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ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ДОБРИЧ (1944–2011)

ПРЕДГОВОР
Основните нормативни документи, които бележат създаването и дейността на архивната система в България и в частност на Държавния архив
в Добрич, са Указ № 515 на Президиума на Народно събрание от 10 окт.
1951 г. за създаване на Държавния архивен фонд и Постановление № 344 на
МС от 18 апр. 1952 г., с които се определя съставът на ДАФ и се изгражда
мрежата на държавните архиви в страната. Министерският съвет възлага да
се създаде Архивно управление при Министерството на вътрешните работи, което да организира Държавния архивен фонд и да ръководи държавните
и ведомствените архиви. С Указ на Президиума на Народното събрание от
23 ян. 1959 г. се извършва административно-териториално деление в България и сред създадените окръзи е Толбухински окръг с окръжен център
Толбухин. В състава на окръга влизат бившите Балчишка, Генералтошевска,
Тервелска и Добричка (Толбухинска) околии. В окръжния център Толбухин
на 4 март 1960 г. се поставя началото на дейността на Окръжен държавен архив – комплектуване, научно-техническа обработка, съхранение, използване
и популяризиране на архивните фондове с историческа стойност на предприятия, държавни учреждения, дружества, на изтъкнати личности и обществени
организации на територията на Толбухински окръг (днес – Добричка област).
Архивните документални фондове за Толбухински окръг се прехвърлят от
създадения по-рано Окръжен държавен архив – Варна. С Нареждане № 486
на МС от 18 дек. 1961 г. окръжните държавни архиви преминават от ведомството на МВР на подчинение в административно и финансово отношение
на окръжните народни съвети, а в методическо – на отдел „Архивен“ при
Министерство на просветата и културата. През следващото десетилетие се
извършва обновяване на нормативната база по архивно дело. Приема се Закон за ДАФ (1974), Правилник за неговото прилагане (1975), Постановление
на МС за по-нататъшно развитие и усъвършенстване на архивното дело в
България (1977), Указ № 564 на Държавния съвет за създаване на Главно управление на архивите при Министерския съвет (1977), окръжните държавни
архиви получават статут на дирекции към окръжните народни съвети (1978).
През 1988 г. окръжните народни съвети се закриват, дирекциите преминават
на административно и финансово подчинение на общинските съвети, но продължават да изпълняват регионални функции по отношение на териториалния обхват на действие. С Постановление № 268 на МС от 30 дек. 1992 г. дирекциите „Държавен архив“, в т.ч. и в Добрич, преминават на пряко подчинение на ГУА като специализирани териториални звена на бюджетна издръжка.
С Постановление № 69 на МС от 2 май 2000 г. за приемане Устройствения
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правилник на ГУА при МС дирекциите получават статут на териториални
дирекции. През 2007 г. настъпват промени в нормативната база – приет е
Закон за Националния архивен фонд и Устройствен правилник на Държавна
агенция „Архиви“, правоприемник на документите от архива, на пасивите,
активите и другите права и задължения на ГУА при МС.
Към 31 дек. 2011 г. в Държавен архив – Добрич за периода 1944–2011 г.
се съхраняват 1673 фонда с 224 609 а.е. Фондовете на бившите БКП и
ДКМС – масив „Б“ – са 48 фонда с общо 4167 а.е. Спомените са отнесени
към колекции и са към съответните раздели, на БКП са в списък към раздел ХV. Частичните постъпления са описани в последния раздел на Пътеводителя. Неотразените в последователността на списъка са прехвърлени към
фондове или са в Пътеводител – „К“ – епоха.
Индекс „К“ се отнася за фондове от „К“ – епоха, „Б“ – за фондове (спомени, частични постъпления) на БКП и ДКМС.
Пътеводителят съдържа характеристики на фондовете и списък на частичните постъпления. Фондовете са научно-технически обработени и са групирани в раздели и подраздели, подредени по значимост, а в някои подраздели – по азбучен ред на населените места, по класификационна схема, построена по производствено-отраслеви признак. Основните раздели са:
І. Местни органи на управление;
ІІ. Съд и прокуратура;
ІІІ. Обществени, политически и религиозни организации;
ІV. Промишленост;
V. Селско, горско и водно стопанство;
VІ. Строителство, благоустройство и комунално стопанство;
VІІ. Транспорт, съобщения, статистика;
VІІІ. Търговия;
ІХ. Финанси, кредит и застрахователно дело;
Х. Образование и наука;
ХІ. Култура и изкуство;
ХІІ. Здравеопазване, социални грижи;
ХІІІ Физкултура, спорт, туризъм;
ХІV. Лични фондове;
ХV. Българска комунистическа партия и Димитровски комунистически
младежки съюз;
ХVІ. Частични постъпления.
Характеристиките на фондовете са индивидуални и групови.
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Индивидуалните съдържат: наименование на архивния фонд; справочни
данни за него (номер на фонда, брой описи, брой архивни единици, линейни
метри, крайни дати на документите във фонда); кратка историческа справка за фондообразувателя и анотация за вида, съдържанието и крайните дати
на документите. Наименованието на фонда е това, под което е съществувал
фондообразувателят в момента на първото постъпление на документи в Държавен архив – Добрич.
Груповите характеристики съдържат: общо наименование на архивните фондове; обобщени справочни данни за тях; обща историческа справка;
списък на фондовете с индивидуалните им справочни данни, подредени по
азбучен ред на селищата и обща анотация за вида, съдържанието и крайните
дати на документите. Когато фондообразувателите имат различни данни за
създаване и/или ликвидиране, след справочните данни за тях се дава кратка
историческа справка. В случаите, когато фондообразувателите имат еднакви
данни за създаване и/или ликвидиране, общата историческа справка е след
списъка на фондовете.
В анотациите видовете документи са подредени според тяхната значимост.
В някои характеристики има документи извън хронологичния обхват на
пътеводителя поради това, че някои документи са неделими, други са попаднали към съответния фондообразувател – приемник на съществуваща преди
него структура и др.
Необхванатите в характеристиките фондове са включени в списъци на
неанотираните фондове в края на съответния раздел, поради големия брой
фондове и сродна документация – 43 бр. ТПК, 276 бр. ТКЗС, 16 бр. ДЗС,
86 бр. потребителни кооперации, 219 основни и начални училища, 57 бр. читалища.
Характеристиките на личните фондове са подредени по азбучен ред на
фамилните имена на лицата.
Населените места са посочени с имена според съответстващото за времето административно-териториално деление на страната. Централните ведомства са изписани без посочване на местонахождението им в София, понеже се подразбира.
Името на окръжния (областния) център след 1944 г. се променя, както
следва: Добрич се преименува на Толбухин с Указ № 871 от 25 окт. 1949 г.
и се възстановява името Добрич с Указ № 87 от 19 септ. 1990 г. Детайлизирането по административна принадлежност (окръг, област) Добричко, Толбухинско в промените на наименованията в редица случаи е избегнато, за да
се избегне излишното информационно натоварване в историческите справки.
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С. Тервел и с. Генерал Тошево стават градове през 1960 г., с. Шабла –
през 1969 г. През 1992 г. с. Димитър Ганево възстановява името си Победа;
през 1993 г. с. Сотирово се преименува на Полковник Иваново, с. Алексеево – на Самуилово. С. Дуранкулак е преименувано на Блатница през 1942 г.
и възстановено името Дуранкулак през 1963 г.
Приложен е списък на съкращенията.
М. Събева
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І. МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
І.1. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Окръжен народен съвет – Толбухин
Ф. 1224, 3 оп., 6680 а.е., 87,82 л.м., 1933–1990 г.
Съществува от 1959 г. Територията му е определена с Указ на Президиума
на НС за ново административно деление на територията на страната от 22 ян.
1959 г. (ДВ, бр. 7 от 23 ян. 1959 г.). ОНС в рамките на своята компетентност
ръководи, координира и контролира стопанската, здравната, социалната, прос
ветната и културната дейност на своята територия. Дейността му е прекра
тена от 28 февр. 1988 г. със Закона за преустановяване мандата на окръжните,
общинските и районните народни съвети и на кметствата.

Постановления, разпореждания и др. на МС и др. за цялостната дейност
на органите за местно управление и развитието на всички отрасли в окръга
(1951–1987).
Укази за награждаване на граждани, предприятия и учреждения от Толбухински окръг (1974–1986).
Заповедни книги и заповеди на председателя (1959–1987).
Протоколи: от сесии за работата по народностопанския план за развитие на окръга, обществено-икономическото му развитие и др. (1959–1987);
от заседания на ИК за: административно-териториалните промени в окръга;
преструктурирането и дейността на административни, стопански и промишлени организации и обекти в окръга; развитието на промишлеността, строителството, образованието, културата, здравеопазването и др. (1959–1987);
на избирателни комисии и данни за кандидатите за народни съветници и др.
(1971–1986); от заседания на Бюрото на ОСИК, на Окръжния и общинските
съвети за духовно развитие за развитието на културата и изкуствата в окръга
(1960–1987).
Планове, доклади, отчети и др. по административно-организационни
въпроси (1958–1976); за развитието на: промишлените предприятия в окръга (1955–1968), строителството и благоустрояването, курортното строителство, водоснабдяването, въвеждането на строителни обекти в действие
(1959–1987), селското стопанство, реализацията на селскостопанската продукция (1959–1980), транспорта и съобщенията (1966–1987), просветното
дело (1960–1987), културата и изкуството, археологическите изследвания,
културните връзки с чужбина, културно-историческото наследство (1958–
1987), туризма, статута на някои обекти по Черноморското крайбрежие
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(1960, 1962–1968); обществено-икономическото развитие на окръга, дейността на управление „Планиране“ (1969–1988), финансовата и стопанската дейност на търговските предприятия, комунално-битовото обслужване и
потребление на населението (1962–1987), финансово-счетоводната дейност
(1959–1987), дейността на здравните заведения, здравеопазването на населението, аптечното обслужване (1959–1987); дейността на Държавния арбит
раж и арбитражната практика в окръга (1956–1968); пенсионното осигуряване (1969–1988) и др.
Баланси на земята (1954–1969).
Проектосметни документации за строителство и преустройство на
здравни заведения (1950–1967).
Списъци, сведения и др. за учители в окръга (1960–1969).
Бюджети и отчети (1959–1975, 1981–1987).
Ревизионни актове от финансови ревизии на съвета, промишлени предприятия, учреждения и организации (1959–1973).
Щатни разписания (1960–1986).
Статистически данни за: дейността в сферата на селското стопанство,
промишлеността, строителството, благоустрояването, културата и изкуствата, работата на отдел „Финанси“, разпределението на кадрите към съвета, социалната дейност в окръга (1960–1988); здравеопазването, лекарските кадри
(1933–1968) и др.
Доклад „100 години предучилищно възпитание в България“, спомени и
др. за живота и дейността на детските градини в окръга през 1932–1982 г.
(1982).
Сборници на общински структури от областта на културата с творби на
деца от региона, биографични данни за детски писатели и др. (1986–1990).
Снимки от: провеждане на културни празници, изработване и откриване
на културни и архитектурни паметници; на самодейци и самодейни колективи, хористи, културно-исторически обекти, провеждане на Йовкови дни
(1945–1982, б.д.), добиване на вода от кладенци, изграждане на каптажи, водопровод, брегозащитни съоръжения и др. (1956, 1985), Младежки фестивал
(1959), първа копка на ТК „Албена“ (1967); на народни представители (1962)
и др.
Околийски народни съвети
4 ф., 9 оп., 4723 а.е., 73,65 л.м., 1906–1959 г.
Околийски народен съвет – Балчик
Ф. 64, 3 оп., 817 а.е., 17,42 л.м., 1906–1959 г.
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Околийски народен съвет – с. Генерал Тошево
Ф. 71, 2 оп., 448 а.е., 15,70 л.м., 1947–1959 г.
Околийски народен съвет – с. Тервел
Ф. 211, 3 оп., 1100 а.е., 21,48 л.м., 1941–1959 г.
Околийски народен съвет – Толбухин
Ф. 176, 1 оп., 2358 а.е., 19,05 л.м., 1939–1959 г.
Съгласно Закона за народните съвети от 1948 г. (ДВ, бр. 47 от 27 февр.
1948 г.) са органи на държавна власт. Ръководят провеждането на държавната
стопанска, социална и културна политика и решават въпроси от местно значе
ние, като в рамките на компетентността си координират и контролират дей
ността на институции, организации и предприятия. Прекратяват дейността си
в съответствие с Указа на Президиума на НС за ново административно деление
на територията на страната (ДВ, бр. 7 от 23 ян. 1959 г.).

