928–1973). АА

ЗАХАРИЕВА, ТЕОДОРА (Теодора Захариева Хаджидимитрова)
(1884–1963)
Ф. 387К, 1 опис, 39 а.е., 0,30 л.м., 1899–1961 г.
Родена на 7 май 1884 г. в Сливен. Завършва Старозагорската педагогическа гимназия,
а през 1911–1914 г. учи в Анверската академия за изящни изкуства, Белгия. През 1924 г.
участва в основаването на женска група на Радикалната партия. Учителства в Сливенската девическа гимназия, Сливенската мъжка гимназия и в Девическото професионално
училище на Женското благотворително дружество „Майчина длъжност“ – Сливен. През
1932 г. участва в основаването на Група на художниците, а през 1935–1947 г. е председател на дружество „Алианс Франсез“ в Сливен. Издава и редактира „Вестник за младото
момиче“ (1940). Изучава народно везмо и тъкачество, автор на учебници по история на
облеклото и българската национална носия. Умира през 1963 г. в Сливен.

Автобиография на Теодора Захариева, зрелостно свидетелство, свидетелство
за завършени курсове по приложно изкуство в Монпелие, Франция, удостоверение
за издаване на вестник и др. (1903–1961).
Стихосбирка и ръкописи на роман, поеми и пиеси от Теодора Захариева. Легенди, митове и сказания, събирани от Теодора Захариева.
Учебници, лекции и статии за ролята на жената в изкуството, по история на
облеклото и възпитанието (1938–1942).
Албум, снимки с близки и споменник от приятели (1899, 1900). АА
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КЕРМЕНЛИЙСКИ, МИХАИЛ СТЕФАНОВ (1891–1977)
Ф. 403К, 1 опис, 19 а.е., 0,25 л.м., 1891–1990 г.
Роден на 4 ноем. 1891 г. в Сливен. Завършва Сливенската мъжка гимназия и индустриална химия в Загреб и в Женева. Участва в Балканската и Първата световна войни.
От 1919 г. до пенсионирането си е учител. Умира на 11 септ. 1977 г. в Сливен.

Биографични бележки за Михаил Керменлийски от дъщеря му Соня Керменлийска, кръщелно свидетелство, некролог, споменник, мемоари за Балканската
война 1912–1913 г., дневник за Първата световна война 1915–1916 г., удостоверение
и благодарствено писмо до Керменлийски като помощник-диригент на струнния
оркестър при Сливенската гимназия (1891–1977).
Сведения и справки за създаването на войнишки художествен колектив и сливенски младежки колектив, програми и афиши за концерти (1939–1990).
Писма-картички от и до Михаил Керменлийски по семейни и общи въпроси
(1912–1917).
Снимки на Михаил Керменлийски със състуденти в Загреб (1912), от фронта
(1916), с ученици (1926–1942) и със семейството му (1907–1968).
Спомени за Стефан Керменлийски, баща на Михаил Керменлийски, от Любен
Николов и Соня Керменлийска. АА

КОЗЕВ, ИВАН ДИМИТРОВ (1896–1973)
Ф. 400К, 1 опис, 34 а.е., 0,26 л.м., 1860–1974 г.
Роден на 4 юли 1896 г. в с. Ичера. След завършване на Сливенската гимназия през
1916 г. работи като волнонаемен първоначален учител в селата Везенково, Бургаско и
Ново село. Участва в Първата световна война като взводен командир в 24 Черноморски
полк, за което е награден с Военен орден за храброст ІV степен. През 1922 г. завършва
Учителския институт в София, а през 1940 г. се записва във Физико-математическия
факултет на СУ. Работи като инспектор-химик в Областния химически институт за
народно здраве – Ямбол, началник в Областния химически институт – Стара Загора,
технически директор в Държавната химическа фабрика – Ямбол, завежда лаборатория
при Държавно стопанско обединение „Химическа индустрия“ – София. Избран е за член
на инициативния комитет за написване история на с. Ичера. Умира през 1973 г.

Биография, лични бележници, дипломи за завършено образование, документи
за трудовата дейност, членски и служебни карти, удостоверения за награди и партийна принадлежност (1915–1965).
Спомени за Иван Козев от Стефан Стоянов (1974).
Кореспонденция с роднини и приятели по лични въпроси (1915–1965).
Ръкописни бележки за историята на с. Ичера.
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Оригинали и преводи на турски крепостни актове (1860–1929).
Снимки със семейството, колеги и приятели (1925–1972). АА

КОНСТАНТИНОВ, ДАНАИЛ (Данаил Константинов Кръстев)
(1872–1955)
Ф. 413К, 1 опис, 52 а.е., 0,55 л.м., 1904–1990 г.
Роден през 1872 г. в с. Жеравна. Основно образование завършва в родното си село,
а средно – в Сливенската мъжка гимназия. Учителства в Сливен, като междувременно
държи изпит в Казанлък за редовен първоначален учител. Преподава в различни села и
се завръща в родното си село. Явява се на изпити в София за редовен прогимназиален
учител. След Междусъюзническата война, в която участва, е назначен за директор на
прогимназията в с. Жеравна. Участва активно в обществения живот на селото. Пише
стихове, поеми и разкази. Автор е на история на с. Жеравна (1913). Умира през 1955 г.

Биография на Данаил Константинов (1990).
Разказ, поеми, стихотворения, преводи от руски и църковнославянски език на
църковни служби от Данаил Константинов (1910).
Реферати и доклади от Данаил Константинов за образованието, ролята на учителя и обучението по български език, църквата, религията, партиите, за стачките,
спомени за видни общественици от Жеравна – Матей Хрусанов, Харалан Ангелов,
за Любен Каравелов и Петър Гойков, загинал за свободата на Македония, бележки по дейността на културния комитет и за подобряване поминъка на с. Жеравна
(1904–1934).
Устави на кооперативни дружества в с. Жеравна (1912).
Кореспонденция с Владимир Стоянов, проф. Димо Минев, Матей Хрусанов,
Руси Киров и приятели (1917–1951).
Семейни снимки с колеги, приятели, ученици, на сина му Коста Данаилов и
от старата Жеравна (1907–1981). АА

КОНСТАНТИНОВ, КОНСТАНТИН ИЛИЕВ (1890–1970)
Ф. 407К, 3 описа, 209 а.е., 1,02 л.м., 1879-2000 г.
Роден на 20 авг. 1890 г. в Сливен. Завършва Юридическия факултет на СУ през 1911 г. и
специализира в Париж. След завръщането си в България е стажант в Софийския окръжен
съд. През 1914 г. е член-съдия във Врачанския окръжен съд, малко по-късно е мирови съдия
в Цариброд, Сърбия. След Първата световна война работи като съдия и адвокат в София
(до 1944 г). От 1945 г. е председател на СБП, а през 1946 г. – директор на Института за
преводна литература към Министерството на информацията и изкуствата. Първите си
литературни стъпки прави през 1907 г. Пише стихове, разкази, пътеписи, романи, книги за
деца. През 1914 г. заедно с Димчо Дебелянов и Димитър Подвързачов издава сп. „Звено“.
Превежда от френски и руски език творби на Алексей Толстой, Иван Тургенев, Николай
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Гогол, Александър С. Пушкин, Максим Горки, Гюстав Флобер, Емил Зола, Ги дьо Мопасан,
Ромен Ролан, Антоан дьо Сент Екзюпери, Жул Верн. Подписва се под псевдонимите К.
Бродяга, Полишинел, Душечка. Негови произведения са преведени на 16 езика. Умира през
1970 г. в София. Вж. и ЦДА, ф. 81К.

Биография, лични бележки, диплом, студентска книжка, документи за трудова
дейност и военна служба (1906–1948).
Документи за собственост (1934–1948).
Грамоти, почетни адреси, поздравителни и съболезнователни телеграми и
слова за писателя (1920–1970). Програми и био-библиография за честване на 100
и 110 години от рождението му (1990–2000).
Оригинали и чернови на книги, стихове, разкази, статии и доклади, преводи
на френски и руски писатели (1908–1966).
Интервюта с писателя, рецензии и статии за творчеството му (1956–1994).
Предложения от културни институти за издаване на произведенията му и
договори за преводи (1962–1969).
Писма до писателя по литературни и лични въпроси, поздравителни картички,
честитки и телеграми (1920–1970).
Снимки с приятели, на близки и роднини (1879–1968).
Лични документи на роднини на писателя (1884–1973).
Устав на Артистичния клуб в София със списък на членовете и ръководството
му (1919).
Нотариален акт и преписка за създаване на музейна експозиция в дарения на
Сливенската община апартамент на сем. Константинови в София (1989–1993). АА

КОСТИЧКОВ, ГЕОРГИ ДОБРЕВ (1895–1971)
Ф. 418К, 2 описа, 25 а.е., 0,15 л.м., 1895–1972 г.
Роден на 14 апр. 1895 г. в Сливен. От малък участва в театрални представления
на работническия клуб „Христо Ботев“. Включва се в театралната трупа, наречена
Драматичен театър. През 1930 г. създава Приказен театър за деца и юноши. От тогава
до 1959 г. играе в Сливенския драматичен театър. През 1963 г. възстановява Приказния
театър към Народно читалище „Зора“. Умира през 1971 г.

Свидетелства на Г. Костичков за завършено училище за санитари, писмо
за назначаването му като артист в Пернишкия театър, свидетелство за венчание
(1918–1954); удостоверения, грамоти за награждаване със златна значка (1960) и с
орден „Кирил и Методий“ І степен (1958); поздравителни адреси за честване 40 и
50 години театрална дейност (1958, 1968); некролог за смъртта му (1971).
Таблица за разпределение на възнагражденията между актьорите на Драматичния театър при Народно читалище „Зора“ – Сливен (1927); програми, афиши,
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покани и диплянки за постановки на Народния театър – Сливен (1945–1964); статии във в. „Изток“ и в. „Сливенско дело“ за значението на Приказния театър при
читалище „Зора“ – Сливен; афиш за драмата „Хаджи Димитър“ от д-р Александър
Недев, постановка на Г. Костичков (1940).
Бележки на Г. Костичков за дейността на Драматичния театър в Сливен
(1918–1968).
Писма от Г. Костичков до близки по лични въпроси и до читалище „Зора“ –
Сливен за значението на Приказния театър (1933–1960).
Писма до Г. Костичков от съпругата и децата му (1945–1965).
Снимки на сем. Костичкови и от театрални постановки с участието на Г. Кос
тичков (1942–1947).
Запис за получен от Руско и Добри Костичкови заем от Йордан Сотев (1895).
Решение на отдел „Пенсии и социални грижи“ – София за отпускане на наследствена пенсия на съпругата на Г. Костичков Мария (1972). АА

КУНКОВ, ГЕОРГИ ПАНАЙОТОВ (1891–1967)
Ф. 410К, 1 опис, 52 а.е., 0,50 л.м., 1886–1967 г.
Роден на 21 февр. 1891 г. в Сливен. Участва в Балканската, Междусъюзническата и
Първата световна война. През 1923 г. завършва Баденското висше техническо училище
в Карлсруе, Германия със специалност инженер-строител. Завръща се в България и започва работа в Минно дружество „Пирин“, а от 1925 г. – в БАД „Гранитоид“. От 9 май
1944 г. е мобилизиран като офицер и участва във ІІ Световна война (до 31 юли 1945 г.).
След демобилизирането си работи в Държавно строително управление и ДИП „Стоян
Костадинов–Цочо“ – Сливен. Умира през 1967 г.