Указ на Президиума на ВНС за назначаване на временна управа на съвета – Добрич – Ф. 176 (1948).
Постановления, разпореждания и др. на МС, на министерства и др. за:
гражданското състояние, паспортния режим, уреждането на собствеността
върху сградния фонд, изпълнението на Постановлението за преобразяване на
Южна Добруджа, масовизирането на ТКЗС, развитието на промишлеността,
селското стопанство, спорта и др. – Ф. 71 (1950–1958); произвеждане на избори за църковни настоятелства, прибиране на селскостопанската реколта и
др. – Ф. 176 (1942–1944); прекратяване дейността на областните и околийски
училищни инспекции, развитие на учебното дело, здравеопазването, културата, национализиране на промишлени предприятия и занаятчийски работилници и др. – Ф. 71 (1948–1957).
Кореспонденция с МС, ОНС – гр. Сталин (Варна), общините и др. за:
демографския облик, отчуждаването на имоти на изселени лица, състоянието
на учебното дело, селското стопанство, здравеопазването, водоснабдяването, строителството на училища, дейността на Добруджанския селскостопански научноизследователски институт, изпълнението на нарядите, преуст
ройството на търговски обекти и др. – Ф. 71 (1948–1959).
Заповеди и заповедни книги – Ф. 64 (1948–1959), Ф. 176 (1940–1958),
Ф. 211 (1947–1958).
Протоколи: от сесии за дейността на селските съвети, преобразяването на Южна Добруджа и др. – Ф. 64 (1952–1958), състоянието на селското
стопанство, строителството, търговията, здравеопазването, учебното и читалищното дело – Ф. 71 (1951–1958), дейността на съвета – Ф. 176 (1949–1958),
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Архивни справочници

Ф. 211 (1951–1958), от заседания на ИК за национализирането на покрита
и непокрита собственост, отреждането на парцели за строителство на държавни предприятия и учреждения, стопанисването и одържавяването на бивши румънски имоти и др. – Ф. 64 (1948–1959), строителството на читалища,
училища и др., електрификацията, здравеопазването, паричната реформа и
др. – Ф. 71 (1952–1958), дейността на съвета и на селските народни съвети –
Ф. 211 (1948–1958), работата на МТС, на частните занаятчии и промишлените предприятия, на читалищата и др. – Ф. 176 (1950–1958); на комисии за
национализирането на предприятия, предоставянето на сграден фонд за ползване от предприятия, учреждения и граждани, произвеждането на избори и
др. – Ф. 64 (1947–1958), отчуждаването на земи и земеустрояването – Ф. 211
(1951); на районни избирателни комисии за произведени избори за народни
съвети и др. – Ф. 64 (1952, 1953), Ф. 71 (1949, 1952, 1956, 1958), от кооперативни събрания за работата на ТКЗС и др. – Ф. 64 (1953–1958).
Планове, отчети, информации и др. за: селскостопанската, финансовата,
данъчната, търговската, комунално-битовата дейност, състоянието на промишлеността, строителството, здравеопазването, ветеринарното дело, културата, образованието и др. – Ф. 64 (1947–1959), Ф. 71 (1948–1959), Ф. 176
(1941–1959), Ф. 211 (1946–1959).
Декларации и др. на български граждани, румънски поданици за притежавани имоти в Балчишка околия – на рум. и бълг. ез. – Ф. 64 (1926–1952).
Бюджети и отчети за изпълнението им – Ф. 64 (1948–1959), Ф. 176
(1951–1958), Ф. 211 (1948–1957).
Основни данъчни книги на села от Балчишка околия – Ф. 64 (1906–1910).
Данъчни книги за събрани данъци, регистриране на предприятия и др. в
Балчишка околия – Ф. 64 (1941–1958).
Баланси и др. на стопански предприятия – Ф. 211 (1950).
Ревизионни актове – Ф. 64 (1948–1958), Ф. 71 (1949–1959), Ф. 176
(1948–1958), Ф. 211 (1951–1959).
Нарочни баланси на национализирани предприятия, преписки по национализацията – Ф. 176 (1947–1959).
Статистически отчети – Ф. 64 (1952–1958), Ф. 71 (1951, 1952), Ф. 176
(1957), Ф. 211 (1949–1959).
Сведения за личния състав, щатни разписания, лични досиета на ръководители, учители, служители и др. – Ф. 64 (1942–1957), Ф. 176 (1948–1953),
Ф. 211 (1949–1958).
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Градски общински народни съвети
5 ф., 35 оп., 7424 а.е., 71,92 л.м., 1877–2001 г.
Продължават дейността на съществуващите преди 1944 г. ГОбУ. Изклю
чение правят съветите в Тервел, Генерал Тошево и Шабла, които са били СОбУ и
СОбНС. Тервел и Генерал Тошево са обявени за градове на 2 февр. 1960 г., а Шаб
ла – на 29 авг. 1969 г., съответно се променят и наименованията на съветите.
След изборите от 1949 г., в съответствие със Закона за народните съвети от
1948 г., се преименуват на ГОбНС. От 1951 до 1956 г. са ГНС на депутатите
на трудещите се, а от 1956 г. – ГНС. От 1956 до 1978 г. отново са ГОбНС, а от
1979 до 1991 г. – ОбНС. Съгласно Закона за местното самоуправление и мест
ната администрация от 1991 г. се именуват общини и са органи на местното
самоуправление, които определят политиката на територията на общината за
изграждането и развитието ѝ, решават местните проблеми, свързани с иконо
миката, опазването на околната среда, здравната, образователната, култур
ната и комунално-битовата дейност, териториално-селищното устройство,
общинската собственост, безопасността на движението и обществения ред.

Градски общински народен съвет – Балчик
Ф. 102, 9 оп., 1555 а.е., 12,66 л.м., 1891–2001 г.
Вж. и Ф. 152К
Окръжни, указания и др. на МВР, Министерство на земеделието и държавните имоти и др. за: изземване на зърнени храни, бюджета, отпускане
помощи и др. (1944–1955).
Обвинителен акт на народен обвинител – Добрич, за осъждане на лица
от Народния съд и списък на лицата (1945).
Наредби за опазване на обществения ред, определяне наемите на отдадената общинска собственост, условията и реда за предоставяне на концесии
и др. (1991, 1992, 1996, 1999).
Правилници за организацията и дейността на ОбС, структура за устройст
вото и дейността на общинската администрация (1991, 1992, 1995, 1996, 2000).
Протоколи: от сесии за дейността на съвета, състоянието на селското
стопанство, здравеопазването, водоснабдяването, електрификацията, строителството, образованието и др. (1950–1955, 1957–1963, 1965–1990); с
приложени материали от заседания на ИК и на Общинския съвет за санаториално-курортното управление, отреждане парцели за административни
и стопански нужди, почивни бази и др., състоянието на здравеопазването,
на свлачищата и тяхното укрепване, строителството, благоустройството, образованието и културата, промишлената продукция, търговията и услугите;
отчуждаване на едра градска собственост, одържавяване на бивши румънски
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имоти, учредяване и определяне статута на общински фирми, ликвидация и
приватизация на предприятия, провеждане на летен фестивал „Дионис“, разглеждане приватизационната схема на КК „Албена“ и др. (1946–2000); на избирателни комисии, сведения и др. за произведени избори (1950–1975, 1979,
1983–1993); на общински комисии, декларации за отчуждаване на земеделска
земя, определяне право на поземлена собственост, одворяване, оземляване,
причисляване на земи към държавния поземлен фонд и др. (1945–1963); на
Постоянната комисия по просвета и култура за дейността на читалищата и
др. (1953–1955).
Заповеди по кадрови и др. въпроси (1943–1964).
Планове, отчети, информации и др. за: дейността на съвета, кметовете
и обществените съвети в района, Комитета за съдействие и развитие на туризма към съвета, работата на постоянни комисии и др. за отчуждаване на
сгради, отстъпване на вили за почивка на учреждения и предприятия, строителство на санаториални и здравни заведения и др. (1941–1975, 1983–1993);
развитието на промишлеността, комунално-битовите и транспортни услуги
и др. (1954–1990); развитието на селското стопанство, състоянието на горите и др. (1949–1974, 1980–1990); работата на ликвидационните съвети,
на общинската поземлена комисия и др. (1992, 1994); строителството, благоустрояването, водоснабдяването, укрепването на морския бряг, отводняването на свлачища (1902, 1941–1988); стоковия фонд, общественото хранене, търговията, изкупуването, хлебопроизводството, работата на ПК, на
търговските обекти през курортния сезон (1953–1990); приходите и разходите, състоянието на бившите румънски сгради, финансовото състояние на
различни сектори от дейността на съвета и др. (1945–1975); учебното дело,
работата на читалищата, изпълнението на програмата „Добруджа – 1300“
(1956–1979, 1981–1990); за състоянието на здравеопазването, на езерата в
м. Тузлата край Балчик, хигиенизирането, социалните помощи (1945–1968,
1974, 1975, 1984, 1988); облагането с данъци производителите на спиртни
напитки в р
 айона (1981–1991).
Постановления на местното комисарство за разпределяне на храните и
др. (1944, 1945).
Сведения, разрешителни и др. за национализация на стопански предприятия, регистриране и отписване на занаятчийски работилници и др. (1946–
1952).
Бюджети за приходите и разходите и отчети за изпълнението им (1951–
1979, 1981–2001).
Книги за приходите и разходите по самооблагането (1959–1962).
Ревизионни актове от финансови ревизии (1940–1969, 1971).
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Щатни разписания (1956–1962, 1964–1967, 1970–1975, 1978–1989, 1991–
2000).
Нотариално заверени попечителства за кандидати за работа в държавни
учреждения и др. (1891–1896, 1899, 1900, 1903, 1908, 1947).
Списъци и др. на кримски татари, бежанци и преселници от Македония
и Беломорието, изселени турци и др. (1945–1952).
Статистически отчети, преброителни карти и др. за цените на стоките,
притежаваната земеделска земя, гражданското състояние на населението и
др. (1944–2001).
Градски общински народен съвет – Генерал Тошево
Ф. 262, 8 оп., 1094 а.е., 10,72 л.м., 1912–2000 г.
Вж. и Ф. 234К
Постановления, разпореждания, окръжни и др. на МС, ОНС – Варна, и
др. за: провеждане на Заема за народното стопанство, осигуряване битови
условия на командировани учители, лечение на пострадалите от войните, одворяване и оземляване на преселници от Северна Добруджа, отчуждаване на
земя и земеделски инвентар, социално подпомагане, уреждане на двойното
гражданство, ограничаване приема на жители в градовете, строителство на
училища в района и др. (1947–1956, 1970–1977).
Наредби и правилници за вътрешния ред, спазване на обществения ред,
опазване на природната среда, работата на ОбС, търговската дейност и др.
(1971– 1975, 1992–1994).
Протоколи: с приложени материали от сесии за развитие на селското
стопанство, културата, здравеопазването, учебното дело, търговията и услугите, благоустрояването, строителството на училища, обществени и стопански сгради, водоснабдяването на селищата, изпълнението на държавните доставки и Постановлението за преобразяване на Южна Добруджа, създаването на общински фирми и преструктурирането на предприятията и др. (1944,
1948–1990); с приложени материали от заседания на ИК, ОбС, кметския екип
с кметове и секретари на кметства за развитие на селското стопанство, строителството, културно-масовата работа, здравеопазването, хигиенизирането
и благоустрояването, учебното дело, телефонизацията и електрификацията,
отчуждаването на недвижими имоти, състоянието на промишлените предприятия, провеждането на празниците „Бялата лястовица“ и Дни на хумора и сатирата в Генерал Тошево, именуването на улици, приватизацията на кооперативно и общинско имущество, създаването на общински фирми, включването
на общината в трансгранично сътрудничество и др. (1942–1974, 1976–1999);
на избирателни комисии за произведени избори, изпълнение на поръченията
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на съветниците и др. (1959–1967, 1971–1985); на комисии за оземляване и
одворяване на граждани, на държавни служби и учреждения, национализиране на земи и земеделски инвентар и др. (1946–1950).
Заповедни книги (1944–1957).
Планове, доклади, информации и др. за: дейността на съвета, на обществените съвети в селата (1957–1985); специалистите в промишлеността, изпълнението на плановете на промишлените предприятия, печалбата им и др.
(1959–1969, 1971–1977, 1986); частните земеделски стопанства, развитието
на селското стопанство (1947, 1949, 1950, 1953–1956, 1959–1979); състоянието на търговията, изкупуването, общественото хранене, стокооборота,
комуналното стопанство, строителството, благоустройството, транспорта,
съобщенията (1959–1986); развитието на учебното дело (1960–1979, 1991,
1994–1996); работата на читалищата, библиотеките, състоянието на художествената самодейност, музейното дело, кинообслужването, провеждането
на Дни на хумора и сатирата, честването на 50-годишнината от организираното физкултурно движение в града (1965–1989, 1994–1999); за здравеопазването, хигиенизирането, социалното подпомагане и др. (1959–1985).
Регистрационни карти на занаятчии и кооперации (1950–1956).
Паспорти на основни и начални училища (1957).
Сведения за броя на училищата, паралелките, детските градини и др.
(1960–1966, 1976–1978).
Бюджети, отчети за приходите и разходите, годишни баланси и др.
(1944–2000).
Ревизионни актове от финансови ревизии (1951–1965, 1967–1970, 1972,
1976).
Щатни разписания (1966–1985, 1987–1999).
Статистически сведения, отчети и др. за населението, служителите,
стопанствата, гражданското състояние и др. (1941, 1949, 1953, 1956–1985,
1991–1999).
Снимки от обществения, икономическия, културния и спортния живот
в града и района, на генерал Стефан Тошев – патрон на града (1912, 1944–
1970).
Градски общински народен съвет – Каварна
Ф. 1077, 6 оп., 1181 а.е., 12,98 л.м., 1893–1997 г.
Вж. и Ф. 308К
Постановления, указания, окръжни и др. на МВР, Министерство на
социалната политика, МОСПБ, Околийско управление – Балчик, Областно инженерство – Шумен, и др. за: уреждане въпросите по регулационните
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планове на населените места; работата на ръководните кадри и дейността на
съвета; снабдяване съветските войски с храни и квартири; строителство на
административни сгради; социално подпомагане на семейства и бежанци от
Беломорието и Македония; разпределяне средствата за спортни и младежки
дейности; ограничаване текучеството на работната ръка; провеждане на републикански фестивали на художествената самодейност; обявяване на обекти за паметници на културата и др. (1939, 1943–1948, 1959–1961, 1966–1977).
Правилници и наредби за стопанисване и управление на общинското
имущество, организация и дейност на администрацията и др. (1992, 1995,
1996).
Протоколи: с приложени материали от сесии за построяване на обществени, стопански, училищни и промишлени сгради, честване 100-годишнината
от Каварненското въстание, развитие на селското стопанство, учебното дело
и културата, здравеопазването, хигиенизирането, благоустрояването, залесяването, археологическите разкопки, преобразуване на общински фирми и
др. (1940–1990); с приложени материали от заседания на ИК и на ОбС за
отчуждаване на недвижими имоти, отреждане парцели за промишлено строителство и почивни станции, оземляване на граждани и учреждения, преструктуриране на училища и предприятия, дейността на културните институти,
състоянието на здравеопазването, водоснабдяването, електроснабдяването,
паметниците на културата, обособяване на художествената сбирка в Държавна художествена галерия в Каварна, отдаване под наем на държавни имоти, приватизиране на общински дружества, благоустрояване на курортната
зона и др. (1948–1996); на избирателни комисии за произведени избори и
др. (1946, 1952–1974, 1976–1988); на комисии по ТПС за отчуждаване на
земеделски земи, оземляване, одворяване, определяне размера на поземлената собственост, състоянието на полезащитните пояси и селското стопанство,
обработваемата и необработваема земя и др. (1943–1990).
Заповеди на кмета на Каварна за встъпването му в длъжност през 1940 г.
(на основание Заповед на министъра на вътрешните работи и народното
здраве), определяне българския език за официален, назначаване на кметски
наместници и др. (1940–1965).
Планове, доклади и информации за: дейността на съвета (1952–1976);
национализираните индустриални предприятия, преустройството и развитието на промишлеността (1947–1990); строителството, водоснабдяването, хигиенизирането и благоустрояването, транспортното обслужване (1943–1975,
1977–1990); изкупуването, стокооборота, общественото хранене, развитието на търговията (1941–1990); развитието на учебното дело, честването на
100-годишнината на Първото българско училище в Каварна (1950–1976);
културните дейности, развитието на музейното, читалищното и библиотечно17
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то дело, художествената самодейност, откриването на художествена галерия
към музея и др. (1950–1990); разширението и строителството на болница, санитарно-противоепидемичната дейност, здравното обслужване, социалните
грижи (1956–1976); туристическите обекти в района, развитието на туризма
(1950–1976).
Списъци и сведения за индустриалните заведения в общината (1940).
Регистър и карти на занаятчийските работилници и производителни кооперации в Каварна и др. (1943–1946, 1949, 1954–1958).
Лични досиета на занаятчии и търговци от Каварна и района (1941–
1963).
Годишни бюджети, отчети за изпълнението им и др. (1948–1997).
Ревизионни актове от финансови ревизии (1958–1970, 1973).
Декларации за данъчно облагане на частни занаятчии (1977–1980).
Щатни разписания и др. (1961–1988, 1991–1996).
Статистически сведения за гражданското състояние, регистрираните
граждански събития, прираста, обществения и жилищния фонд, средните добиви от селското стопанство и др. (1944–1978, 1980, 1986–1988, 1991–1996).
Регистри за раждания, женитби и смърт в района на общината (1893–
1895).
Градски общински народен съвет – Тервел
Ф. 947, 5 оп., 1138 а.е., 11,02 л.м., 1931–1996 г.
Вж. и Ф. 196К
Указ на Президиума на НС за обявяване Тервел за град и данни за миналото и настоящето му (1960).
Протоколи: с приложени материали от сесии (1950–1990); с приложени материали от заседания на ИК, ОбС и др. (1947–1995); за притежаваната
земя в селата от района (на рум. ез.) (1931–1937); на комисии за оземляване,
отчуждаване на земи и др. (1941–1950); от заседания на държавна комисия
и експертен съвет за приемане паметника на Хан Тервел в града (1986) и
одобряване орнамент и текст на паметника (1991); за произведени избори
(1971–1974, 1976, 1979, 1981, 1988); от общоселски събрания за обособяването на самостоятелни кооперации (1990, 1991).
Заповеди за дейността (1943–1965).
Планове, доклади, информации и др. за: дейността на съвета и на обществените съвети в района (1960–1981, 1988, 1989); развитието на Тервел
и селищната система (1963–1974, 1982–1988), промишлеността (1959–1974,
1986–1990), селското стопанство (1950–1978), строителството, търговията,
общественото хранене, комунално-битовите услуги, транспорта, електро18
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и водоснабдяването (1949–1953, 1959–1977, 1986–1990), образователното
дело, културата в района (1960–1989), здравеопазването, състоянието на
социалните грижи (1963–1977, 1986–1990); провеждането на Общонароден
добруджански събор в Тервел, празнично-обредната система в общината и
др. (1980–1994).
Книги за вписване на занаятчии и частни работилници в района (1959–
1961).
Поземлен лист, баланси на земята в района и др. (1959–1970, 1990, 1995).
Справки и др. за: размера на общинския поземлен фонд, възстановени
и отчуждени земи, земите в и извън регулационните граници на населените
места и др. (1990–1995).
Проектосметни документи за строителството на училища, административни сгради и др. в района (1949–1962).
Годишни бюджети и отчети за изпълнението им (1945–1996).
Годишни сборни счетоводни баланси (1994–1996).
Щатни разписания (1962–1975, 1984–1995).
Статистически отчети, сведения и др. за дейността на съвета, персонала,
работната заплата, събитията по гражданското състояние (1950–1978, 1990–
1995), броя и движението на населението (1975–1985).
Годишни баланси на жителите в общината (1990–1995).
Снимки от откриване на учебни заведения и др. (1977–1980).
Градски общински народен съвет – Толбухин
Ф. 175, 7 оп., 2456 а.е., 24,54 л.м., 1877–1996 г.
Вж. и Ф. 181К
Указ на Президиума на НС за преименуването на града (1949).
Постановления, наредби, указания и др. на МС, Комитета за стопанска
координация, МНП, МВРНЗ, МФ и др. за: прием и реализация на ученици и
студенти; създаване на учебни заведения; въвеждане на единно средно политехническо образование; развитие на строителството, благоустрояването,
търговията, изкупуването, селското стопанство; здравеопазването; имотите
на румънските поданици; подпомагане на преселници от Северна Добруджа
и др. (1940–1963, 1966–1972, 1975–1979, 1988–1990).
Правилници, наредби и др. за вътрешния ред, поддържането и ползването на държавните имоти (1969–1972), устройството и дейността на ОбС
(1984, 1987, 1988), структурата, дейността на общината, опазването на обществения ред и околната среда (1991–1993, 1995), въвеждането на гражданските ритуали (1967–1971).
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Протоколи: на Българо-румънска комисия за предаване и приемане
на обществени имоти, инвентар и др., съгласно Крайовския договор (1940,
1941); на комисии за нанесени вреди и загуби на българската държава при
оттеглянето на румънските власти, конфискувани имоти от Народния съд,
отчуждаване на едра градска собственост (1940–1964); с приложени материали от сесии за отдаване и предаване на непокрити имоти, развитие на
енергоснабдяването, селското и комуналното стопанство, търговията, транспорта, образованието и културата, създаване и преобразуване на общински
фирми и др. (1940, 1941, 1953–1990); с приложени материали от заседания
на Общинската управа, ИК, ОбС, Кметския съвет и др. за отчуждаване на
частни имоти, отстъпване право на строеж и определяне правото на собственост на граждани, национализиране на частни предприятия, водоснабдяване
на населените места, създаване и реорганизации на предприятия, развитие
на строителството, благоустрояването, образованието, културата, здравеопазването и др. (1941–1944, 1946, 1948–1950, 1960–1990), уреждане правото
на собственост върху недвижими имоти (1942–1972), обявяване на почетни
граждани на града (1965–1970), приватизация, преструктуриране на предприятия, преобразуване на общински фирми, възстановяване на Добричкия
панаир, газифициране на града и др. (1991–1995); от заседания на кметството
в с. Рилци (1980–1983); от заседания на УС на Гаранционния инвестиционен
фонд на ОбС (1995); от общоселски събрания за изграждането на обекти чрез
самооблагане на населението и др. (1976–1978); на комисии за произведени
избори (1957–1974, 1976, 1979, 1986); на комисии по ТПС за оземляване, одворяване на учреждения, предприятия и граждани, отчуждаване на земи и др.
(1941–1958); на комисии за награждавания, участия в конкурси, фестивали
и др. (1975–1979); от отчетно-изборни конференции на Общински териториален комплекс „Култура“ и ОбС за духовно развитие (1982, 1985, 1989);
от заседания на Комитета за духовно развитие (1988, 1989); от заседания на
Общинската комисия „Фонд „13 века България“ (1984–1990).
Заповеди за: дейността (1911, 1912, 1945–1948, 1951–1959), преименуване и именуване на улици и обекти в града (1968).
Договор за побратимяване с Община Кавадарци, Македония (1995).
Планове, отчети, информации и др. за: дейността на съвета и обществените съвети (1952–1957, 1959–1973, 1976–1990); развитието на селското
стопанство (1945–1965, 1975–1979), промишлеността (1946–1979), строителството, водоснабдяването, благоустройството и комуналното стопанство
(1946–1979), транспорта (1946–1975, 1987–1989), търговията (1946–1966,
1968–1980, 1986, 1989, 1990), учебното дело (1951–1995), културата и изкус
твата (1951–1995), здравеопазването и социалните грижи (1945–1980), физическата култура и спорта (1972–1979); дейността на Научно-техническо20
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то дружество към ОбС (1981–1983); проведените Трета творческа среща на
младите балетни изпълнители „Анастас Петров – Толбухин’88“ (1988, 1989),
„Празници на духовите оркестри – Толбухин’88“ (1988), ХХ фолклорен събор „Песни и танци от слънчева Добруджа – Дебрене’88“ и чествания за
110-годишнината от рождението на Йордан Йовков (1988, 1990); изявите в
областта на културата извън пределите на страната (1986–1990).
Работна и Комплексна програма „Добруджа – 1300“ (1979, 1984).
Списъци на архитектурни, археологически и исторически паметници в
града (1979, 1983, 1985).
Паспорт на града с данни за населението (1952).
Бюджети, баланси, сборни отчети и др. (1945, 1951–1996).
Щатни разписания (1950–1974, 1977–1979, 1981, 1983–1995).
Ревизионни актове от финансови ревизии (1951–1958).
Преписки с приложени молби, жалби, документи за собственост и др. по
съдебни дела на граждани от Добрич на основание Указа за замяна на градски имоти на преселници от Северна Добруджа, Закона за уреждане правото
на собственост на недвижими имоти в Южна Добруджа и др. (1877–1983).
Актове и др. за завземане на покрита недвижима собственост на румънски граждани и обявяването им за българска държавна собственост (1945–
1947).
Сведения за гражданското състояние, броя и движението на населението (1946–1966, 1969–1974, 1976–1978, 1991, 1993, 1995), селското стопанство, дейността на читалищата, образованието на кадрите и др. (1953–1979,
1987–1990).
Лични досиета на дългогодишни ръководители на ОбС (1940–1968).
Снимки от събарянето на границата при присъединяване на Южна Добруджа към България, на архитектурния облик на града (1940–1988).
Общински народен съвет „Добрич“ – Толбухин
Ф. 1519, 4 оп., 561 а.е., 6,50 л. м., 1979–2001 г.
Създаден е като РНС на Толбухински район със седалище Толбухин (Указ
№ 2296 на ДС на НРБ – ДВ, бр. 101 от 26 дек. 1978 г.). В състава на района са
включени 68 села. През 1987 г. с Указ № 3005 за административно-териториални
промени в страната (ДВ, бр. 78 от септ. 1987 г.) се закрива Толбухински район
и се създава Добричка община, ръководена от ОбНС „Добрич“ със седалище Тол
бухин, която включва населените места от Толбухински район. Съгласно Закона
за местното самоуправление и местната администрация от 1991 г. се именува
Община Добричка със седалище Добрич и е орган на местното самоуправление
за изграждане и развитие на общината. Решава местните проблеми, свързани с
икономиката, опазването на околната среда, здравната, образователната, кул
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турната и комунално-битовата дейност, териториално-селищното устройс
тво, общинската собственост, безопасността на движението и обществения
ред.