Свидетелства за раждане и брак, дипломи за средно и висше образование,
повиквателни заповеди, за пенсиониране, заповеди и писма за назначаване за инвеститорски контрол, документи за продажба на имоти (1891–1962).
Документи за строителството на сгради под ръководството на Кунков в Котел,
селата Тича, Крушаре, Речица, Сливенски минерални бани, местността Рамануша
и жилищни блокове в Сливен (1938–1964).
Документи за членство в дружества – Софийска популярна банка, Първо българско застрахователно дружество „България“, АД „Вулкан“, ЕАД „Гранитоид“ и
др. (1909–1963).
Кореспонденция на сем. Кункови с близки и приятели (1925–1964).
Свидетелства за раждане и брак, лични карти, некролози, актове за притежание
на имоти и жалби за отчуждени имоти на родителите и сестрата на Георги Кунков
(1886–1967). АА

126

пътеводител по ф ондове НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – С ЛИВЕН 1824–1944 г.

МАРИНОВ, СТОЙНО (Стойно Маринов Стойнов) (1898–1976)
Ф. 420К, 1 опис, 9 а.е., 0,05 л.м., 1939–1988 г.
Роден на 6 ян. 1898 г. в Стара Загора. Средно образование завършва през 1916 г. Член
е на БРСДП (т.с.), а по-късно – и на БКП. От 1920 до 1924 г. следва във Висшето техническо училище в Берлин. След дипломирането си работи в Германия, Франция и Съветския
съюз. От 1936 г. е началник на артилерийската секция в Министерството на отбраната
на Испания до 1939 г., когато емигрира в Чили. След завръщането си в България работи
в Министерството на търговията. Умира на 15 авг. 1976 г. в Сливен.

Автобиография, биографична справка и списък на лицата, работили със Стойно
Маринов (1958); копие на испанския паспорт на Стойно Маринов (1939); молби за
получаване на лична и народна пенсия и заповед за освобождаване от длъжност
(1958); некролог и телеграма от Димо Дичев до близките на Стойно Маринов във
връзка със смъртта му (1976).
Спомени и сведения за Стойно Маринов (1958–1988).
Справки и удостоверения от испански, чилийски, съветски и други служби
относно дейността на Стойно Маринов като емигрант (1939–1958).
Спомени от Стойно Маринов за участието му в Гражданската война в Испания
(1964).
Писмо от ЦК на СБПФК до Стойно Маринов за участието му в обсъждането
на книгите на Димитър Димов „Осъдени души“ и „Почивка в Арко Ирис“ (1971).
Обща снимка на Стойно Маринов с инж. Вълчанов, Димо Дичев, Съби Димит
ров, Влади Тричков, Марио Станолов и Йордан Табаков (1939). АА

НИКОЛОВ, АТАНАС (Атанас Николов Михалчев) (1874–1966)
Ф. 397К, 2 описа, 25 а.е., 0,25 л.м., 1904–1994 г.
Роден на 27 авг. 1874 г. в Сливен. Секретар на Дружеството на БЧК и Дружеството
за обществено подпомагане, един от основателите на Дома на изкуствата и печата в
Сливен. Поставя на модерна основа библиотеката на читалище „Зора“, председател на
Бургаския окръжен читалищен съюз и един от основателите на ВЧС. Издава и редактира
в. „Сливенски вести“. Автор на „История на училищното дело в Сливен“, „Развитие на
театралното дело в Сливен“, „Периодичния печат в Сливен“ и др. Един от основателите
на Сливенското икономическо дружество. Умира през 1966 г. в София.

Кратка автобиография (1963).
Тетрадки-бележници на Атанас Николов със спомени за видни граждани,
развитието на учебното дело, за писателя и общественик Димитър Великсин, биографични бележки за Сливенските митрополити Серафим и Гервасий, църковните
събития до и след Освобождението и избирането на епископ Евлогий за Сливенски
митрополит (1904–1963); проекти за читанка и учебници по Закон божи и вероу127
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чение от Атанас Николов (1919, 1920); статии и изследвания от Атанас Николов за
появата и развитието на периодичния печат в Сливен.
Кореспонденция с Паскалев, Патриарх Кирил, с близки и приятели за честване
годишнини и др. (1922–1961).
Писмо от Денис Николов – син на Атанас Николов, за честване 120 години от
рождението на баща му с приложени преписи от завещанието му и статии за него
(1994). АА

ПАПАЗОВ, ИВАН ГЕОРГИЕВ (1873–1926)
Ф. 401К, 1 опис, 10 а.е., 0,11 л.м., 1898–1973 г.
Роден на 1 ян. 1873 г. в с. Кортен. Завършва химия и биология в Софийското висше
училище през 1897 г. Назначен за учител в Старозагорската гимназия. Членува в Дружеството на учителите от класните училища, в различни хорове и състави, в певческото
дружество „Кавал“. Един от основателите на Старозагорската опера като касиер-деловодител и солист. Преместен по-късно в Карнобат, а от 1900 г. – в Сливенската мъжка
гимназия. От 1915 г. е директор на Девическата гимназия в Сливен. Заболява тежко през
1921 г. и се отдава на литературни четения, преводаческа дейност, сътрудничи на сп.
„Природа“. Умира през 1926 г.

Биографични бележки за Иван Папазов (1973); спестовни книжки, удостоверения и други лични документи (1898–1922).
Писма, картички и телеграми от роднини, ученици и приятели (1904–1918).
Проектоправилници, програми и разпореждания на МНП (1913–1922). АА

СЕМЕЕН ФОНД ПЕЙЧЕВИ, СТЕФАН И ИВАНА (1897–1985)
Ф. 416К, 2 описа, 55 а.е., 0,27 л.м., 1916–1998 г.
ПЕЙЧЕВ, СТЕФАН (1897–1975)
Роден през 1897 г. в Сливен. През 1925 г. завършва скулптура в Художествената академия в София. От 1926 г. е стипендиант в Римската художествена академия. От 1932
до 1935 г. е директор на Държавното средно керамично училище – София. След 1945 г.
работи като скулптор и керамик на свободна практика. Умира на 5 май 1975 г.

ПЕЙЧЕВА, ИВАНА ЯНКОВА (1900–1985)
Родена на 27 дек. 1900 г. в Сливен. Съпруга на Стефан Пейчев. Завършва керамика
в Художествената академия – София. През 1927–1928 г. работи в Италия. Участва в
общи художествени изложби на приложните изкуства, урежда самостоятелни изложби
в Сливен, Бургас и София. Умира през 1985 г.
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Биографии на Стефан и Ивана Пейчеви, лични и членски карти (1920–1967).
Снимки на паметници, изработени от Стефан Пейчев, от самостоятелни и
общи изложби (1921–1945).
Снимки на Стефан и Ивана Пейчеви (1916–1974).
Афиш за изложба на Стефан Пейчев в Сливен (1998). АА

ПОПОВ, СТЕФАН НИКОЛОВ (1888–1974)
Ф. 393К, 1 опис, 230 а.е., 0,75 л.м., 1906–1979 г.
Роден на 25 март 1888 г. в Твърдица. Учи в Сливенската гимназия, но напуска поради
липса на средства. Посещава като слушател курса по юридически науки в СУ. Участва
в Балканската (1912–1913) и в Първата световна война (1915–1918), член на Съюза на
запасните офицери. Участник в учредителния конгрес на Съюза „Българска родна защита“ през 1925 г. Помощник-кмет на с. Твърдица (1928–1934), кметски наместник на с.
Сборище (1935–1939) и с. Козарево (1940–1944). Като журналист и помощник-редактор
през 1929–1931 г. пише във вестниците „Последна Бургаска поща“, „Морска заря“ и
„Черноморски новини“ под псевдонимите княз Агай, Джовани Калмучи, Планинец и др.
Умира през 1974 г.

Лични карти, открити листове, заявления и заповеди за назначаване на работа,
продавателни актове и договори, документи за недвижимото имущество на семейството, бележници и дневници (1906–1970).
Ръкописи на стихове, поеми и статии за обществения живот в с. Твърдица от
Стефан Попов (1910–1979).
Бележници с мисли върху политиката и нравствеността (1927–1929).
Кореспонденция на Стефан Попов като помощник-кмет на с. Твърдица с висшестоящи органи по разрешаването на служебни проблеми и доклад за дейността
на общината (1923–1933).
Кореспонденция с колеги, приятели и близки по лични и литературни въпроси
(1912–1970).
Устав на православното християнско братство „Св. Цар Борис“ – с. Твърдица
(1927); позиви на задграничното бюро на ВМРО (1930); платформа на „Народния
блок“ за изборите за общински съветници и училищни настоятели, позив на Националлибералната партия (1931–1933); призив на правителството на Андрей Тошев
към българския народ за вярност към царя и отечеството (1935).
Лични снимки с приятели, колеги, от чествания и др. (1910–1956). АА

ПОЩОВ, МИХАИЛ ПАНАЙОТОВ (1894–1974)
Ф. 405К, 1 опис, 10 а.е., 0,15 л.м., 1886–1939 г.
Роден през 1894 г. в Сливен. Завършва фармация. Работи в Сливен като аптекар.
Умира през 1974 г.
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Документи за собственост на имоти и разплащателни документи по банкови
сметки (1908–1938).
Заверен препис от обвинителен акт по съдебно дело за русофилския бунт в
Сливен (1886); документи за образуване на Дружество за търсене и експлоатация
на каменни въглища „Чаракчиев, Пощов, Борлаков“ (1901–1912).
Кореспонденция със Застрахователно дружество „България“ – Русе (1902–
1903) и по делови въпроси (1900–1939).
Бюлетини на БЧК за военните действия през Първата световна война (1915). АА

РАЙНОВ, МИХАИЛ ИВАНОВ (1865–1950)
Ф. 414К, 1 опис, 63 а.е., 1,00 л.м., 1875–1962 г.
Роден на 21 ноем. 1865 г. в Сливен. След завършване на гимназиалното си образование
работи като учител в Ямбол и създава първия ученически хор в града. Заминава за Прага
да учи музика, но поради липса на средства след две години се завръща в Сливен, където
създава и ръководи ученически, мъжки, учителски смесен и църковен хор. Под негово
ръководство се изнасят благотворителни концерти за подпомагане на бедни ученички и
за сиропиталището в града. От 1933 г. до края на живота си е почетен председател на
Сливенския народен хор „Добри Чинтулов“. Умира през 1950 г.

Биографични бележки, карти за самоличност, учителски бележници, удостоверения за собственост и некролог за смъртта му (1900–1950).
Отзиви за музикалната му дейност от Мишо Тодоров, Добри Пастухов и д-р
Кадиев (1929–1942).
Снимки с класа му, с църковния хор и със сливенското гимнастическо дружество „Юнак“ (1890–1926).
Учебници, школи, нотни партитури на опери, етюди и пиеси за цигулка,
български песни и романси, чешки и сръбски песни за хорово пеене (1875–1962).
„Музикален вестник“, редактиран от Димитър Георгиев (1904, 1905). АА

РУСЕВ, РУСИ СТЕФАНОВ (1896–1979)
Ф. 408К, 2 описа, 53 а.е., 0,60 л.м., 1919–1976 г.
Роден на 4 авг. 1896 г. в Котел. Завършва Юридическия факултет на СУ. Развива
активна дейност в организационния живот на БЗНС. Организатор на земеделски групи и
на съюзното издателство „Земеделско знаме“, делегат на международни семинари. От 1
юли до 2 септ. 1944 г. е министър на земеделието и държавните имоти в правителството
на Иван Багрянов. Умира през 1979 г. в София.