Указ на ДС на Република България за закриване на РНС – Толбухин и
създаване на ОбНС „Добрич“ – Толбухин (1987).
Заповеди, указания и др. на МС, МППЕ и др. за назначаване на Временен ИК, дейността на Общината и др. (1990, 1993–2000).
Правилници за организацията и дейността на съвета и администрацията
(1979–1984, 1995, 2000).
Протоколи: с приложени материали от сесии за развитието на културата,
образованието, спорта, селското стопанство, строителството, благоустрояването, търговията, здравеопазването и др. (1979–1990); с приложени материали от заседания на ИК и на ОбС за: строителството, благоустрояването,
финансовата дейност, развитието на образованието, културата и здравеопазването, работата на ликвидационните съвети, промяната в наименованията
на села и предприятия, ползването на общинската и държавната собственост,
демографските процеси и др. (1979–1999).
Програма за развитие на общината през 2000–2006 г. (2000).
Планове, отчети, информации за: дейността на съвета (1979–1992);
произведените избори (1989, 1991, 1992); развитието на промишлеността
(1984–1987); изкупуването на селскостопанската продукция и потреблението (1979–1987); строителството и капиталните вложения (1989–1992); състоянието на образованието (1979–1987); паметниците на културата, църквите, старите къщи и чешми в района и др. (1980); дейността на Районния съвет
за култура, работата на читалищата, библиотеките и др. (1979–2000).
Годишни бюджети и отчети за изпълнението им (1979–1992, 1998–2001).
Годишни счетоводни баланси (1984–1992, 1994–2001).
Ревизионни актове от финансови ревизии (1980, 1984).
Разделителен протокол и баланс между Общината и Общински център за
социални грижи – Добрич (1993).
Щатни разписания (1979–2000).
Годишни статистически отчети за труда, персонала, работната заплата,
селскостопанската продукция, просветата и културата, социалните грижи и
здравеопазването (1979–1993, 2000).
Баланси на населението (1979–1986, 1993–2000).
Снимки от чествания на Дни на културата, провеждане на фолклорни
празници, събори и др. (1979–1986, 1988).
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Селски общински народен съвет – с. Шабла
Ф. 393, 8 оп., 879 а.е., 7,23 л.м., 1905–1996 г.
Вж. и Ф. 75К
През 1969 г. става ГОбНС, 1979 г. – ОбНС, 1991 г. – Община.

Протоколи: от сесии за дейността на съвета, обявяване на с. Шабла
за град (27 септ. 1969 г.) и др. (1954–1990), заседания на ИК (1946–1964,
1966–1995); от произведени избори (1962, 1964, 1969–1971, 1974, 1976,
1979–1990).
Заповедни книги (1945–1961) и заповеди (1980–1981).
Планове, информации, сведения и др. за: селскостопанските дейности
(1947–1954, 1956–1967, 1972–1976, 1978–1980); настанените преселници от
Северна Добруджа в общината и имотното им състояние (1941); благоустрояването и др. (1947–1954); приемането и предаването на имоти от румънската на българската държава, нанесените щети и др. (1940–1965); битовото обслужване на населението, действащите частни занаятчии, разкритите
търговски обекти и др. (1961–1976); строителството на обекти със средства
от самооблагането (1949–1966); развитието на културата, просветата, художествената самодейност; библиотечното дело и др. (1972–1977); реконструирането на читалището, галерията и музейната сбирка в Шабла, изграждането
на малки предприятия и обекти за младежки дейности (1978, 1979); честването на 25-годишнината от обявяването на Шабла за град, хода на Проектопрограма „Увертюр“ на Европейския съюз и др. (1993–1995); здравеопазването, социалните грижи, калолечението в м. Тузлата край Шабла (1965–1979).
Бюджети (1941–1982, 1984–1995) и отчети за изпълнението им (1943–
1960, 1967–1996).
Щатни разписания (1961–1966, 1973–1979, 1992, 1993, 1995).
Статистически отчети за: капиталното строителство и др. (1961–1980);
гражданското състояние (1968–1982, 1984, 1992–1995).
Снимки от: честването на Дуранкулашките събития (1970), посрещането
на българските войски в Шабла (1940), строителството и откриването на обществени сгради, паметници и др. (1905–1973).
Селски общински народни съвети
42 ф., 155 оп., 13 697 а.е., 109,76 л.м., 1880–2001 г.
Продължават дейността на съществуващите преди 1944 г. СОбУ. През
1949 г., в съответствие със Закона за народните съвети от 1948 г., се избират
народни съвети. От 1951 до 1956 г. са СНС на депутатите на трудещите се,
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от 1956 до 1959 г. – СНС. В съответствие със Закона за изменение на закона за
народните съвети и Указа за ново административно деление в страната през
1959 г. стават СОбНС, а част от тях се трансформират в пълномощничества.
Като местни органи на държавната власт ръководят стопанските, админис
тративните, социалните и културните дейности на своята територия. След
образуването на селищните системи през 1979 г. част от тях стават кметства.
Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация от
1991 г. са органи на местно самоуправление.

Селски общински народен съвет – с. Бдинци
Ф. 58, 2 оп., 9 а.е., 0,22 л.м., 1954–1956 г.
Вж. и Ф. 61
Създаден през 1954 г. През 1956–1978 г. е пълномощничество към СОбНС – с.
Владимирово. От 1979 г. е кметство към РНС – Толбухин (Община Добричка –
Добрич).

Протоколи от сесии (1954) и от заседания на ИК (1955).
Планове за работата (1955).
Информации, справки и др. за дейността на съвета, развитието на търговията и др. (1954, 1955).
Годишни бюджети и отчети за изпълнението им (1954–1956).
Ревизионен акт (1956).
Селски общински народен съвет – с. Безмер
Ф. 601, 3 оп., 219 а.е., 1,74 л.м., 1941–1978 г.
Вж. и Ф. 261К
От 1979 г. е кметство към Община Тервел.

Протоколи с приложени материали от сесии (1954–1978) и от заседания
на ИК (1949–1953, 1956, 1959–1978); от произведени избори (1966, 1971,
1974, 1976). Заповеди по дейността (1947–1960), кадрови въпроси в областта
на образованието (1958).
Планове, протоколи, доклади и др. за: дейността на постоянните комисии
(1953–1978); развитието на: селското стопанство (1953, 1955, 1956, 1959–
1968), строителството, благоустрояването, търговията (1955, 1959–1978),
учебната, културната дейност, здравеопазването и др. (1957–1978).
Акт и описи за предаване и приемане на общинско имущество (1941).
Бюджети и отчети за изпълнението им (1951, 1957–1978).
Ревизионни актове от финансови ревизии (1945–1950).
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Щатни разписания (1959–1968).
Сведения, справки и др. за битовите услуги и частните занаятчии (1962–
1966), гражданското състояние на населението (1960–1978), дейността на
читалищата (1959–1968), капиталните вложения, развитието на селското стопанство и др. (1969–1978).
Селски общински народен съвет – с. Белгун
Ф. 472, 3 оп., 378 а.е., 2,75 л.м., 1945–1979 г.
Вж. и Ф. 72К
От 1979 г. е кметство към Община Каварна.

Протоколи: с приложени материали от сесии (1952–1978), заседания на
ИК (1950–1979), заседания на Пчеларско дружество „Добруджа“ – с. Белгун
(1962–1965); от произведени избори (1962–1967, 1970–1976).
Заповедни книги за дейността (1947–1961).
Планове, отчети, доклади и др. за: дейността на постоянните комисии
(1953–1961, 1969, 1970–1975), борбата с болестите по животните (1961),
търговската, комунално-битовата, медико-санитарната, учебната дейност,
строителството и благоустрояването и др. (1962–1977).
Проектосметна документация за строителство на училища и др. в района
(1959–1961).
Списъци на учебните заведения в района (1965–1977).
Бюджети и отчети за изпълнението им (1948–1979).
Ревизионни актове от финансови ревизии (1945–1961).
Щатни разписания (1960–1978).
Статистически сведения, отчети и др. за дейността (1961–1966, 1968–
1979).
Селски общински народен съвет – с. Бенковски
Ф. 56, 3 оп., 157 а.е., 1,19 л.м., 1941–1978 г.
Вж. и Ф. 61
Създаден през 1945 г. През 1959–1973 г. е пълномощничество към СОбНС – с.
Владимирово; 1974–1978 г. – СОбНС. От 1979 г. – кметство към РНС – Толбухин
(Община Добричка – Добрич).