Автобиографии, свидетелство за раждане, диплома за висше образование,
лични карти, протоколи от разпити, показания и контестации пред Народния съд
(1938–1965).
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Разработки за земеделското производство, уреждане на наемните отношения,
за кооперациите, статии и речи (1944–1947); чернова, бележки и преписка за издаването на книгата му „Крепост в Балкана“ (1969–1976); книга „Деветдесет дни
завой“ – за управлението на Иван Багрянов; бележки за политиката на БЗНС през
периода 1915–1923 г.; спомен за предотвратеното покушение срещу семейството
на Райко Даскалов, подготвено от ВМРО през 1923 г. (1974).
Контестации за изборите за ХХV ОНС, доклади до Иван Багрянов, планове
за подобряване бита на селското население, списъци на комунистите в МЗДИ
(1938–1944).
Бележки и характеристики за видни котленци.
Периодични издания със статии и речи на Руси Русев (1937–1971).
Писма и телеграми от и до Руси Русев от близки, приятели и издатели (1921–
1955).
Снимки на Руси Русев от делови срещи, юбилейни чествания и излети
(1919–1976). АА

РОДОВ ФОНД БРАТЯ САПУНАРОВИ (1867-?)
Ф. 411К, 1 опис, 17 а.е., 0,20 л.м., 1870–1985 г.
САПУНАРОВ, ИВАН СТЕФАНОВ (1870-?)
Роден през 1870 г. в Сливен. Женен за Мария Иванова от известния сливенски род
Гиндеви. Член на Демократическата партия. От 1911 до 1913 г. е общински съветник.

САПУНАРОВ, МИХАИЛ СТЕФАНОВ (1867–1959)
Роден през 1867 г. в Сливен. Завършва Военното училище в София през 1888 г. До
1912 г. последователно е заместник-началник на ШЗО и на Военното училище. Участва
в Балканската война. След войната е комендант на София, а от 1915 г. – началник на
канцеларията на МВ. През 1919 г. е уволнен като командир на ІІІ Балканска дивизия в
Сливен. Член е на ръководството на Демократическата партия. Умира на 3 септ. 1959 г.

Свидетелство за образование, за сключване на брак, полици за застраховка,
актове за имоти и др. на Иван Сапунаров (1879–1956).
Биография на Михаил Сапунаров (1968).
Кореспонденция на Иван Проданов с Иван Сапунаров (1901–1917).
Кореспонденция на Георги Арнаудов със Стефан Сапунаров (1985).
Снимки на членове на рода Сапунарови (1870–1930). АА
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СЛАВОВ, РУСИ (Руси Славов Георгиев) (1884–1937)
Ф. 398К, 1 опис, 24 а.е., 0,10 л.м., 1913–1993 г.
Роден на 24 май 1884 г. в Нова Загора. Участва в Илинденско-Преображенското
въстание с четата на Михаил Герджиков (1903). С чета участва и в Балканската война,
като освобождава български села в Тракия. След войната е член на Тракийското автономно правителство и е един от организаторите за възстановяването на Вътрешната
тракийска революционна организация. Умира на 2 дек. 1937 г. в Пловдив.

Родословно дърво (1987–1991).
Спомени от негови съратници за действията му в защита на българите в Тракия
след оттеглянето на българските войски, Илинденско-Преображенското въстание,
Балканската война и събитията в Дедеагач през 1918–1920 г. (1987–1993); некролози
от бивши четници, войводи и студенти-тракийци във връзка със смъртта му (1937).
Скици за движението на бежанската колона по маршрута Дедеагач – Маджарово, съпровождана от четите на Руси Славов и Димитър Маджаров през 1913 г.
(1988); заповед на Тракийското автономно правителство, подписана от Руси Славов
и В. Георгиев, за назначаването на Русо Славилов за пунктов началник и писмо от
Руси Славов и Димитър Маджаров до Русо Славилов за подготовката на местното
население за въоръжена съпротива (1920).
Снимки с приятели, от сватбата му, семейни снимки и на негови родственици
(1913–1926).
Песни и стихове за Руси Славов, написани от Марин Стоев, Георги Дачев и
Стефан Митев; извадки от книгата „Те загинаха за свободата“ от Христо Додов и
изрезки от вестници със статии за живота и дейността на Руси Славов (1969–1989).
Копия от писма на Митрю Милушев до д-р Катя Андреева, племенница на
Руси Славов, със спомени за войводата (1984). АА

СТАНЧЕВ, ИВАН СИМЕОНОВ (1882–1955)
Ф. 395К, 1 опис, 74 а.е., 0,90 л.м., 1838–1983 г.
Роден на 10 дек. 1882 г. в Сливен. Средно образование завършва в Одеса и записва
медицина в Киевския университет. Като студент участва в Първата руска революция през
1905 г. Завършва висшето си образование през 1911 г. и работи в клиниката за вътрешни
болести на Образцов и Стражеско. Участва в Балканската война 1912–1913 г. като лекар.
След Първата световна война служи във Военната болница – Сливен като градски лекар,
пръв лекар управител на Сливенските минерални бани от 1929 до 1934 г. и ръководител
на Градската здравна служба – Сливен до пенсионирането си през 1943 г. Развива широка
организационна, медико-социална и профилактична дейност и влага своя опит в изграждането на работническото здравеопазване, в организирането на поликлиничното дело и
на трудово-лекарската експертиза. Умира на 27 апр. 1955 г. в София.

Кръщелно свидетелство, диплом, удостоверения, лични карти и др.
(1882–1955).
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Статии за д-р Иван Станчев в печата (1955–1983).
Лекции и реферати от д-р Иван Станчев (1934–1936).
Рапорти, отчети и др. за работата му като военен лекар и лекар в Карнобат,
Сливенски минерални бани, Балчик и Сливен (1916–1952).
Писма от близки и познати, между които Стефан Киров и Сирак Скитник
(1904–1950).
Снимки с колеги и близки (1911–1950).
Документи за негови родственици и други лица (1838–1983). АА

СУЛТАНОВ, СТЕФАН СИМЕОНОВ (1899–1992)
Ф. 389К, 2 описа, 80 а.е., 0,36 л.м., 1919–1989 г.
Роден на 24 юни 1899 г. в Сливен. Завършва Учителския институт в Карнобат и
от 1922 г. е учител в Сливен. През 1917 г. ученическото сп. „Изгрев“ помества стихотворението му „Есен“. Негови стихове и разкази са отпечатвани във вестниците
„Работнически вестник“, „Дума“, „Светлоструй“, „Път“, „Искра“, „Нова светлина“,
„Сливенско дело“, „Народен другар“, в списанията „Жената днес“, „Турист“, „Червен
смях“, „Наковалня“ и др. Издал е книгите за деца „Друг свят“, „Малкият музикант“ и
„Змей“, по които Димитър Шампион е написал музика, и книги във връзка с обучението
по граматика. Умира през 1992 г.

Автобиографични бележки и спомени за учителстването му в с. Желю войвода, членски карти от Съюза на журналистите в България, Съюза на писателите от
провинцията и др. (1927–1969).
Стихотворения, разкази, очерци и повести от Стефан Султанов (1919–1965);
детски, юношески и младежки игри, бебешки залъгалки и други, резултат от етнографските му изследвания.
Кореспонденция с редакции на вестници и списания за отпечатване на негови
творби (1962–1973).
Писма от колеги и приятели, между които Мирослав Минев, Дамян Дамянов
и Петър Динеков с отзиви за негови публикувани материали (1953–1989).
Програма и афиши за представления на оперетата „Малкият музикант“ от
Стефан Султанов в Ямбол, Сливен и Карлово. АА

ТОДОРОВ, МИЛКО (1847–1925)
Ф. 391К, 1 опис, 37 а.е., 0,18 л.м., 1870–1921 г.
Роден през 1847 г. в с. Медвен. Учител и член на читалището в селото от 1886 до
1891 г., писар в с. Воденичане, Ямболско от 1893 до 1903 г. Умира през 1925 г.
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Удостоверения и контракти за учителстване, документи за имотното състояние
и избирателни карти (1880–1921).
Кореспонденция с близки и приятели по лични въпроси, за основаването и
дейността на читалището и училището в с. Медвен (1870–1897).
Учредителен протокол и правилник на Благотворително дружество „Св. Пантелеймон“ в с. Медвен (1884); правилници на абаджийското сдружение в с. Медвен
(1885–1893). АА

ТОДОРОВ, МИШО (Михаил Тодоров Хаджимихайлов) (1890–1967)
Ф. 409К, 4 описа, 267 а.е., 2,00 л.м., 1890–1993 г.
Роден на 15 септ. 1890 г. в Сливен. Средно образование завършва в родния си град,
учи музика в Женева, Швейцария и в Дрезден, Германия. След завръщането си в България
до 1956 г. е учител по музика в Сливенската мъжка гимназия. Основател и директор на
сливенското музикално училище от 1946 до 1950 г. Има принос за създаването и развитието на Работническата самодейна опера в града, на която от 1944 г. е последователно
диригент и почетен председател. Композира предимно детски и юношески оперетки, пиеси
за пиано, маршове, хорови и солови песни, музика към постановки на Сливенския народен
театър. Негови композиции са „Горски цар“, „Малката кибритопродавачка“, „Песента
на орисниците“, „Пакостници“, „Мъдрият цар“, „Робин“, „Седемтях братя лебеди“ и
др. За своята дългогодишна музикална и композиторска дейност е награждаван с ордени,
грамоти и свидетелства за заслуги. Умира през 1967 г. в Сливен.

Свидетелства за кръщение, венчаване, съдимост, образование, военна служба,
грамоти, удостоверения, некролози (1890–1967).
Нотни партитури и либрето на детско-юношеските оперети „Горски цар“,
„Малката кибритопродавачка“, „Пакостници“ и др., оркестрови пиеси, вокално
творчество – „Самотна лодка се белее“, пиеси за пиано, аранжименти на български
песни от чужди автори – „Ален мак“, „Хей, Балкан, ти роден наш“ и др. (1904–1966).
Сказки, доклади, лекции, изказвания на Мишо Тодоров от чествания (1915–
1966).
Кореспонденция по музикални и лични въпроси с колеги, приятели и ученици
(1923–1966).
Портрет на Мишо Тодоров (1914), снимки на струнния оркестър при гимназията с диригент Мишо Тодоров, с негови ученици и колеги и от погребението му
(1897–1967).
Програми, афиши за концертни и оперни представления с участието на Мишо
Тодоров и посветени на него (1936–1993).
Лична карта и молитвеник на майката на Мишо Тодоров (1917–1966).
Партитури на творби от чужди автори, ползвани от Мишо Тодоров. АА
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ХАДЖИСТЕФАНОВ, ДИМИТЪР (1860–1950)
Ф. 385К, 1 опис, 27 а.е., 0,32 л.м., 1845–1951 г.
Роден на 6 март 1860 г. в Сливен. Учи в Роберт колеж – Цариград, и медицина в
Монпелие, Франция. Заедно с д-р Карамалаков създават една от първите аптеки в Сливен.
Участва в Сръбско-българската война (1885). Член на Националлибералната партия, от
1890 до 1893 г. е общински съветник, а през 1893 г. е избран за народен представител.
Членува в Доброволческо дружество „Сливница“ и настоятелството на читалище „Зора“
в града. Умира на 27 март 1950 г. в Сливен.

Данъчна книжка и разписки за платени данъци, квитанции, полици, крепостни актове и описания на имоти (1880–1951); решения и документи за владение на
имоти, свидетелства за собственост и пренос на стоки (1845–1893).
Кореспонденция с близки и познати по лични и търговски въпроси (1874–1948).
АА

ЧАКЪРОВ, ПЕТЪР НИКОЛОВ (1860–1944)
Ф. 383К, 1 опис, 25 а.е., 0,16 л.м., 1880–1944 г.
Роден през 1860 г. в с. Ичера. Данните за живота му са оскъдни. Разкрита е повече
неговата търговска дейност – връзката му с фабриката за оръжие на братя Берберови,
фабрика „Братя Филипови“ – София за валцоване на бакър, Фабрика за метални изделия
Медникаров в Шумен. Търгува и с хранителни продукти, тъкани, парфюмерия. Умира
през 1944 г.