Правилник за вътрешния ред (1976).
Протоколи: от сесии (1950–1958, 1975–1978), заседания на ИК (1953–
1958, 1976–1978), произведени избори (1952–1957, 1976, 1977); за раздадените земи на преселници (1941–1955).
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Заповедни книги (1945–1958).
Планове, доклади, информации за дейността на съвета и постоянните комисии към него, обществено-икономическото развитие на общината, опазването
на държавната собственост (1950–1958, 1971–1978), изкупуването на животинска продукция, състоянието на личните стопанства (1975, 1977), комуналнобитовите услуги, строителството, опазването на околната среда (1974–1977),
състоянието на търговията, общественото хранене (1975, 1976), учебното дело,
физкултурната дейност, бита на населението, художествената самодейност
(1975–1978), медицинското обслужване на населението и др. (1975, 1977).
Бюджети и отчети за изпълнението им (1947–1957, 1975–1978).
Щатни разписания (1956, 1974–1978).
Статистически отчети за: селското стопанство, персонала, обществените и частните строежи, броя на населението, капиталните вложения и др.
(1952–1954, 1975–1978).
Селски общински народен съвет – с. Блатница
Ф. 104, 4 оп., 384 а.е., 2,52 л.м., 1941–1979 г.
Вж. и Ф. 162К
През 1963–1978 г. е СОбНС – с. Дуранкулак. От 1979 г. е кметство към Об
щина Шабла.

Протоколи: с приложени материали от сесии (1950–1978), заседания на
ИК (1950–1979); от произведени избори (1956–1971, 1974–1976, 1979), на
общински комисии по ТПС за оземляване, одворяване, отчуждаване на земи
и др. (1941–1960).
Заповедна книга (1944, 1945).
Планове, доклади, информации и др. за: дейността на съвета (1950–1978),
обществените съвети в селата Граничар и Захари Стояново (1970–1978); броя
на държавните имоти, строителството и благоустрояването (1956–1978); развитието на занаятите, селското стопанство (1955–1971), търговията, изкупуването, почивното дело (1951–1953, 1956–1978); учебното дело, работата на
детските градини, масовата физкултура (1953, 1956–1978); дейността на общинския читалищен съвет, художествената самодейност (1966–1973); Шаб
ленския и Дуранкулашкия бунт през 1900 г., археологическите паметници
(1956–1966); състоянието на здравеопазването и социалните грижи (1951,
1953, 1957–1978).
Книга за регистриране на частните занаятчии (1972–1978).
Годишни бюджети, отчети за изпълнението им и др. (1947, 1948, 1950–
1973, 1975–1978).
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Ревизионни актове от финансови ревизии (1967, 1968).
Щатни разписания (1960–1971, 1973–1976).
Списъци и др. на: засегнатите лица от национализацията на едър земеделски инвентар (1954); лицата с притежавани недвижими имоти в Северна Добруджа и др. (1944–1947); бесарабските българи, изселените съветски
граждани, загиналите от общината, инвалидите и сираците от Втората световна война (1945–1947, 1970); наградените с ордени и медали (1953–1971);
участниците в бунта през 1900 г., с данни за паметника на загиналите (1970).
Сведения и отчети за: гражданското състояние и движението на населението, заетостта (1957–1978); селското стопанство, персонала, дейността на
читалищата (1955–1978); борбата с туберкулозата, подпомагането на румънски бедстващи деца, отпускането помощи за населението (1945, 1947).
Баланси на населението (1965–1973).
Исторически данни за създаването на селищата в общината (1961).
Селски общински народен съвет – с. Българево
Ф. 281, 5 оп., 414 а.е., 3,09 л.м., 1941–1979 г.
Вж. и Ф. 237К
От 1979 г. е кметство към Община Каварна.

Протоколи: с приложени материали от сесии (1951–1978), от заседания
на ИК (1951–1978); от произведени избори (1949–1971, 1974, 1976); за отчуждаване на земеделски земи (1951–1961); за одворяване на стопани, строителство на жилища и др. (1950–1957), отчуждаване на имоти (1961).
Заповедни книги (1945–1956, 1958–1961).
Планове, доклади, отчети и др. за: дейността на съвета (1951–1978) и на
постоянните комисии (1949–1972); занаятчийството, индустриалните предприятия и работилници (1951–1965, 1968–1972); баланса на земята, паричните вноски на оземлените стопани (1942–1963), работата в селското стопанство, залесяването, озеленяването (1951–1957, 1958, 1961–1978); обществените сгради, отстъпените места за строеж, строителството, благоустрояването (1953–1978); търговията, изкупуването, снабдяването, общественото
хранене (1951–1958, 1960–1978); ограмотяването на населението, състоянието на читалищата (1950–1957), учебното и читалищното дело, работата на
пощенската станция (1950–1978); здравеопазването, хигиенизирането, социалните грижи и др. (1949–1972).
Списъци на: кметовете, председателите и секретарите на съвета, участниците във Втората световна война (1972–1977); оземлените, частните стопани и притежаваната от тях земя (1941–1957).
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Опис на национализираните земеделски машини от района на съвета
(1952–1955).
Правилник за дейността на Народен парк „Калиакра“ (1942).
Бюджети и отчети за изпълнението им (1945–1979).
Ревизионни актове от финансови ревизии (1942–1962).
Щатни разписания (1955–1978).
Статистически сведения и др. за: прираста на населението, баланса на
работната сила, обработваемата земя, капиталните вложения (1949–1978),
гражданското състояние и движението на населението (1960, 1965), гражданските събития (1957–1978).
Селски общински народен съвет – с. Ваклино
Ф. 447, 4 оп., 423 а.е., 3,00 л.м., 1942–1992 г.
Вж. и Ф. 84К
От 1979 до 1992 г. е кметство към Община Шабла.

Протоколи: с приложени материали от сесии (1951–1978), заседания на
ИК (1944–1978), на оперативното бюро на кметството (1984, 1985); от събрания на кметството (1979–1992), на жители от селата в общината за вземане
решения за самооблагането (1968, 1969, 1977, 1978); от произведени избори
(1959–1966, 1971–1977, 1986, 1988, 1991); на комисии по ТПС за оземляване, одворяване, отземляване и отчуждаване на земеделски земи (1946–1957).
Заповедни книги (1944–1960).
Планове, доклади, информации и др. за: дейността на обществените съвети в селата Черноморци, Крапец и Смин (1974–1978); комунално-битовите
услуги и занаятите в общината (1964, 1965); развитието на местната промишленост, селското стопанство (1952–1965, 1971–1978); строителството и
благоустройството (1956–1968, 1970–1978); търговията, изкупуването, общественото хранене (1955–1967, 1970–1978); учебното дело, читалищната и
библиотечната дейност, здравеопазването и др. (1950–1978).
Книга за занаятчиите в общината (1959).
Поземлен лист, отчет и баланс на земята в общината (1956, 1959, 1965).
Проектосметна документация за строителство на училища, изграждане
на водопроводни и канализационни инсталации в общината (1947–1957).
Поименни списъци на строителни обекти (1960).
Годишни бюджети и отчети за изпълнението им (1947, 1953–1978, 1980–
1992).
Ревизионни актове от финансови ревизии (1943–1952).
Книга за залозите в общината (1942–1950).
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Щатни разписания (1960–1963, 1971–1979, 1981–1992).
Статистически отчети, сведения и др. за труда, персонала, селското стопанство, капиталните вложения (1954–1978), прираста, гражданското състояние на населението и др. (1960–1990).
Селски общински народен съвет – с. Василево
Ф. 135, 5 оп., 356 а.е., 2,93 л.м., 1941–1998 г.
От 1979 до 1999 г. е кметство към Община Генерал Тошево.

Протоколи: с приложени материали от сесии (1951–1978), заседания на
ИК (1952–1978) и на кметството (1983–1986, 1990–1998); от общоселски
събрания в селата Василево, Балканци, Калина, Конаре, Средина и Великово (1965–1972); от произведени избори (1952, 1956, 1962, 1967, 1971, 1974,
1976); на комисии по ТПС за одворяване, отчуждаване на земи и др. (1952–
1961); за отстъпване право на строеж (1958–1964).
Заповедни книги (1952–1957).
Планове, доклади, информации и др. за: дейността на съвета (1952–1972);
работата в селското стопанство, създаването на полезащитни пояси (1947,
1952–1971, 1973–1978); строителството, благоустрояването (1958–1971,
1973–1978); търговията, изкупуването, стокооборота (1953–1978); учебното, читалищното дело, дейността на спортните дружества (1945, 1954–1978);
здравеопазването (1952, 1953, 1955–1972).
Карти за стопанското и културното развитие на общината (1943–1955).
Бюджети и отчети за изпълнението им (1944–1978, 1981–1991, 1995–
1997).
Сметки за Заема на свободата (1945).
Ревизионни актове от финансови ревизии (1957–1965, 1967–1971).
Щатни разписания (1953–1979).
Протоколна книга за класиране на служители от съвета (1941, 1942).
Списъци, сведения и др. за: бесарабските жители и белогвардейците, изселените турци и др. (1945); пострадалите от Балканската, Първата и Втората
световна война (1945); наградените с медали и др. (1945, 1967); многодетните
майки (1967); селското стопанство (1959–1972, 1980–1989, 1992, 1993), гражданското състояние, броя на населението и др. (1947, 1952, 1953, 1966–1978).
Баланси на населението (1959–1965, 1980–1990, 1992).
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Селски общински народен съвет – с. Ведрина
Ф. 134, 5 оп., 329 а.е., 2,04 л.м., 1947–1979 г.
Вж. и Ф. 76К
рич).

През 1979 г. става кметство към РНС – Толбухин (Община Добричка – Доб

Правилници и др. за дейността на съвета (1974–1978).
Протоколни книги (1948–1952) и протоколи: от сесии (1949–1954, 1964–
1978), заседания на ИК (1951–1978); от произведени избори (1966–1971,
1974, 1976).
Планове, доклади, информации и др. за: дейността на съвета (1953–1962,
1964–1978) и на обществените съвети в селата Долина, Орлова могила и Одринци (1969–1978); работата на стопанските предприятия в селата Долина и
Ведрина (1947–1949); развитието на селското стопанство (1949–1956, 1972–
1978); благоустрояването, хигиенизирането, изкупуването (1949–1956, 1965,
1969, 1974–1978); търговията (1961, 1964–1967, 1970–1978); учебното, читалищното дело, здравеопазването, социалните грижи и др. (1952–1956, 1960,
1961, 1964–1972, 1974–1979).
Клетвени листове на общински съветници (1962).
Поземлени листове, списъци на оземлени и стопани с отчуждени земи,
членове на ТКЗС и др. (1950–1957, 1961).
Договори за отстъпване право на строеж върху държавна земя и др.
(1961–1969).
Бюджети и отчети за изпълнението им (1958–1978).
Ревизионни актове от финансови ревизии (1953–1962, 1965–1973).
Щатни разписания (1959–1970, 1972–1978).
Сведения за: домакинствата, гражданското състояние и изселените лица
и др. (1951, 1954, 1960, 1961, 1964–1966).
Годишни баланси за броя на жителите (1966–1976).
Годишни статистически отчети за селското стопанство, дейностите на
съвета и др. (1964–1978).
Селски общински народен съвет – с. Владимирово
Ф. 61, 6 оп., 487 а.е., 4,21 л.м., 1880–1981 г.
Вж. и Ф. 93К
рич).
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Протоколи: от сесии (1952–1954, 1958–1978), заседания на ИК (1945–
1950, 1952–1978), общоселски събрания (1965–1969); от произведени избори (1949–1953, 1957–1971, 1974–1977); на комисии по ТПС за оземляване на
лица (1946–1958).
Заповедни книги (1946–1950, 1953–1955).
Планове, доклади, информации и др. за: дейността на съвета (1953–
1978); развитието на строителството, благоустрояването, търговията, изкупуването (1948, 1959–1978), образованието, културата, здравеопазването,
търговията, селското стопанство (1945–1978); притежаваните земи, инвентар и др. (1946–1954).
Описи, скиции др. на държавни имоти (рум. ез.) (1935).
Списъци, разрешителни и др. на частни занаятчии (1965–1972).
Книги за налозите, приходите, разходите и др. (1942–1949, 1956–1965).
Бюджети и отчети за изпълнението им (1945–1950, 1953–1978).
Ревизионни актове (1951–1961).
Щатни разписания (1954, 1957–1965, 1967–1978).
Статистически отчети, сведения за персонала, работната заплата, гражданското състояние, селскостопанските дейности и др. (1956–1978).
Списъци на: член-кооператорите, частните стопани, служителите (1958–
1965), загиналите във войните, предложените за награждаване с правителствени награди и др. (1966–1973).
Летописна книга на с. Бдинци, исторически бележки и др. на рода Бозукови (1880, 1881, 1904, 1981).
Снимки на свещеник Васил Вълчев (кръстил поетесата Дора Габе) със
семейството му (1902).
Селски общински народен съвет – с. Вранино
Ф. 103, 3 оп., 255 а.е., 2,03 л.м., 1940–1979 г.
Вж. и Ф. 184К
От 1979 г. е кметство към Община Каварна.

Протоколна книга и протоколи: от сесии (1958–1968), заседания на
СОбУ (1940–1948) и на ИК (1958–1968); от общи събрания за дейността на
обществените съвети в селата Видно, Могилище и Челопечене (1968–1978);
за отчуждаване на дворни места и др. (1944–1947); от произведени избори
(1945, 1946, 1959–1966, 1971, 1974, 1976).
Заповедна книга (1944–1948).
Планове, отчети, информации и др. за: дейността на съвета, събирането
на помощи за гладуващи румънски деца (1945–1947, 1956–1978); отноше31
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нието на населението към правителствените мероприятия, състоянието на
търговията (1953–1964); работата в селското стопанство, причисляването на
земи към държавния поземлен фонд (1944–1964, 1970–1976); благоустрояването и строителството (1962–1978); търговията и изкупуването (1954–1978);
учебното и читалищното дело (1944–1947, 1953–1978); здравеопазването,
социалните грижи и др. (1956–1977).
Договори и др. за регистриране на работилници (1942–1966).
Сведения и др. за: собствениците на земеделски инвентар и земя над 300
дка, нарядите и изпълнението им, залесяването (1944–1947).
Списъци на кооператорите, бившите собственици на отчужден едър земеделски инвентар и характеристики за тях (1945, 1946, 1953, 1954), кметовете, председателите и секретарите, на участниците във Втората световна
война, военноинвалидите, наградените, бесарабските българи и др. (1943–
1947, 1974–1976), на водоизточниците, строителството на обекти и др.
(1957–1966).
Бюджети и отчети за изпълнението им (1963–1966, 1969–1978).
Ревизионен акт от финансова ревизия (1959).
Щатни разписания (1962–1979).
Статистически отчети, сведения и др. за: броя на жителите, стопанствата, сградите и др. (1944–1947, 1955–1978), гражданското състояние (1956–
1962).
Селски общински народен съвет – с. Гурково
Ф. 117, 5 оп., 325 а.е., 2,87 л.м., 1941–1979 г.
От 1979 г. е кметство към Община Балчик.

Протоколна книга и протоколи: от сесии (1962–1978), заседания на ИК
(1946–1978); от произведени избори (1949–1960, 1962, 1966, 1971, 1973,
1974, 1976); на комисии по ТПС за отчуждаване на земеделски земи, одворяване и др. (1946–1958).
Заповедни книги (1947–1959).
Планове, доклади, информации и др. за: дейността на съвета (1946–1978);
работата в селското стопанство (1947–1955, 1972–1979); строителството,
благоустрояването, капиталните вложения, озеленяването (1947–1954, 1961–
1968, 1972–1979); търговията и изкупуването (1946–1954, 1957, 1961–1968,
1972–1979); учебното дело и читалищната дейност (1947–1955, 1962–1978);
здравеопазването, социалните дейности и др. (1947–1955, 1962–1968).
Рекапитулация за окончателната замяна на земите на преселници от Северна Добруджа в села от общината (1941).
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Списъци и др. за частните занаятчии (1967, 1968), на наградените с ордени (1964–1969).
Баланси на земята (1961, 1965, 1968).
Бюджети и отчети за изпълнението им (1947–1979).
Ревизионни актове от финансови ревизии (1960–1967).
Щатни разписания (1963–1979).
Сведения, статистически форми и др. за: броя и движението на населението, гражданското състояние, селскостопанските дейности, предприятията
в района, труда, персонала и др. (1948–1952, 1955, 1957–1978).
Селски общински народен съвет – с. Димитър Ганево
Ф. 454, 5 оп., 513 а.е., 3,77 л.м., 1940–2001 г.
Вж. и Ф. 83К
Продължава дейността на СОбУ – с. Победа. През 1964–1978 г. се преимену
ва на СОбНС – с. Димитър Ганево. През 1979 г. става кметство към РНС – Тол
бухин (Община Добричка – Добрич).

Протоколни книги и протоколи: от сесии (1961–1978), заседания на ИК
(1946–1978) и на кметството (1979–1991); на Българо-румънска комисия за
предаване и приемане на обществени, църковни сгради и имоти, съгласно
Крайовския договор (1940); от отчетни събрания на кметството (1979–1995);
от общоселски събрания (1965, 1970–1973, 1983–2000); от произведени избори (1952–1966, 1971, 1974, 1976, 1979); на комисии по ТПС за оземляване,
одворяване, отчуждаване на земи и др. (1948–1962).
Заповедни книги (1945–1960).
Планове, информации, отчети и др. за: дейността на съвета (1949–1978)
и на обществените съвети (1969–1978); частните занаятчии, промишлените
предприятия, търговската мрежа, заведенията за обществено хранене, благоустрояването (1965–1972); работата в селското стопанство, строителството и
благоустрояването (1951–1959, 1962, 1963); изкупуването, изхранването на
населението (1963, 1964); учебното дело, читалищната дейност (1959–1978);
здравеопазването, санитарната дейност, социалните грижи и др. (1961–1972).
Нотариални актове за обществените сгради (1952).
Книга за поземления фонд (1962).
Проектосметна документация за строителството на читалище, магазин,
водопровод и др. (1959, 1960).
Сведения и др. за отстъпване на граждани право на строеж, одворяване
и др. (1961–1966).
Бюджети и отчети за изпълнението им (1954–2001).
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Ревизионни актове от финансови ревизии (1947–1957, 1963–1965).
Щатни разписания (1952–1960, 1962–1978).
Баланси и сведения за населението, гражданското състояние и др. (1959–
1980, 1982, 1983, 1985–1998).
Статистически форми, таблици и др. за: строителството, селското стопанство, персонала, получаващите народни пенсии и др. (1956–1979).
Историческа справка за църквата в с. Димитър Ганево и кореспонденция
с близки на генерал Иван Колев (1966).
Селски общински народен съвет – с. Дропла
Ф. 863, 4 оп., 388 а.е., 3,17 л.м., 1941–1978 г.
Вж. и Ф. 77К
През 1979 г. става кметство към Община Балчик.

Протоколи: от сесии (1952–1978), заседания на ИК (1950–1978); от произведени избори (1945, 1952–1959, 1962–1971, 1974, 1976); на комисии по
ТПС за отчуждаване на земеделски земи (1946–1953).
Заповедни книги (1943–1965).
Планове, информации, сведения и др. за: дейността на съвета (1945–
1950, 1953–1978); политическото положение в общината, бежанците от
Беломорието и Македония, връщането на таврийски и бесарабски българи
(1941–1949); частните занаятчии и промишлеността (1945–1972); селскостопанските дейности (1953–1958, 1973–1978); кооператорите и частните стопани, земеустрояването, собствениците на недвижими имоти, работата по преобразяването на Южна Добруджа (1944–1960); учредяването и дейността на
местно земеделско професионално сдружение (1945, 1946); търговската дейност (1945–1978), благоустрояването, капиталните вложения (1961–1978);
читалищната дейност и учебното дело (1944–1958, 1966–1978); здравеопазването и социалните грижи (1953, 1956, 1964–1978).
Поземлена книга и др. за земята в общината (1961–1972).
Бюджети и отчети за изпълнението им (1944–1978).
Ревизионни актове от финансови ревизии (1945–1964).
Щатни разписания (1959, 1965–1978).
Статистически отчети и др. за: дейността на съвета (1953–1963), реквизициите, сградите; помощите за фронта; броя на учителите и учениците;
прираста и гражданското състояние на населението и др. (1944–1978).
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Селски общински народен съвет – с. Житница
Ф. 108, 3 оп., 247 а.е., 1,67 л.м., 1945–1978 г.
Вж. и Ф. 165К
От 1979 г. е кметство към РНС – Толбухин (Община Добричка – Добрич).

Протоколи от: сесии (1954–1978), заседания на ИК (1954–1974, 1976–
1978) и на обществените съвети (1968–1978); произведени избори (1959–
1964, 1974, 1976).
Планове, отчети, информации и др. за: дейността на съвета (1949–1951,
1954–1978) и на пълномощничествата (1966–1978); частните занаятчии, работата в селското стопанство, промишлеността, търговията, благоустрояването и хигиенизирането, строителството (1949–1978); учебното дело и читалищната дейност (1956–1978); здравеопазването (1966–1978).
Сведения и др. за оземляването, отчуждаването на земеделски земи
(1945–1949, 1951), задължителните държавни доставки, притежателите на
земи, реквизициите и др. (1945–1951); гражданското състояние; местната
промишленост и др. (1957–1978).
Отчети за приходите и разходите (1945, 1946).
Бюджети и отчети за изпълнението им (1954–1965, 1968, 1970–1978).
Ревизионни актове от финансови ревизии (1956–1963).
Щатни разписания (1961–1964, 1972–1978).
Исторически справки за селата в общината (1962).
Селски общински народен съвет – с. Карапелит
Ф. 640, 4 оп., 354 а.е., 3,29 л.м., 1940–1979 г.
След 1979 г. е кметство към РНС – Толбухин (Община Добричка – Добрич).

Протоколни книги и протоколи: от сесии (1951–1978) и заседания на ИК
(1951–1979); от произведени избори (1959–1966, 1971, 1976); на комисии по
ТПС за оземляване, отчуждаване на земеделски земи, земеустрояване и др.
(1944–1958, 1963).
Решения на Управата и на ИК (1940–1946, 1948–1952).
Заповедни книги (1948–1951, 1954–1960).
Планове, анализи, информации и др. за: дейността на съвета (1956–1969,
1971–1977); изхранването на населението, създаването на МТС, развитието
на селското стопанство, търговията, строителството и благоустрояването,
просветата, културата и др. (1948–1977); състоянието на промишлеността,
производителните кооперации и занаятчиите в общината (1962, 1963, 1973–
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1977); здравеопазването, социалните грижи, работата на участъковата болница и др. (1960–1972).
Поземлена книга и баланси на земята в общината (1955, 1961, 1969–
1971).
Книга за държавните имоти (1960).
Бюджети и отчети за изпълнението им (1947–1979).
Ревизионни актове от финансови ревизии (1945–1960, 1964–1969).
Щатни разписания (1959–1964, 1968–1977).
Сведения и др. за дейността на съвета, прираста, движението на населението, гражданското състояние и др. (1956–1965, 1967–1977).
Исторически данни за с. Карапелит (1972).
Снимки: на читалището, църквата и паметника на загиналите във Втората световна война, от посрещане на българските войски през 1940 г. в с.
Карапелит, на футболния отбор на селото и др. (1940–1942), на стари и нови
сгради в общината (1968).
Селски общински народен съвет – с. Кардам
Ф. 114, 5 оп., 307 а.е., 2,24 л.м., 1941–1999 г.
Вж. и Ф. 147К
От 1979 г. е кметство към Община Генерал Тошево.