Молби от Петър Чакъров до данъчния началник в Сливен за намаляване на
данъците му (1924–1933).
Сметководни книги на Петър Чакъров (1924–1926).
Кореспонденция на Петър Чакъров с търговски фирми и лица по търговски
въпроси (1921–1944).
Писма от родственици и приятели на Петър Чакъров по лични въпроси
(1915–1934).
Учебници по теория на статистиката, търговско смятане, морско право, по
индустриално и банково счетоводство на Васил Чакъров, брат на Петър Чакъров
(1922–1926).
Крепостен акт за закупен имот от Георги Бояджиев (1909); сведения за данъка
десятък, събиран в с. Срем, Ямболско (1880); карта на Котленска околия, издадена
от Руския генерален щаб (1880); Брошура на Бургаското опълченско дружество
(1906), Брошура за покръстването на цар Борис ІІІ; протоколи от годишно отчетно
събрание на Търговско-индустриалната палата – Бургас (1919); баланси на частни
и държавни кредитни учреждения в Русия (1906).
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13 броя на сп. „Православен мисионер“, издавано в Сливен (1904–1911);
книжка „Православно изповедание“, преведена от Сливенския митрополит Серафим (1888). АА

ШАМПИОН, ДИМИТЪР Йорданов
(1895–1966)
Ф. 417К, 1 опис, 51 а.е., 1,23 л.м., 1924–1976 г.
Роден на 10 окт. 1895 г. в Сливен. През 1916 г. заминава на фронта като командир на
взвод от 29-ти пехотен Ямболски полк. От 1921 г. работи като застрахователен агент в
Българска банка – София и написва оперетата „Иманяри“. Автор на детските оперетки
„Малката царкиня“, „Сашка“, „Щастливо сираче“, „Малкият музикант“ и др., на оперите
„Майстори“ по драмата на Рачо Стоянов, „Хайдути“ по Йордан Йовков, на сюитата
„Древна България“, на песни, между които „Драгиева чешма“. При бомбардировките в
София жилището му е опожарено и изгарят всички ръкописи и ноти на музикалните му
творби. Евакуира се в Сливен, където заедно с Илия Арнаудов и Мишо Тодоров поставя
началото на Сливенската работническа самодейна опера. В началото на 1946 г. се зав
ръща в София, където създава и преработва още няколко опери и водевили. Автор е и на
поредица разкази. Умира на 4 окт. 1966 г.

Автобиографии, автобиографични хроники и некролог (1936–1976).
Статии за Димитър Шампион от сливенски автори (1936–1976).
Либрето, вокален клавир, щимове за различни инструменти и песни по музика
на Димитър Шампион (1924–1966).
Новела и разкази от Димитър Шампион (1938).
Портретна снимка на Димитър Шампион. АА

ШАНГОВ, ПЕТЪР ЖЕЛЕВ (1898–1976)
Ф. 419К, 3 описа, 97 а.е., 1,21 л.м., 1869–1980 г.
Роден на 31 авг. 1898 г. в с. Източно Шивачево (Шивачево). Гимназиалното си образование завършва в Нова Загора, след което учи две години право във Франция, но събитията
през 1923 г. го принуждават да се завърне в България. През 1931 г. е избран за кмет на
родното си село. Активен кооперативен деятел. За конспиративна дейност през 1936 г. е
арестуван и осъден на 10 години затвор. По-късно на два пъти е интерниран в Дряново.
След 1944 г. е околийски управител в Сливен, секретар на Окръжния комитет на БКП в
Ямбол, участва в кооперативното движение. Умира през 1976 г. в Сливен.

Кръщелно свидетелство, свидетелства за съдимост, брак и образование, медицински свидетелства, пенсионна преписка, делегатски карти, застрахователни
полици, акции, грамоти, лични бележки и некролози (1919–1978).
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Спомени за Петър Шангов от негови съратници (1949–1980).
Сведения и спомени на Петър Шангов за Септемврийското въстание (1923),
миньорската стачка, съпротивителното движение, за живота в затвора, работата в
мините, кооперативното движение и Шивачевската комуна (1959–1971).
Писма от близки и приятели по служебни и лични въпроси (1949–1976).
Снимки с приятели, колеги, на съпругата и баща му, от конференции и екскурзии (1922–1975).
Лични документи на баща му Желю Шангов и съпругата му Мара Шангова
(1869–1976). АА
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СПИСЪК
на частичните постъпления
ЧП 1К

ЧП 2К
ЧП 3К
ЧП 6К
ЧП 10К
ЧП 12К
ЧП 16К
ЧП18К
ЧП 20К
ЧП 21К
ЧП 22К
ЧП 51К
ЧП 65К
ЧП 78К
ЧП 81К
ЧП 82К
ЧП 84К
ЧП 85К
ЧП 86К
ЧП 97К
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Съгласително писмо-контракт на Русчо Вълков Миркович за основаване
на дружество за търговия със стоки от аба, вълна, бакалски стоки и др.
Сливен, ян. 1866 г.
Разписки за внесени суми в Сливенското общинско управление. Сливен,
1881–1883 г.
Уволнителен билет на Петър В. Попов. 1886 г.
Дефинитивен стопански план на общинската гора в с. Градец, Сливенско. 22 юли 1943 г.
Протоколи, писма и др. на Демократическата партия – Сливен. Сливен,
1930–1946 г.
Писма, разписки и застрахователни полици на Рафаил Криспин. Сливен,
1932–1948 г.
Изложение на полк. Куцаров – началник на ІІІ Балкански полк, за дейността на местната комунистическа организация. Сливен, 1925 г.
Протокол, касова книга и списък на членовете на Общо търговско
сдружение с. Тича, Сливенско. 1943–1944 г.
Ведомости за заплати на ДСГОП – Сливен. 1916–1921 г.
Ведомости за заплати на ДСГОП – Нова Загора. 1916–1921 г.
Ведомости за заплати на ДСГОП – Котел. 1916–1921 г.
Протоколни книги на Твърдишка популярна банка. 1931–1949 г.
Учредителна преписка на БЧК – клон в с. Блатец, Сливенско. 1940–1944 г.
Кореспонденция на БИАД – Сливен (1931–1940) и годишници на дружеството за 1938 и 1940 г. 1931–1940 г.
Инвентарна книга на АД „Средец“ – Сливен. 1932–1947 г.
Инвентарни книги на Текстилна фирма „Братя Израел и Сие, Ел. Аройо“ – Сливен. 1935–1947 г.
Инвентарна книга на Плетачна фабрика „Димитър Ан. Димов“ – Сливен.
1947–1948 г.
Инвентарна книга на фирма „Латю Димитров“ – търговия със спиртни
питиета – Нова Загора. 1942–1951 г.
Инвентарна книга на Текстилна фирма „Генчо Ив. Узунов и Сие синове“ – Нова Загора. 1937–1943 г.
Резултати от изборите в Шуменска и Старозагорска области през 1938 г.
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ЧП 105К
ЧП 108К
ЧП 110К
ЧП 113К
ЧП 116К
ЧП 119К
ЧП 121К
ЧП 122К
ЧП 123К
ЧП 124К
ЧП 125К

ЧП 129К
ЧП 130К
ЧП 132К
ЧП 147К
ЧП 155К
ЧП 156К

Снимки и кореспонденция на Сливенското шестокласно училище „Хаджи Мина Пашов“. 1902–1905 г.
Летописна и протоколни книги на Промишлено училище по облекло –
Сливен. 1932–1952 г.
Устав и книги за членовете на Пчеларска потребителна кооперация
„Пчела“ – Нова Загора. 1920–1947 г.
Сведения и таблици за дейността на Общинска ветеринарна служба –
с. Коньово, Сливенско. 1926–1943 г.
Партидна книга за водните източници и книги за анализи на хранителните и биологическите продукти на Общинска здравна служба –
с. Коньово, Сливенско. 1940 г.
Протоколна книга на Съюза за закрила на децата – с. Сборище, Сливенско. 1943–1947 г.
Акция на Отоманската банка в Константинопол (Истанбул). 1877 г.
Книга за абонамента към Телеграфо-пощенска станция – с. Баня, Сливенско. 1923 г.
Книга за заразните болести на Общинска здравна служба – с. Джиново,
Сливенско. 1935–1952 г.
Преписки с учреждения, ведомости за констатирани заразни болести,
книга за медикаменти и др. на Общинска ветеринарна служба – с. Баня,
Сливенско. 1907–1936 г.
Преписка на Твърдишкия участъков ветеринарен фелдшер с Околийски
ветеринарен лекар – Нова Загора по дейността на участъка; сведения
и справки за броя на домашните животни, за извършените прегледи и
наличните медикаменти и инвентара, за изкланите и умрели животни; годишен отчет за приходите и разходите на участъка през 1935 г.
1926–1935 г.
Отчети за отпразнуването на Деня на детето и списания на Съюза за
закрила на децата – с. Малка Детелина, Сливенско. 1928–1940 г.
Протоколна книга, устав и отчети за дейността на Родитело-учителско
сдружение – с. Малка Детелина, Сливенско. 1939–1943 г.
Окръжни на Съюза за закрила на децата и програми за отпразнуване
Деня на детето на клона в с. Оризари, Сливенско. 1934–1940 г.
Кореспонденция на Местна земеделска задруга – с. Баня, Сливенско.
1943–1945 г.
Протоколна книга на Дружество на прогимназиалните и гимназиалните
учители – Сливен. 1918–1928 г.
Протоколна книга на Околийско дружество на учителите „Заря“ – Сливен. 1931–1934 г.
139

А РХ И В Н И С П РА ВОЧ Н И Ц И

ЧП 157К
ЧП 158К
ЧП 166К
ЧП 174К
ЧП 184К
ЧП 186К
ЧП 203К
ЧП 207К
ЧП 210К
ЧП 213К
ЧП 220К
ЧП 222К
ЧП 227К
ЧП 235К
ЧП 236К
ЧП 237К
ЧП 238К
ЧП 254К
ЧП 298К
ЧП 299К
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Протоколна книга на Околийско дружество на учителите – Котел.
1914–1934 г.
Протоколна книга на Просветно дружество – Нова Загора. 1938–1944 г.
Бюджети за 1929–1930 г., главен отчет за 1914 г. и др. на Общинско
управление – с. Струпец, Сливенско. 1914–1930 г.
Поземлени листи и преписка по селското стопанство на Общинско
управление – с. Касанлии (Панаретовци), Сливенско. 1930–1932 г.
Протоколи и доклади от годишни отчетни събрания на АД Спестовна
банка „Шалом“ – Сливен. 1931–1940 г.
Протоколна книга на Общинско управление – с. Събрано, Сливенско.
1929–1933 г.
Инвентарна книга и преписка за пускане в експлоатация на даракчийска
работилница на ООД „Братя Сахакян“ – Сливен. 1941–1947 г.
Инвентарни книги на Чорапена фабрика „Лукс“ на братя Алхалел –
Сливен. 1935–1947 г.
Годишни отчети на Районен кооперативен съюз „Балкан“ – Сливен за
1936 и 1939 г. 1936–1939 г.
Протоколна книга за 1942–1949 г. и годишни бюджети за 1944–1947 г.
на Земеделска стопанска задруга – с. Тича, Сливенско. 1942–1949 г.
Молби, заявления за членство, лични сведения и кореспонденция на
Съюза на бойците от фронта в България – Нова Загора. 1935–1943 г.
Протоколна книга на Селско общинско управление – с. Дядово, Сли-

венско. 1928–1930 г.