Постановления, разпореждания, указания и др. на МС и ОНС – Толбухин, за дейността на съвета (1969–1972, 1977, 1978).
Протоколни книги и протоколи от сесии (1958–1978), заседания на Управата (1948–1957) и на ИК (1952–1955, 1958, 1960–1981), избори (1959,
1971, 1974, 1976).
Заповедни книги (1952–1967).
Планове, информации, сведения и др. за: дейността на съвета (1966–
1973, 1993–1997, 1999); оземляването на стопани, отчуждаването на земи
(1944–1965); отстъпено право на строеж, отчуждаването на терени, строителството и благоустрояването (1948–1957, 1960–1966, 1968–1977); търговията, изкупуването, стокооборота, частните занаятчии (1945–1955, 1967–1973,
1976, 1978); учебно-възпитателната и читалищната дейност, повишаването
на квалификацията на кадрите в сферата на образованието и др. (1948–1972);
здравеопазването, подпомагането на инвалиди, социално слаби и др. (1948–
1953, 1959–1972).
Книга за оземлените стопани от района (1941).
Списък с наименования на обекти от местно значение (1962).
Щатни разписания (1964–1967, 1973, 1977, 1978).
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Годишни бюджети и отчети за изпълнението им (1961–1973, 1975–1992).
Сведения за гражданско състояние (1947–1954, 1960–1973, 1989–1992).
Статистически отчети (1957–1978, 1981–1988).
Статия за географското положение на с. Кардам за публикуване в Енцик
лопедия „България“ (1977).
Селски общински народен съвет – с. Коларци
Ф. 223, 5 оп., 365 а.е., 2,04 л.м., 1950–1978 г.
От 1979 г. е кметство към Община Тервел.

Протоколи: от сесии (1951–1962, 1967–1970, 1972–1978), заседания на
ИК (1950–1965, 1967–1978); от избори (1956, 1966, 1969–1971, 1976); на
комисии по ТПС за отчуждаване на земи (1950–1956).
Планове, информации и др. за: дейността на съвета (1952–1965, 1967,
1969, 1971–1978), селскостопанските дейности (1954–1957, 1968–1974),
строителството (1959, 1966–1978), търговията, общественото хранене (1955–
1978), учебно-възпитателната дейност (1958–1964, 1966–1968, 1970–1977),
здравеопазването, социалните грижи и др. (1957–1978).
Баланс на земята (1950, 1970).
Щатни разписания (1960–1965, 1971).
Годишни бюджети и отчети за изпълнението им (1960–1973).
Статистически отчети за гражданското състояние и др. (1956, 1957–
1978).
Селски общински народен съвет – с. Коритен
Ф. 1031, 3 оп., 267 а.е., 2,38 л.м., 1945–1992 г.
Вж. и Ф. 291К
От 1979 до 1999 г. е кметство към Община с. Крушари.

Протоколи: от сесии (1957–1978), заседания на Управата (1945–1948),
на ИК (1949–1978) и на кметските съветници (1984–1987); за отчуждаване
на земеделски земи (1946–1958); от избори (1952, 1957, 1959–1963, 1971,
1974, 1976).
Заповеди (1949–1965).
Планове, доклади, информации и др. за селскостопанските дейности
(1952–1978); строителството, благоустрояването (1952–1978); търговията,
изкупуването (1952–1978); развитието на просветното и културното дело
(1952–1978); здравеопазването (1952–1966) и др.
37

Архивни справочници

Бюджети и отчети за изпълнението им (1954–1978, 1986, 1990, 1992).
Щатни разписания (1954–1961, 1963–1978).
Сметки за Заема за свободата (1945, 1952–1957).
Статистически отчети за гражданското състояние (1955–1978, 1981,
1986–1988).
Селски общински народен съвет – с. Красен
Ф. 550, 4 оп., 268 а.е., 2,27 л.м., 1942–2000 г.
От 1979 г. е кметство към Община Генерал Тошево.

Протоколни книги и протоколи: от сесии (1951–1960, 1962–1978), заседания на Управата (1943), на ИК (1951–1960, 1962–1972, 1974–1978) и
на кметството (1979–1990); на комисии по ТПС за: оземляване, одворяване,
отчуждаване на земи и дворни места, земеустрояване и др. (1946–1962); от
избори (1966, 1969, 1971, 1974, 1976).
Планове, доклади, информации и др. за: дейността на съвета (1959–1970,
1980–1986); промишлеността и частните занаятчии (1973, 1978); обработваемата земя, селскостопанските дейности (1957–1970); строителството, благоустрояването, хигиенизирането (1956–1976); стокооборота; търговията
(1956–1976); учебната, културно-просветната и читалищната дейност (1961–
1974); здравеопазването, дейността на социалните грижи и др. (1963–1974).
Преписки за национализирани: ленена фабрика, маслобойна и др. (1948–
1951).
Поземлени листове за завземане и одържавяване на имоти и др. (1950–
1971).
Щатни разписания (1961–1970).
Бюджети и отчети за изпълнението им (1942, 1952–1978, 1985, 1988–
2000).
Статистически отчети, сведения за гражданското състояние на населението (1947–1978, 1987).
Снимки от: откриване на паметни плочи на Йордан Йовков в селата Красен и Долен извор; тържество по случай 90-годишнината от рождението на
писателя и др. (Б.д.).
Селски общински народен съвет – с. Крушари
Ф. 269, 8 оп., 1069 а.е., 8,66 л.м., 1943–2001 г.
Вж. и Ф. 71К
От 1991 г. е община. Териториалният обхват се състои от 19 населени места.
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Протоколи: от сесии (1951–1983, 1986–1990), заседания на Общинската
управа (1948–1951), на ИК (1952–1991), ОбС (1991–2000) и на постоянните
комисии (1996–2000); от произведени избори (1949–1983, 1986–1988, 1990,
1993).
Заповедни книги (1945, 1949–1952, 1955–1965).
Планове, информации, сведения и др. за: дейността на съвета (1950–
1973, 1979–1986); развитието на селското стопанство, притежаваните земи
от граждани, общинската собственост и др. (1947–1985, 1988–1995); актуваните язовири и земи като общинска собственост (1999); благоустрояването, хигиенизирането и строителството (1960–1964, 1974–1976); търговията,
стокооборота, изкупуването (1951–1973, 1980–1990); образованието и ликвидирането на неграмотността (1963–1983, 1985–2000); художествената самодейност, здравеопазването и др. (1963–1983).
Книга за залозите (1943–1948).
Щатни разписания (1961–1965, 1967–1986, 1992, 1994, 1996, 1998–
2000).
Годишни бюджети и отчети за изпълнението им (1958–1976, 1979–1986,
1990–2001).
Статистически сведения и др. за гражданското състояние на населението
(1943–1954, 1959–1985, 1988–2001).
Селски общински народен съвет – с. Ловчанци
Ф. 753, 3 оп., 382 а.е., 2,99 л.м., 1940–1978 г.
От 1979 г. е кметство към РНС – Толбухин (Община Добричка – Добрич).

Протоколи: от сесии (1950–1978), заседания на Управата (1942–1948)
и на ИК (1949–1978); от произведени избори (1946–1962, 1964, 1966, 1971–
1976); на комисии по ТПС за оземляване, отчуждаване и замяна на земеделски земи (1942–1958).
Заповедни книги (1940–1945, 1947–1961).
Планове, доклади, информации и др. за: дейността на съвета (1950–1961);
развитието на селското стопанство, притежателите на земеделски земи, членкооператорите и др. (1953–1963, 1965–1978); строителството; благоустрояването, отчуждаването на недвижими имоти, отстъпване правото на строеж
и др. (1953–1968, 1970–1977); търговията, изкупуването, стокооборота, общественото хранене (1956–1978); образователната и културно-просветната
дейност (1951–1968, 1970–1977); здравеопазването, социалните грижи и др.
(1958–1968, 1970–1977).
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Описи, сведения и др. за национализирани предприятия (1948).
Щатни разписания (1956–1978).
Бюджети и отчети за изпълнението им (1945–1969, 1971–1978).
Статистически отчети, сведения и др. за гражданското състояние на населението (1943–1978).
Баланс на населението (1964, 1968).
Селски общински народен съвет – с. Нова Камена
Ф. 214, 3 оп., 298 а.е., 2,32 л.м., 1943–1979 г.
От 1979 г. е кметство към Община Тервел.

Протоколи от: сесии (1951–1971, 1977, 1978); заседания на ИК (1946–
1978); произведени избори (1952, 1958, 1959, 1962, 1966–1976).
Заповедни книги (1954, 1957–1965).
Планове, информации, отчети и др. за дейността на съвета (1953–1966);
селскостопанските, комуналните дейности и благоустрояването (1952–1956,
1959–1977); отчуждаването на земеделски земи, одворяване и оземляване
(1943–1954); търговията, стоковия фонд и др. (1952–1977); учебната и културно-просветната дейност (1953–1957, 1959–1965, 1967–1978); здравословното състояние на населението и др. (1959–1965, 1969–1976).
Щатни разписания (1959–1972).
Бюджети и отчети за изпълнението им (1958–1978).
Сведения, статистически сведения и др. за гражданското състояние на
населението (1957, 1959–1965, 1968–1979).
Селски общински народен съвет – с. Оброчище
Ф. 107, 4 оп., 354 а.е., 2,95 л.м., 1941–1999 г.
Вж. и Ф. 168К
От 1979 г. е кметство към Община Балчик.

Постановления на МС, указания и др. за: вероизповеданията, строителството, бригадирското движение и др. (1956–1959, 1968–1977).
Протоколни книги и протоколи: от сесии (1952–1958, 1967–1978), заседания на Управата (1948, 1949) и на ИК (1950, 1954–1958, 1967–1987); от
произведени избори (1949–1962, 1967, 1971, 1972, 1974, 1976); на комисии
по ТПС за отчуждаване на земеделски земи, оземляване, одворяване и др.
(1941–1959); от общо събрание на собствениците на земя с участие на собствениците на КК „Албена“ (1997).
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Заповедни книги (1945–1950, 1952–1956).
Планове, информации, доклади и др. за: селскостопанските дейности
(1969–1976); стокооборота, търговията и изкупуването (1955–1966, 1968–
1978); благоустрояването и хигиенизирането (1955–1959, 1968–1978); учебната дейност (1956, 1967–1978); дейността на Общинската здравна служба,
майчиното и детското здравеопазване, подпомагането на социално слабите и
др. (1967–1976).
Партидни и касови книги за разходите (1942–1953).
Финансов план, бюджет, дневник за оборота и др. на общински предприятия (1948–1950).
Бюджети и отчети по изпълнението им (1949, 1967–1978, 1980–1999).
Щатни разписания (1967–1979).
Статистически отчети, сведения за гражданското състояние на населението и др. (1956, 1958, 1967–1992).
Селски общински народен съвет – с. Овчарово
Ф. 694, 3 оп., 342 а.е., 2,69 л.м., 1940–1978 г.
Вж. и Ф. 105К
От 1979 г. е кметство към РНС – Толбухин (Община Добричка – Добрич).