Кореспонденция на Телеграфо-пощенска станция – с. Ичера, Сливенско.
1928–1929 г.
Окръжни, кореспонденция и плакати на Съюза „Българската родна
защита“ – Нова Загора. 1929 г.
Заповедна книга, входящ дневник и амбулаторна книга на Военен затвор – Сливен. 1942–1944 г.
Устав на Работническа кооперация „Текстилец“ – Сливен и кореспонденция с БЗКБ. 1943 г.
Протоколни книги на УС и Контролния съвет на Кредитна кооперация
„Цар Калоян“ – с. Калояново, Сливенско. 1908–1947 г.
„История на електрификацията на Сливен“ от инж. Никола Шишеджиев
за периода 1904–1950 г. 1976 г.
Поздравителен адрес от Сливенски градски съвет до екзарх Йосиф І
(1905); снимка на Сливенския митрополит Гервасий (1897). 1897, 1905 г.
Разрешително за строеж на къщата на Петър Данчов. 1872 г.
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ЧП 301К
ЧП 308К
ЧП 315К
ЧП 316К
ЧП 321К
ЧП 322К
ЧП 325К

ЧП 326К
ЧП 339К

ЧП 340К
ЧП 341К
ЧП 342К
ЧП 347К
ЧП 348К
ЧП 349К
ЧП 353К

ЧП 354К
ЧП 356К

Колекция от спомени и документи за Балканската и Първата световна
войни. 1912–1920 г.
Спомен от Георги Парапанов за издателската му дейност през 1931–
1944 г. 1980 г.
Снимки на членовете от стенографското дружество „Бързопис“ – Сливен. 1897–1921 г.
„Да запазим посаденото им цвете“ – филм, посветен на 50-годишнината
от стачката на текстилците в Сливен през 1929 г. 1982 г.
„Зараждане и развитие на туристическото движение в Нова Загора
1901–1966“ – спомен от Кольо Русев. 1981 г.
„Половин век здравно-просветна, червенокръстка и обществена дейност
1931–1981 г.“ – спомен от д-р Александър Недев. 1982 г.
Грамота от ген.-майор Стефан Паприков – военен министър на България
за награждаване на Захари Кондаков – подпоручик от VІ артилерийски
полк в Сливен, за военни заслуги (1902) и негови снимки. 1902 г.
Касови дневници на Магазин за продажба на платове „Лесинов и Сие“ –
Сливен. 1911–1928 г.
Диплом на Никодим Николов (Сливенски митрополит Никодим) за
завършване на Оксфордския университет със степен бакалавър. 11 юни
1925 г.
Лични документи на арх. Боян Събев Стоянов, завършил в Дрезден.
1904 г.
Ръкописи, рисунки и снимки на художника Сирак Скитник. 1905–1906 г.
Снимки и пощенски картички от художника Йордан Кювлиев. 1906 г.
Лични и семейни снимки и спомени на Никола Стефанов Гигов – политзатворник. 1912–1981 г.
Спомени, учебници, некролози и др. на учителя Захари Киров. 1867–
1949 г.
Възвания, позиви, резолюции и др. на политически партии в Сливен.
1894–1931 г.
Рапорти на Старозагорската митрополия до Старозагорския митрополит Методий за резултатите от разпита на останалите живи четници
от четата на Хаджи Димитър за боя на връх Бузлуджа и документи за
честването на 30-годишнината му. 1898 г.
Филм за стария Сливен. 1938–1943 г.
„От Кешанско до Сливен и червения квартал Даме Груев“ – история
за живота на тракийските българи в Източна Тракия и създаването на
тракийския квартал в Сливен. (1352–1976). 1986 г.
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ЧП 357К
ЧП 359К
ЧП 360К

ЧП 364К

ЧП 365К
ЧП 368К
ЧП 369К

ЧП 379К
ЧП 390К
ЧП 392К
ЧП 394К
ЧП 396К
ЧП 401К
ЧП 404К

ЧП 405К
ЧП 407К
ЧП 408К
ЧП 414К
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Кратки бележки за появата и развитието на кооперативното движение
в Нова Загора. 1896–1947 г.
„Опит за история на затворното дело в Сливен 1904–1978 г.“ От колектив
при затвора. 1978 г.
Удостоверение, животописни бележки и предложения за отпускане
на пенсия на Тодор Стамов Бахчеванов от с. Граматиково, Бургаско –
участник в Илинденско-Преображенското въстание (1903). 1949–1955 г.
Известие за полагането на основния камък и откриването на железопътната линия Сливен – Зимница (1906, 1907); протокол от учредяването
на ВЧС през 1910 г. 1906–1910 г.
Снимки на Чудомир Кантарджиев, Яне Сандански и други македонски
революционери. Б.д.
Биографични бележки, удостоверения и др. на Симеон Цветков Динчин,
емигрант в Канада от 1926 г. 1894–1968 г.
Биография, снимки и писма на Слави Нейков от Нова Загора, деятел
на БЗНС „Никола Петков“, емигрант в Пияна, Франция, до съпругата
му. 1903–1964 г.
Писма, картички и снимки на Стефан Андреев от с. Катунище, Сливенско, участник в Първата световна война. 1912–1918 г.
Лични документи, снимки и др. на певицата Събина Лебединска от
Сливен. 1904–1967 г.
Прошения, протоколи от общи събрания и др. за обществения живот в
с. Медвен, Сливенско. 1881–1894 г.
Снимки, брошури и др. на Дружеството на запасните подофицери
„Хаджи Димитър“ – Сливен. 1909–1942 г.
Колекция от снимки на бивши сливенски кметове и председатели на
Окръжния съвет. 1878–1995 г.
Текстове на народни песни, събрани от Борис Симитчиев. Б.д.
Кондрат (съгласително писмо) за основаване на дружество за търговия
между сливенски граждани, сред които и Русчо Вълков Миркович.
Сливен, 2 ян. 1874 г.
Вестник „Източна Стара планина“ – Котел. 17 февр. 1902 г.
Биография и спомени на антифашиста Петър Христов Петров. 1916 г.
Историческа справка за с. Запалня, Сливенско (заличено 1965 г.) от
Христо Добрев Кожухаров. Б.д.
Досие на Комитета за въздигане паметник на войводата Таньо Стоянов
Куртев (Таньо войвода) в Сливен. 1939–1950 г. Вж. и ЦДА, ф. 264К,
оп. 6, а.е. 1642.
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ЧП 416К

ЧП 418К
ЧП 419К
ЧП 421К

Колекция от документи, снимки и биографична книга „Саможертва за
Отечеството и Съединението“ за Димитър Сяров (1847–1896) – четник,
участник в Руско-турската война, Съединението и Сръбско-българската
война. 1885–2005 г.
Колекция от учредителни преписки, протоколни книги, годишни отчети и др. на кредитни, трудово-горски и потребителни кооперации от
Сливенско. 1908–1956 г.
История на Септемврийското въстание от 1923 г. в Сливенско; характеристики, спомени и сведения за участници в антифашистката борба
до 9 септ. 1944 г., събрани от Васил Коларов. 1942–1955 г.
Колекция от протоколни книги, бюджети и тръжни преписки на училищни настоятелства от Сливенско. 1911–1947 г.
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СПИСЪК
на включените в пътеводителя фондове
по възходящ ред на номерата

1К

Първокласна държавна болница – Сливен

2К

Хлебопекарска кооперация „Единство“ – Сливен

3К

Съюз за закрила на децата – клон с. Коньово, Сливенско

4К

Училищно настоятелство – с. Коньово, Сливенско

5К

Околийски ветеринарен лекар – Котел

6К

Тъкаческа кооперация за общи доставки, изработка и продажба
„Котленски край“ – Котел

7К

Околийски работнически синдикат – Котел

8К

Околийско агрономство – Котел

9К

Градско общинско управление – Котел

10К

Околийска реквизиционна комисия – Котел

11К

Трудово-производителна кооперация „Дъб“ – Котел

12К

Селско общинско управление – с. Градец, Сливенско

13К

Народно основно училище „Отец Софроний“ – Котел

14К

Потребителна кооперация „Напред“ – Котел

15К

Околийска училищна инспекция – Котел

16К

Околийско управление – Котел

17К

Българска земеделска и кооперативна банка – Котел

18К

Скотовъдна млекарска кооперация „Изгрев“ – Котел

19К

Фабрика „Коста Маринов“ – Сливен

20К

Фабрика „Братя Кираджиеви“ – с. Кермен, Сливенско

21К

Текстилна фабрика „Теню Петков“ – Сливен

22К

Фабрика „Док“ – Сливен

23К

Фабрика „Недев & Саръиванов“ – Сливен

24К

Памучна фабрика „Иван Христов Ченков“ – Сливен

25К

Текстилно акционерно дружество „Илия Калов“ – Сливен
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26К

Мини „Твърдица“ на Акционерно дружество „Твърдица“ – София –
с. Твърдица, Сливенско

27К

Текстилна фабрика „Тодор Бояджиев“ – Сливен

28К

Мина „Кардиф“ на Акционерно дружество „Бъдеще“ – София –
с. Твърдица, Сливенско

29К

Акционерно дружество „Мини Чумерна“ – Сливен

31К

Акционерно дружество „Сем“ – с. Твърдица, Сливенско

32К

Каменовъглена мина „Българка“ – с. Твърдица, Сливенско

33К

Минно дружество „Качулка и Брусия“ – Сливен

34К

Акционерно текстилно дружество „Андонов & Михайлов“ – Сливен

35К

Фабрика „Иван Минков“ – Сливен

36К

Околийско управление – Сливен

37К

Околийско управление – Нова Загора

38К

Прокуратура при Околийски съд – Сливен

39К

Околийски съд – Сливен

40К

Околийски занаятчийски синдикат – Сливен

42К

Градско общинско управление – Нова Загора

43К

Българска земеделска и кооперативна банка – Сливен

44К

Сливенска митрополия

45К

Околийско агрономство – Нова Загора

46К

Градско общинско управление – Сливен

47К

Околийско агрономство – Сливен

48К

Общинско управление – с. Желю войвода, Сливенско

49К

Кредитна кооперация „Защита“ – с. Любенова махала, Сливенско

51К

Сливенско административно лесничейство

52К

Кожарска фабрика „Димитър Дочев“ – Нова Загора

53К

Фабрика за копринени и памучни платове „Цвета Бончева“ – Сливен

54К

Акционерно дружество за текстилна индустрия „Мерино“ – Сливен

55К

Църковно настоятелство при храм „Св. Петка“ – Нова Загора

56К

Църковно настоятелство при храм „Св. Иван Рилски“ – с. Съдиево,
Сливенско

57К

Църковно настоятелство при храм „Св. Троица“ – с. Новоселец, Сли145
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венско
58К

Църковно настоятелство при храм „Св. Георги“ – с. Любенова махала,
Сливенско

59К

Църковно настоятелство при храм „Св. Константин и Елена“ –
с. Червенаково, Сливенско

60К

Църковно настоятелство при храм „Св. Димитрий“ – с. Съдийско поле,
Сливенско

61К

Църковно настоятелство при храм „Св. Пророк Илия“ – с. Омарчево,
Сливенско

62К

Църковно настоятелство при храм „Св. Вознесение“ – с. Сборище,
Сливенско

63К

Църковно настоятелство при храм „Св. Великомъченик Димитрий“ –
с. Бял кладенец, Сливенско

64К

Църковно настоятелство при храм „Св. св. Кирил и Методий“ –
с. Асеновец, Сливенско

65К

Църковно настоятелство при храм „Св. Параскева“ – с. Твърдица, Сливенско

66К

Църковно настоятелство при храм „Св. Иван Рилски“ – с. Любенец,
Сливенско

67К

Църковно настоятелство при храм „Св. Архангел Михаил“ –
с. Млекарево, Сливенско

68К

Църковно настоятелство при храм „Св. Архангел Михаил“ – с. Стоил
войвода, Сливенско

69К

Църковно настоятелство при храм „Св. Троица“ – с. Загорци, Сливенско

70К

Църковно настоятелство при храм „Св. Петка“ – с. Горно Александрово,
Сливенско

71К

Църковно настоятелство при храм „Св. София“ – Сливен

72К

Църковно настоятелство при храм „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Блатец,
Сливенско

73К

Църковно настоятелство при храм „Св. Вознесение Христово“ –
с. Селиминово, Сливенско

74К

Църковно настоятелство при храм „Св. Троица“ – с. Крушаре, Сливенско

75К

Църковно настоятелство при храм „Св. Димитър“ – Сливен

76К

Църковно настоятелство при храм „Св. Петка“ – с. Кермен, Сливенско

77К

Ревирно лесничейство – с. Кипилово, Сливенско
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78К

Народно начално училище „Петър Андонов“ – Сливен

79К

Народно основно училище „Христо Ботев“ – с. Полски Градец, Сливенско

80К

Кооперативно производително говедовъдно сдружение „Краварско
дружество“ – Сливен

81К

Архиерейско наместничество – Нова Загора

82К

Църковно настоятелство при храм „Св. Богородица“ – Нова Загора

83К

Църковно настоятелство при храм „Св. Архангел Михаил“ – с. Козарево,
Сливенско

84К

Църковно настоятелство при храм „Св. Архангел Михаил“ –
с. Гавраилово, Сливенско

85К

Църковно настоятелство при храм „Св. Димитър“ – с. Голямо Чочовени,
Сливенско

86К

Църковно настоятелство при храм „Св. Димитър“ – с. Голямо Шивачево,
Сливенско

87К

Дружество с ограничена отговорност „Обнова“ – клон Сливен

88К

Акционерно дружество „Георги Стефанов и Синове“ – Сливен

89К

Акционерно дружество „Европа“ – Сливен

91К

Дружество с ограничена отговорност „Интърг“ – Сливен

92К

Средно девическо училище „Царица Елеонора“ – Сливен

93К

Мъжка гимназия „Добри Чинтулов“ – Сливен

94К

Църковно настоятелство при храм „Св. Николай“ – с. Кортен, Сливенско

95К

Дружество с ограничена отговорност „Лента“ – Сливен

96К

Църковно настоятелство при храм „Св. Архангел Михаил“ – с. Желю
войвода, Сливенско

97К

Българско народно читалище „Зора“ – Сливен

98К

Църковно настоятелство при храм „Св. Пророк Иеремия“ – с. Еленово,
Сливенско

99К

Църковно настоятелство при храм „Св. св. Кирил и Методий“ –
с. Питово, Сливенско

100К

Църковно настоятелство при храм „Св. Архангел Михаил“ – с. Коньово,
Сливенско

101К

Църковно настоятелство при храм „Св. Петка“ – с. Пет могили, Сливенско

102К

Църковно настоятелство при храм „Св. Вознесение“ – с. Караново,
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Сливенско
103К

Църковно настоятелство при храм „Св. Иван Рилски“ – с. Полски Градец,
Сливенско

104К

Архиерейско наместничество – Котел

105К

Църковно настоятелство при храм „Св. Троица“ – Котел

106К

Църковно настоятелство при храм „Св. св. Петър и Павел“ – Котел

107К

Църковно настоятелство при храм „Св. Николай“ – с. Жеравна, Сливенско

108К

Църковно настоятелство при храм „Св. Марина“ – с. Медвен, Сливенско

109К

Църковно настоятелство при храм „Св. Троица“ – с. Нейково, Сливенско

110К

Църковно настоятелство при храм „Св. Пророк Илия“ – с. Градец, Сливенско

111К

Църковно настоятелство при храм „Св. Димитър“ – с. Ичера, Сливенско

112К

Църковно настоятелство при параклиса „Св. Атанасий“ – с. Мокрен,
Сливенско

113К

Популярна банка – Сливен

114К

Банка Български кредит – Сливен

115К

Българска търговска банка Акционерно дружество – клон Сливен

116К

Производителна кооперация „Американска лоза“ – Сливен

117К

Кооперативно дружество „Кооперацията“ – Сливен

118К

Банкерска фирма „Коста Иванов Кантарджиев“ – Сливен

120К

Новозагорско административно лесничейство

121К

Българска фабрика за електрически лампи „Белфа“ – Акционерно дружество – Сливен

122К

Църковно настоятелство при храм „Св. Параскева“ – с. Събрано,
Сливенско

123К

Църковно настоятелство при храм „Св. Богородица“ – с. Стара река,
Сливенско

124К

Църковно настоятелство при храм „Св. Пророк Илия“ – с. Кипилово,
Сливенско

125К

Кооперативно бакалско сдружение – Сливен

126К

Трета прогимназия „Д-р Иван Селимински“ – Сливен

127К

Народно основно училище – с. Стара река, Сливенско

129К

Общинско стопанско предприятие „Електроснабдяване“ – Сливен
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130К

Народно основно училище „Цар Борис ІІІ“ – с. Кермен, Сливенско

131К

Народно основно училище – с. Баня, Сливенско

132К

Събирателно дружество „Никола Константинов и сие“ – Сливен

133К

„Лангов и Демиреви“ Дружество с ограничена отговорност – Сливен

134К

Народно основно училище – с. Ковачите, Сливенско

135К

Народно начално училище „Цанко Церковски“ – Сливен

136К

Трудова горска производителна кооперация „Балкан“ – с. Кипилово,
Сливенско

137К

Народно читалище „Светлина“ – с. Събрано, Сливенско

138К

Народно читалище „Единство“ – с. Жеравна, Сливенско

139К

Народно читалище „Просвета“ – с. Загорци, Сливенско

140К

Народно читалище „Просвета“ – с. Сборище, Сливенско

141К

Народно читалище „Светлина“ – с. Бял кладенец, Сливенско

142К

Народно читалище „Надежда“ – с. Градец, Сливенско

143К

Народно читалище „Пробуда“ – с. Баня, Сливенско

144К

Селско общинско управление – с. Тича, Сливенско

145К

Селско общинско управление – с. Ябланово, Сливенско

146К

Трудова горска производителна кооперация „Напредък“ – с. Стара река,
Сливенско

147К

Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Тича, Сливенско

148К

Средищно народно основно училище „Неофит Рилски“ – с. Твърдица,
Сливенско

149К

Народно първоначално училище – с. Сотиря, Сливенско

150К

Кредитна кооперация „Градина“ – с. Селиминово, Сливенско

151К

Потребителна кооперация „Пчела“ – с. Гавраилово, Сливенско

152К

Трудова горска производителна кооперация „Балкан“ – с. Голямо Шивачево, Сливенско

153К

Народно основно училище – с. Гавраилово, Сливенско

155К

Кредитна кооперация „Подкрепа“ – с. Чокоба, Сливенско

156К

Селско общинско управление – с. Сборище, Сливенско

157К

Селско общинско управление – с. Крушаре, Сливенско

158К

Селско общинско управление – с. Камен, Сливенско
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159К

Кредитна кооперация „Самопомощ“ – с. Еленово, Сливенско

160К

Основно училище „Христо Ботев“ – с. Драгоданово, Сливенско

161К

Народно основно училище „Йордан Йовков“ – с. Жеравна, Сливенско

162К

Кредитна кооперация „Орач“ – с. Омарчево, Сливенско

163К

Кредитна кооперация „Сеяч“ – с. Питово, Сливенско

164К

Кредитна кооперация „Благодат“ – с. Биково, Сливенско

165К

Народно първоначално училище – с. Ново село, Сливенско

166К

Земеделско спестовно кредитно сдружение „Доков“ – с. Твърдица,
Сливенско

167К

Селско общинско управление – с. Кермен, Сливенско

168К

Околийски съд – Нова Загора

169К

Радецко народно първоначално училище „Цар Борис ІІІ“ – с. Радецки,
Сливенско

170К

Народно основно училище – с. Джиново, Сливенско

171К

Народно читалище „Съгласие“ – с. Желю войвода, Сливенско

172К

Селско общинско управление – с. Омарчево, Сливенско

173К

Народно читалище „Пробуда“ – с. Кермен, Сливенско

174К

Потребителна кооперация „Възраждане“ – с. Кортен, Сливенско

175К

Училищно настоятелство – с. Съдиево, Сливенско

176К

Народно основно училище – с. Съдиево, Сливенско

177К

Народна смесена прогимназия „Св. св. Кирил и Методий“ –
с. Трапоклово, Сливенско

178К

Трудова горска производителна кооперация „Възраждане“ – с. Козарево,
Сливенско

179К

Народно читалище „Светлина“ – с. Кортен, Сливенско

180К

Народно основно училище „Хаджи Димитър“ – с. Бяла, Сливенско

181К

Училищно настоятелство – с. Ичера, Сливенско

182К

Народна прогимназия „Георги Раковски“ – с. Ичера, Сливенско

183К

Кредитно кооперативно сдружение „Изгрев“ – с. Самуилово, Сливенско

184К

Всестранна кооперация „Единство“ – с. Мечкарево, Сливенско

185К

Кредитно кооперативно сдружение „Крепост“ – с. Глуфишево, Сливенско

186К

Народно читалище „Генерал Лолов“ – с. Медвен, Сливенско
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187К

Народно основно училище „Христо Ботев“ – с. Самуилово, Сливенско

188К

Селско общинско управление – с. Асеновец, Сливенско

189К

Сливенски околийски инженер

190К

Народна прогимназия „Любен Каравелов“ – с. Градец, Сливенско

191К

Народно основно училище – с. Коньово, Сливенско

192К

Воден синдикат „Бяла река“ – с. Голямо Шивачево, Сливенско

193К

Околийски съд – Котел

194К

Общинско управление – с. Ново село, Сливенско

195К

Трудова горска производителна кооперация „Сакар“ – с. Тича, Сливенско

196К

Кредитна кооперация „Изгрев“ – с. Съдийско поле, Сливенско

197К

Кредитна кооперация „Тютюнев лист“ – с. Каменово, Сливенско

198К

Кредитна кооперация „Житен клас“ – с. Съдиево, Сливенско

199К

Народна смесена прогимназия – с. Мокрен, Сливенско

200К

Селско общинско управление – с. Кортен, Сливенско

201К

Народно основно училище „Отец Паисий“ – с. Омарчево, Сливенско

202К

Кредитна кооперация „Подкрепа“ – с. Новоселец, Сливенско

203К

Кредитна кооперация „Земеделец“ – с. Пет могили, Сливенско

204К

Кредитна кооперация „Задруга“ – с. Радецки, Сливенско

205К

Народно основно училище „Климент Охридски“ – с. Блатец, Сливенско

206К

Кредитно кооперативно сдружение „Взаимопомощ“ – с. Градец,
Сливенско

207К

Кредитна кооперация – с. Червенаково, Сливенско

208К

Кредитна кооперация „Пчела“ – с. Младово, Сливенско

209К

Селско общинско управление – с. Голямо Шивачево, Сливенско

210К

Народна смесена прогимназия „Христо Ботев“ – с. Пет могили,
Сливенско

211К

Народно основно училище „Захари Стоянов“ – с. Медвен, Сливенско

212К

Селско общинско управление – с. Блатец, Сливенско

213К

Пъдаревска народна смесена прогимназия

214К

Популярна банка – с. Градец, Сливенско

215К

Работническа потребителна кооперация „Напред“ – с. Градец, Сливенско

216К

Трудова горска производителна кооперация „Стидово“ – с. Градец,
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Сливенско
217К

Селско общинско управление – с. Стара река, Сливенско

218К

Народно читалище „Пробуда“ – с. Любенец, Сливенско

219К

Народно основно училище „Иларион Макариополски“ – с. Любенова
махала, Сливенско

220К

Начално училище „Христо Ботев“ – с. Козарево, Сливенско

221К

Народна смесена прогимназия „Д-р Петър Берон“ – с. Новоселец,
Сливенско

222К

Народно основно училище „Петко Рачев Славейков“ – с. Кортен,
Сливенско

223К

Народно читалище „Съгласие“ – с. Омарчево, Сливенско

224К

Селско общинско управление – с. Пет могили, Сливенско

225К

Народно основно училище „Княз Симеон Търновски“ – с. Любенец,
Сливенско

226К

Народно основно училище „Петко Рачев Славейков“ – с. Горно Александрово, Сливенско

228К

Държавно столарско бъчварско училище – Котел

229К

Кредитна кооперация „Златен клас“ – с. Горно Александрово, Сливенско

230К

Кредитна кооперация „Пробуда“ – с. Ковачите, Сливенско

231К

Кредитна кооперация „Успех“ – с. Джиново, Сливенско

232К

Основно училище „Кирил и Методий“ – с. Събрано, Сливенско

233К

Народна смесена прогимназия „Христо Ботев“ – с. Загорци, Сливенско

234К

Първоначално училище „Васил Левски“ – с. Брястово, Сливенско

235К

Народна смесена прогимназия „Отец Паисий“ – с. Стоил войвода,
Сливенско

236К

Общинско управление – с. Коньово, Сливенско

237К

Общинско управление – с. Младово, Сливенско

238К

Първоначално училище „Кирил и Методий“ – с. Радево, Сливенско

239К

Народно читалище „Светлина“ – с. Еленово, Сливенско

240К

Обединена кооперация „Напред“ – с. Жеравна, Сливенско

241К

Народна смесена прогимназия „Христо Ботев“ – с. Питово, Сливенско

242К

Народна смесена прогимназия „Д-р Петър Берон“ – с. Караново,
Сливенско
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243К

Народно основно училище „Христо Ботев“ – с. Еленово, Сливенско

245К

Селско общинско управление – с. Овчарци, Сливенско

246К

Селско общинско управление – с. Староселец, Сливенско

248К

Кредитна кооперация „Сила“ – с. Голяма Детелина, Сливенско

249К

Селско общинско управление – с. Джиново, Сливенско

250К

Кредитна кооперация „Подкрепа“ – с. Малка Детелина, Сливенско

251К

Селско общинско управление – с. Полски Градец, Сливенско

252К

Държавно средно текстилно училище – Сливен

253К

Кредитна кооперация „Кариера“ – с. Дядово, Сливенско

254К

Кредитна кооперация „Земеделец“ – с. Полско Пъдарево, Сливенско

255К

Потребителна кооперация „Напред“ – Нова Загора

256К

Кредитна кооперация „Средна гора“ – с. Баня, Сливенско

257К

Кредитна кооперация „Помогни си сам“ – с. Радево, Сливенско

258К

Кредитна кооперация „Съгласие“ – с. Асеновец, Сливенско

259К

Кредитна кооперация „Труд“ – с. Брястово, Сливенско

260К

Селско общинско управление – с. Ковачите, Сливенско

261К

Селско общинско управление – с. Съдиево, Сливенско

262К

Общинско управление – с. Трапоклово, Сливенско

263К

Потребителна кооперация „Земеделец“ – с. Мокрен, Сливенско

264К

Кредитна кооперация „Сполука“ – с. Старо село, Сливенско

265К

Народно читалище „Пробуда“ – с. Запалня, Сливенско

266К

Трудова горска производителна кооперация „Обнова“ – с. Ичера,
Сливенско

267К

Кредитна кооперация „Зора“ – с. Ичера, Сливенско

268К

Общинско управление – с. Медвен, Сливенско

269К

Общинска ветеринарна лечебница – с. Пет могили, Сливенско

270К

Народно основно училище – с. Сборище, Сливенско

271К

Общинско управление – с. Еленово, Сливенско

272К

Общинско управление – с. Прохорово, Сливенско

273К

Общинско управление – с. Сокол, Сливенско

274К

Общинско управление – с. Бял кладенец, Сливенско

275К

Държавно промишлено училище – Сливен
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276К

Околийско данъчно управление – Сливен

277К

Околийска училищна инспекция – Сливен

278К

Инспекция на труда и обществените осигуровки – Сливен

279К

Общинско управление – с. Баня, Сливенско

280К

Общинско управление – с. Червенаково, Сливенско

281К

Общинско управление – с. Жребчево, Сливенско

282К

Съюз за закрила на децата – клон с. Джиново, Сливенско

283К

Дружество на Българския червен кръст – с. Джиново, Сливенско

284К

Трудова горска производителна кооперация „Царевец“ – с. Медвен,
Сливенско

285К

Кредитна кооперация „Успех“ – с. Медвен, Сливенско

286К

Първоначално училище – с. Прохорово, Сливенско

287К

Училищно настоятелство – с. Оризари, Сливенско

288К

Училищна група на младежкия червен кръст при първоначално училище – с. Оризари, Сливенско

289К

Първоначално училище – с. Оризари, Сливенско

290К

Първоначално училище „Васил Левски“ – с. Сокол, Сливенско

291К

Просветна потребителна кооперация „Светлина“ – Сливен

292К

Потребителна кооперация „Напред“ – Сливен

293К

Кредитна кооперация „Спасение“ – с. Сотиря, Сливенско

294К

Народно първоначално училище „Любен Каравелов“ – с. Малка
Детелина, Сливенско

295К

Окръжно управление – Сливен

296К

Кредитно кооперативно сдружение „Напредък“ – с. Стоил войвода,
Сливенско

297К

Трудова горска производителна кооперация „Качулка“ – с. Бяла,
Сливенско

298К

Сдружение за застраховка на добитък – с. Баня, Сливенско

299К

Училищно настоятелство – с. Червенаково, Сливенско

300К

Училищно настоятелство – с. Жребчево, Сливенско

301К

Женско благотворително дружество „Майчина длъжност“ – Сливен

302К

Народно първоначално училище „Хаджи Димитър“ – с. Седларево,
Сливенско
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303К

Кредитна кооперация „Успех“ – с. Млекарево, Сливенско

304К

Смесена гимназия „Царица Йоанна“ – Нова Загора

305К

Първоначално училище – с. Запалня, Сливенско

306К

Смесена гимназия „Георги Стойков Раковски“ – Котел

307К

Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Младово, Сливенско

308К

Участъкова ветеринарна лечебница – с. Еленово, Сливенско

309К

Народно начално училище „Кирил и Методий“ – с. Гергевец, Сливенско

310К

Народно читалище „Пробуда“ – с. Съдиево, Сливенско

311К

Образцово народно читалище „Диньо Петров Сивков“ – Нова Загора

312К

Общинско управление – с. Мокрен, Сливенско

313К

Общинско управление – с. Пъдарево, Сливенско

314К

Общинско управление – с. Бяла, Сливенско

315К

Народно основно училище – с. Кипилово, Сливенско

316К

Народно основно училище „Георги Раковски“ – с. Раково, Сливенско

317К

Кредитна кооперация „Грозд“ – с. Пъдарево, Сливенско

318К

Селска община – с. Стоил войвода, Сливенско

319К

Дружество на бойците от фронта – с. Стоил войвода, Сливенско

320К

Общинско управление – с. Раково, Сливенско

321К

Училищно настоятелство – с. Раково, Сливенско

322К

Общинска здравна служба – с. Кермен, Сливенско

323К

Общинска здравна служба – с. Голямо Шивачево, Сливенско

324К

Общинско управление – с. Ичера, Сливенско

325К

Общинско управление – с. Жеравна, Сливенско

326К

Пощенска телеграфна и телефонна станция – Нова Загора

327К

Кредитна кооперация „Съединение“ – с. Прохорово, Сливенско

328К

Околийска ветеринарна лечебница – Нова Загора

329К

Кредитна кооперация „Надежда“ – с. Любенец, Сливенско

330К

Народно читалище „Кирил и Методий“ – с. Боров дол, Сливенско

331К

Околийско данъчно управление – Нова Загора

332К

Църковно настоятелство при храм „Св. Никола“ – Сливен

333К

Кредитна кооперация „Съгласие“ – с. Събрано, Сливенско
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334К

Кредитна кооперация „Орало“ – с. Загорци, Сливенско

335К

Околийска училищна инспекция – Нова Загора

336К

Околийска реквизиционна комисия – Нова Загора

337К

Народно читалище „Изгрев“ – с. Нейково, Сливенско

338К

Народно основно училище „Княз Симеон Търновски“ – с. Голямо Шивачево, Сливенско

339К

Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Боров дол, Сливенско

340К

Общинска здравна служба – с. Градец, Сливенско

341К

Популярна банка – с. Кермен, Сливенско

342К

Втора прогимназия „Д-р Симеон Табаков“ – Сливен

343К

Съюз за борба с алкохолизма, ложа „Възраждане“ – Сливен

344К

Училищно настоятелство – Сливен

345К

Околийска земеделска стопанска задруга – Котел

346К

Българска народна банка – Сливен

347К

Общинско управление – с. Речица, Сливенско

348К

Общинско управление – с. Самуилово, Сливенско

349К

Групов фонд „Общински управления в Сливенски окръг“

350К

Групов фонд „Училищни настоятелства в Сливенски окръг“

351К

Сливенски пансион за сираци от войната

352К

Народно читалище „Пробуда“ – с. Радево, Сливенско

353К

Околийски деятел на обществената обнова – Котел

354К

Районен кооперативен съюз „Загорец“ – Нова Загора

355К

Пощенска телеграфна и телефонна станция – Котел

356К

Училищно настоятелство – Нова Загора

357К

Народна смесена прогимназия – Нова Загора

358К

Българско читалище „Съгласие-Напредък“ – Котел

359К

Групов фонд „Читалища в Сливенски окръг“

360К

Групов фонд „Начални и основни училища в Сливенски окръг“

362К

Сливенски окръжен затвор

363К

Участъкова здравна служба – с. Желю войвода, Сливенско

364К

Народно основно училище – с. Катунище, Сливенско

365К

Народно начално училище – с. Зайчари, Сливенско
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366К

Народно начално училище – с. Близнец, Сливенско

367К

Начално училище – с. Дядово, Сливенско

368К

Ветеринарен участък – с. Баня, Сливенско

369К

Ветеринарен участък – с. Твърдица, Сливенско

370К

Областен съд – Сливен

371К

Съвет на адвокатската колегия – Сливен

372К

Дружество на средните техници – Сливен

373К

Спортен клуб „Асеновец“ – Сливен

374К

Тютюнева фабрика „България“ – Сливен

375К

Народно читалище „Паисий Хилендарски“ – с. Караново, Сливенско

376К

Лекарски съюз в България – клон Сливен

378К

Градинарска овощаро-лозарска кооперация – Сливен

381К

Тичанска потребителна кооперация „Нова ера“ – с. Тича, Сливенско

382К

Бойчев, Димо (Димо Бойчев Сираков) (1858–1896)

383К

Чакъров, Петър Николов (1860–1944)

384К

Гидиков, Стефан Стефанов (1871–1944)

385К

Хаджистефанов, Димитър (1860–1950)

386К

Гудев, Илия Димитров (1862–1953)

387К

Захариева, Теодора (Теодора Захариева Хаджидимитрова) (1884–1963)

389К

Султанов, Стефан Симеонов (1899–1992)

390К

Околийско инженерство – Нова Загора

391К

Тодоров, Милко (1847–1925)

392К

Народно читалище „Пробуда“ – с. Попово, Сливенско

393К

Попов, Стефан Николов (1888–1974)

394К

Българска земеделска и кооперативна банка – клон Нова Загора

395К

Станчев, Иван Симеонов (1882–1955)

396К

Групов фонд „Допълнителни земеделски училища в Сливенска околия“

397К

Николов, Атанас (Атанас Николов Михалчев) (1874–1966)

398К

Славов, Руси (Руси Славов Георгиев) (1884–1937)

399К

Обущарско занаятчийско сдружение – Сливен

400К

Козев, Иван Димитров (1896–1973)
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401К

Папазов, Иван Георгиев (1873–1926)

402К

Гюлмезов, Георги Панайотов (1874–1956)

403К

Керменлийски, Михаил Стефанов (1891–1977)

404К

Данчев, Петър Георгиев (1886–1971)

405К

Пощов, Михаил Панайотов (1894–1974)

406К

Димитров, Васил (Васил Димитров Попвасилев) (1885–1972)

407К

Константинов, Константин Илиев (1890–1970)

408К

Русев, Руси Стефанов (1896–1979)

409К

Тодоров, Мишо (Михаил Тодоров Хаджимихайлов) (1890–1967)

410К

Кунков, Георги Панайотов (1891–1967)

411К

Родов фонд братя Сапунарови (1867-?)

412К

Добрев, Добри Иванов (1898–1973)

413К

Константинов, Данаил (Данаил Константинов Кръстев) (1872–1955)

414К

Райнов, Михаил Иванов (1865–1950)

415К

Арнаудов, Илия Петров (1889–1946)

416К

Семеен фонд Пейчеви, Стефан и Ивана (1897–1985)

417К

Шампион, Димитър (Димитър Йорданов Шампион) (1895–1966)

418К

Костичков, Георги Добрев (1895–1971)

419К

Шангов, Петър Желев (1898–1976)

420К

Маринов, Стойно (Стойно Маринов Стойнов) (1898–1976)
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СПИСЪК
на обработените неанотирани фондове

30К
41К
90К
119К
227К
360К
361К
377К
380К

Мина „Карабаир“ на минно събирателно дружество „Колфалчеви“ –
Сливен
Околийско общо занаятчийско сдружение – Нова Загора
Дарак „Добри Кондев“ – Сливен
Тютюнев антрепозит – Сливен
Държавно практическо девическо училище и тригодишен занаятчийски
курс – Нова Загора
Групов фонд „Начални и основни училища в Сливенски окръг“
Групов фонд „Нарочни баланси на национализирани предприятия в
Сливенски окръг“
Еврейска народна община – Сливен
Колекция „Документи от Възраждането и Освободителната Руско-турска
война“
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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

авг. 		

август

АД 		

Акционерно дружество

а.е. 		

архивна единица

апр. 		

април

арх. 		

архитект

БАД 		

Българско акционерно дружество

БГК 		

Българско генерално консулство

БДЖ 		

Български държавни железници

БЗБ 		

Българска земеделска банка

БЗКБ 		

Българска земеделска и кооперативна банка

БЗНС 		

Български земеделски народен съюз

БЗС 		

Български занаятчийски съюз

БИАД 		

Българско инженерно-архитектно дружество

БКП 		

Българска комунистическа партия

БЛС 		

Български лекарски съюз

БНБ 		

Българска народна банка

БНСФ 		

Българска национална спортна федерация

БПЦ 		

Българска православна църква

бр. 		

брой

БРС 		

Български работнически съюз

БРСДП (т.с.) 		

Българска работническа социалдемократическа партия

		

(тесни социалисти)

БРСДП (ш.с.)		

Българска работническа социалдемократическа партия

		

(широки социалисти)

БЦКБ 		

Българска централна кооперативна банка

БЧК 		

Български червен кръст

в. 		

вестник

ВМРО 		

Вътрешна македонска революционна организация
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ВОСР 		

Велика октомврийска социалистическа революция

ВЧС 		

Върховен читалищен съюз

г. 		

година

ГДНЗ 		

Главна дирекция на народното здраве

ген.		

генерал

гр. 		

град

ДВ 		

Държавен вестник

дек. 		

декември

ДИО 		

Държавно индустриално обединение

ДИП 		

Държавно индустриално предприятие

др. 		

други

д-р 		

доктор

ДСГОП 		

Дирекция за стопански грижи и обществена предвидливост

ДТП 		

Държавно търговско предприятие

ЗЗД 		

Закон за защита на държавата

ЗЗН 		

Закон за защита на нацията

инж.		

инженер

л.м.		

линейни метри

МВ 		

Министерство на войната

МВД 		

Министерство на вътрешните дела

МВР 		

Министерство на вътрешните работи

МВРНЗ 		

Министерство на вътрешните работи и народното здраве

МЗДИ 		

Министерство на земеделието и държавните имоти

МНП 		

Министерство на народното просвещение (народната просвета)

МОСПБ 		

Министерство на обществените сгради, пътищата и благоустройството

МОСПС 		

Министерство на обществените сгради, пътищата и съобщенията

МП		

Министерство на правосъдието

МС 		

Министерски съвет

МТЗ 		

Министерство на търговията и земеделието

МТП 		

Министерство на търговията и промишлеността
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МТПТ

Министерство на търговията, промишлеността и труда

МФ 		

Министерство на финансите

ноем. 		

ноември

НС 		

Народно събрание

ОДА 		

Окръжен държавен архив

окт. 		

октомври

ОНС 		

Обикновено народно събрание

ООД		

Дружество с ограничена отговорност

оп. 		

опис

ОСБИ 		

Общ съюз на българските индустриалци

ОСПБ 		

Общ съюз на популярните банки

ОФ 		

Отечествен фронт

ПМС 		

Постановление на Министерския съвет

полк. 		

полковник

проф. 		

професор

р. 		

река

РКС 		

Районен кооперативен съюз

с. 		

село

СБП		

Съюз на българските писатели

СБПФК		

Съюз на бойците против фашизма и капитализма

св. 		

свети

сем. 		

семейство

септ. 		

септември

СЗПС		

Съюз на занаятчийските и професионалните сдружения

сп. 		

списание

СССР 		

Съюз на съветските социалистически републики

СУ		

Софийски университет

т.		

том

ТДА 		

Териториален държавен архив

УС 		

Управителен съвет

ф. 		

фонд

февр. 		

февруари
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ЦДА 		

Централен държавен архив

ЦК		

Централен комитет

ЦКС 		

Централен кооперативен съюз

ЦУ		

Централно управление

чл. 		

член

ЧП 		

Частично постъпление

ШЗО		

Школа за запасни офицери

ян. 		

януари

163

А РХ И В Н И С П РА ВОЧ Н И Ц И

СПИСЪК
на издадените от Държавен архив – Сливен
инвентарни описи, каталози и сборници

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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История на Българската комунистическа партия в Сливенския край (1890–
1944). Каталог на документи. Съст. Ана Гацова. Дирекция ОДА – Сливен,
1969. 52 с.
Участието на жените от Сливенски окръг в обществено-политическия и стопанския живот (1879–1958). Каталог на документи. Съст. Милка Червенкова.
Дирекция ОДА – Сливен, 1975. 44 с.
Априлското въстание в Сливенски революционен окръг. Сборник с документи.
Съст. Кольо Колев. Дирекция ОДА – Сливен и др., 1976. 44 с.
Освобождението и временното руско управление в Сливенския край (1878–
1879). Сборник статии и документи. Съст. Александър Александров, Цвета
Башева и Освалд Лечев. Дирекция ОДА – Сливен, 1978. 98 с.
Спортът в Сливен и борбата за социален прогрес (1878–1949). Сборник с
документи. Съст. Александър Александров и Виктор Дойчинов. Дирекция
ОДА – Сливен и др., 1978. 94 с.
Документи на гимназия „Добри Чинтулов“ (1873–1973). Каталог на документи. Съст. Милка Червенкова. Дирекция ОДА – Сливен и др., 1978. 91 с.
Водоснабдяване и електрификация на Сливенски окръг (1883–1967). Каталог
на документи. Съст. Александър Александров. Дирекция ОДА – Сливен,
1979. 113 с.
Документи за историята на физкултурата и спорта в Сливенски окръг (1879–
1972). Каталог на документи. Съст. Александър Александров. Дирекция
ОДА – Сливен, 1979. 40 с.
Документи за развитието на текстилната промишленост (1899–1947). Каталог
на документи. Съст. Йорданка Цакова. Дирекция ОДА – Сливен, 1981. 67 с.
Документи за общинската политика на Българската комунистическа партия в
Сливенския край (1899–1938). Сборник с документи. Съст. Милка Червенкова.
Дирекция ОДА – Сливен и др., 1982. 181 с.
Материали по история на Сливенски окръг. Т. 1. Сборник с документи. Съст.
Александър Александров, Кольо Колев, Милка Червенкова и Цвета Башева.
Дирекция ОДА – Сливен, 1982. 211 с.
Работническо и професионално движение в Сливенски окръг (1892–1968).
Каталог на документи. Съст. Цвета Башева. Дирекция ОДА – Сливен и др.,
1982. 77 с.

пътеводител по ф ондове НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – С ЛИВЕН 1824–1944 г.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Нова Загора и Новозагорският край (1878–1944). Каталог на документи. Съст.
Александър Александров и Николай Петров. Дирекция ОДА – Сливен и др.,
1983. 152 с.
Документи за развитието на промишлеността в Сливенски окръг (1879–1947).
Каталог на документи. Съст. Милка Димова. Дирекция ОДА – Сливен, 1984.
103 с.
Стефан Стефанов Гидиков (1871–1944). Инвентарен опис на личен фонд.
Съст. Атанас Беломоров. Дирекция ОДА – Сливен, 1985. 53 с.
Отечествената война (1944–1945). Сборник с документи и спомени. Съст.
Александър Александров. Дирекция ОДА – Сливен, 1985. 158 с.
Хаджи Димитър (1840–1932). Сборник с документи. Съст. Александър Александров и Милка Димова. Дирекция ОДА – Сливен, 1985. 117 с.
Читалищното дело в Сливенски окръг (1860–1944). Каталог на документи.
Съст. Милка Червенкова, Николай Петров и Цвета Башева. Дирекция ОДА –
Сливен, 1985. 154 с.
Пътеводител на архивните фондове (1824–1944), І част. Съст. Кольо Колев,
Милка Червенкова, Александър Александров и Освалд Лечев. Дирекция
ОДА – Сливен, 1985. 144 с.
Жените от Сливенски окръг в борбата за социален прогрес (1870–1985).
Сборник. Съст. Цвета Башева, Йорданка Мартинова и Виктор Дойчинов.
Дирекция ОДА – Сливен и др., 1985. 211 с.
Образцово народно читалище „Зора“ (1860–1944). Инвентарен опис. Съст.
Атанас Беломоров. Дирекция ОДА – Сливен, 1986. 48 с.
Здравното дело в Сливенски окръг (1878–1971). Каталог на документи. Съст.
Николай Петров. Дирекция ОДА – Сливен, 1986. 228 с.
Добри Иванов Добрев (1898–1973). Инвентарен опис на личен фонд. Съст.
Атанас Беломоров. Дирекция ОДА – Сливен, 1987. 93 с.
Константин Константинов (1890–1970). Инвентарен опис на личен фонд.
Съст. Милка Димова. Дирекция ОДА – Сливен, 1987. 92 с.
Илия Гудев (1861–1957). Инвентарен опис на личен фонд. Съст. Милка Червенкова. Дирекция ОДА – Сливен, 1988. 112 с.
Васил Димитров Попвасилев (1885–1972). Инвентарен опис на личен фонд.
Съст. Илияна Тамахкярова. Дирекция ОДА – Сливен, 1988. 104 с.
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