Протоколи: от сесии (1952–1978), заседания на ИК (1944–1978); от произведени избори (1946–1966, 1971–1978); за изземване на едър земеделски
инвентар (1948–1950).
Заповедна книга (1946–1962).
Планове, информации, сведения и др. за: селскостопанските дейности
(1948–1978); строителството и благоустрояването (1948–1978); храноснабдяването и изкупуването на животинска продукция (1948, 1949, 1961); частните занаятчии и битовите услуги (1943–1978); изселените таврийци в Съветския съюз, преселените лица от Беломорието и др. (1944–1950); дейността на училищата, библиотеките и др. (1945–1978); събирането на помощи за
фронта и югославските деца и др. (1944–1950); работата на здравната служба
и родилния дом, социалните грижи и др. (1961–1978).
Щатни разписания (1946–1978).
Бюджети и отчети за изпълнението им (1941–1978).
Статистически сведения, сведения за гражданското състояние на населението и др. (1940–1978).
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Селски общински народен съвет – с. Опанец
Ф. 69, 3 оп., 104 а.е., 1,18 л.м., 1944–1966 г.
Вж. и Ф. 136К; Ф. 175; Ф. 1294
През 1962–1974 г. е пълномощничество към ГОбНС – Толбухин, 1975–1978 г. –
пълномощничество към СОбНС – с. Дончево. От 1979 г. става кметство към
РНС – Толбухин (Община Добричка – Добрич).

Протоколи: от сесии (1952–1955, 1959, 1960), заседания на ИК (1955,
1962); за произведени избори (1960–1962, 1966); за покупки на дворни места
(1961).
Заповедни книги (1949, 1956–1962).
Планове, доклади, сведения и др. за: оземляването на малоимотни (1945),
отчуждените земи и инвентар, паракендентните имоти и др. (1945–1947,
1950–1956, 1962); развитието на селското стопанство (1959–1961); хигиенизирането на общината (1956–1958).
Декларации за данък „сгради“ (1952).
Годишни отчети за приходите и разходите по бюджета (1945, 1947).
Списъци и др. на бежанците, изселените и др. (1959).
Доклади за учебно-възпитателната работа на основното училище (1959,
1960).
Сведения за подпомагане на незрящи, пострадали от войните, инвалиди
и др. (1944–1946).
Селски общински народен съвет – с. Орляк
Ф. 466, 3 оп., 327 а.е., 2,29 л.м., 1935–1979 г.
Вж. и Ф. 250К
От 1979 г. е кметство към Община Тервел.

Постановления, разпореждания и др. на МС за дейността на съветите
(1944–1959, 1971–1976).
Протоколи: от сесии (1951–1978), заседания на ИК (1946–1978); от произведени избори (1942–1962, 1971, 1974, 1976); на комисии по ТПС за оземляване, одворяване, отчуждаване на земи, земеустрояване и др. (1945–1965,
1974–1977).
Заповедни книги (1941–1959).
Планове, доклади, сведения и др. за: развитието на промишлеността
(1973–1977), строителството (1947–1965), търговията (1940–1965, 1969–
1978), учебното дело, масовата физкултура (1948–1965, 1975–1978), здравеопазването, социалните грижи и др. (1957–1966, 1970–1978).
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Планове за парцелиране землището на с. Орляк (1935).
Бюджети и отчети за приходите и разходите (1940, 1952, 1954–1978).
Щатни разписания (1969–1979).
Статистически отчети, сведения за гражданското състояние на населението и др. (1945–1978).
Селски общински народен съвет – с. Паскалево
Ф. 113, 4 оп., 347 а.е., 3,55 л.м., 1942–2000 г.
Вж. и Ф. 310К
От 1979 г. е кметство към РНС– Толбухин (Община Добричка – Добрич).

Решения, писма и др. на ОНС – Толбухин за дейността на съвета (1963–
1973, 1975–1977).
Протоколи: от сесии (1948–1963, 1966–1978), заседания на ИК (1945–
1979), общи събрания на жителите на съставните села за самооблагането
(1978); за отчуждаване на имоти за обществени нужди, отстъпване право на
строеж, одворяване и др. (1946–1965); на комисии по ТПС за причисляване
на земи към държавния поземлен фонд (1946–1959); от произведени избори
(1959–1966, 1971, 1974).
Заповедни книги (1942–1954, 1957–1967).
Планове, доклади, информации и др. за: дейността на кметството, читалището и училището в с. Паскалево (1979–1988); развитието на селското стопанство (1957–1966), строителството, благоустрояването и хигиенизирането (1962–1976), търговията, общественото хранене, изкупуването и
др. (1951–1955, 1957–1973), комунално-битовите услуги и частните занаяти
(1959–1975), учебното и читалищното дело (1960–1966, 1970–1976), здравеопазването и работата на здравните служби в района (1957–1977).
Баланс на земята в общината (1951–1963).
Щатни разписания (1955, 1963–1967).
Бюджети и отчети за изпълнението им (1981–2000).
Сведения за гражданското състояние на населението (1952, 1982–1984).
Селски общински народен съвет – с. Плачи дол
Ф. 859, 1 оп., 129 а.е., 0,63 л.м., 1960–1965 г.
Вж. и Ф. 747; Ф. 175
През 1944–1960 г. е пълномощничество към СНС – с. Стефаново, 1961–
1965 г. – СОбНС, 1965–1978 г. – пълномощничество към ГОбНС – Толбухин. От
1979 г. е кметство към РНС – Толбухин (Община Добричка – Добрич).
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Протоколи: от сесии (1962–1965), заседания на ИК (1961–1965); на комисии по ТПС за замяна на земи (1963); от произведени избори (1962–1964).
Планове, доклади, информации и др. за: дейността на съвета (1961–
1964); строителството, благоустрояването, хигиенизирането, проектирането
на сгради и др. (1960–1964); учебно-възпитателната дейност (1961–1965).
Информации за бюджета, приходите и разходите (1962, 1963).
Сведения за броя на населението (1961).
Селски общински народен съвет – с. Полковник Дяково
Ф. 1179, 3 оп., 167 а.е., 1,26 л.м., 1961–1991 г.
Вж. и Ф. 269
През 1944–1960 г. е пълномощничество към СНС – с. Крушари, 1961–1978 г. –
СОбНС. От 1979 до 1999 г. е кметство към Община Крушари.

Протоколи от сесии (1961–1967), заседания на ИК (1961–1978), произведени избори (1961, 1962, 1964, 1971, 1972, 1976).
Планове, сведения, отчети и др. за дейността на съвета (1961–1978).
Щатни разписания (1961–1978).
Годишни бюджети и отчети за изпълнението им (1961–1978, 1984–1991).
Статистически сведения и сведения за гражданското състояние на населението и др. (1961–1978).
Селски общински народен съвет – с. Преселенци
Ф. 1195, 4 оп., 222 а.е., 1,56 л.м., 1961–1999 г.
Вж. и Ф. 169К; Ф. 135
През 1956–1960 г. е пълномощничество към СНС – с. Василево, 1961–1978 г. –
СОбНС. От 1979 г. е кметство към Община Генерал Тошево.

Протоколи: от сесии (1961–1978), заседания на ИК (1961–1990), произведени избори (1968, 1971, 1974–1978).
Планове, информации, отчети и др. за дейността на съвета (1961–1972,
1974–1978).
Щатни разписания (1962–1978).
Годишни бюджети и отчети за изпълнението им (1961–1978, 1985, 1993–
1999).
Статистически сведения, сведения за гражданското състояние на населението и др. (1961–1979, 1981–1988).
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Селски общински народен съвет – с. Пчеларово
Ф. 4, 4 оп., 538 а.е., 3,32 л.м., 1940–1993 г.
Вж. и Ф. 2К
От 1979 г. е кметство към Община Генерал Тошево.

Постановления, решения и др. на МС и Президиума на НС за развитие
на селското стопанство, уедряване на села от района на съвета (1955–1960).
Протоколна книга, протоколи: от сесии (1953–1955, 1957–1978), заседания на ИК (1948–1978, 1984–1990); от произведени избори (1945–1971,
1974, 1976); за оземляване, одворяване, отстъпване право на строеж, отчуждаване на дворни места и земеделски земи (1944–1971).
Заповедни книги (1942–1952).
Планове, доклади, информации и др. за: дейността на съвета (1948–
1978); строителството (1944–1953, 1956–1978); развитието на търговията
(1948–1971, 1975–1978); поземления данък, средствата за радиофикация
(1940–1947); учебното, читалищното и библиотечното дело, художествената самодейност, физкултурата и др. (1945–1978); събирането на помощи за
гръцкия народ и социално слабите (1946–1971); здравеопазването (1953–
1978).
Партидна книга за приходите и разходите (1945–1950).
Бюджети и отчети за изпълнението им (1950–1978, 1985–1992).
Щатни разписания (1952–1978).
Статистически сведения, сведения за гражданското състояние на населението (1943–1979, 1982–1993).
Селски общински народен съвет – с. Росица
Ф. 541, 5 оп., 579 а.е., 4,48 л.м., 1942–1999 г.
Вж. и Ф. 86К
От 1979 г. е кметство към Община Генерал Тошево.

Протоколи: от сесии (1952–1978), заседания на Управата и на ИК
(1946–1951, 1961–1990); от произведени избори (1945–1953, 1959–1976); за
отдаване и отчуждаване на земи (1943–1947).
Заповедни книги (1945–1960).
Планове, доклади, информации и др. за: дейността на съвета (1951–
1960, 1966–1973, 1979–1990); селскостопанските дейности (1944–1968,
1970–1978); благоустрояването, комуналното стопанство, строителството,
кадастъра, регулацията и др. (1944–1978); търговията и снабдяването с про45
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доволствени стоки (1945–1960, 1962–1968, 1970, 1971, 1974–1977); самооблагането на населението (1958–1960); просветата, културата, спорта и др.
(1948, 1951–1958, 1961–1968, 1971–1975); здравеопазването и социалните
грижи (1946–1959, 1961–1968, 1974–1978).
Бюджети и отчети за изпълнението им (1945–1990).
Актове от финансови ревизии (1942–1966).
Щатни разписания (1963, 1965, 1968–1978).
Статистически отчети и сведения за дейността на съвета, гражданското
състояние на населението, посевните площи и др. (1960–1999).
Селски общински народен съвет – с. Сенокос
Ф. 111, 2 оп., 362 а.е., 3,55 л.м., 1942–1979 г.
Вж. и Ф. 160К
От 1979 г. е кметство към Община Балчик.

Протоколи: от сесии (1952, 1953, 1955–1978), заседания на Управата
(1946–1948) и на ИК (1949–1978); от произведени избори (1945, 1949, 1952–
1974); на комисии по ТПС за определяне размера на поземлената собственост, отчуждаване на земеделски земи и др. (1946, 1952).
Заповедна книга (1944–1956), заповеди, заявления и др. по кадрови въп
роси (1942–1947).
Планове, доклади, информации и др. за: дейността на съвета (1952–1979);
земята на земеделските стопани, добивите в селското стопанство и др. (1943–
1978); благоустрояването, хигиенизирането, озеленяването, строителството
на родилен дом и др. (1958–1977); търговията и изкупуването (1948–1951);
културно-масовата и учебно-възпитателната работа (1955–1976); здравеопазването, хигиенизирането, социалните дейности (1957–1978).
Бюджети и отчети за изпълнението им (1944–1954).
Статистически отчети и сведения за: персонала, работната заплата, движението на населението 1944–1950), преброяването в селското стопанство,
притежаваната земя и др. (1948, 1949).
Монография на Ахил Карамузов за историята на общината (1976).
Селски общински народен съвет – с. Смолница
Ф. 213, 4 оп., 331 а.е., 2,98 л.м., 1944–1979 г.
Вж. и Ф. 172К
От 1979 г. е кметство към Община Добричка – Добрич.
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Решения от сесии на ОкНС – Толбухин за дейността на ОбС (1954, 1957).
Протоколи: от сесии (1950–1978), заседания на ИК (1949–1978); от
произведени избори (1958–1966, 1968, 1971); за отчуждаване на земеделски
земи (1954).
Заповедни книги (1952–1955, 1974, 1976, 1979).
Планове, отчети, информации и др. за: дейността на съвета (1953–1972);
селското стопанство (1951, 1955–1957, 1966–1969, 1974–1978); благоустрояването, строителството и др. (1957–1962, 1966–1971, 1974–1978); търговията, изкупуването, общественото хранене, държавните доставки (1952–1957,
1966–1978); учебно-възпитателната и културно-просветната дейност (1952–
1965, 1970–1978); здравеопазването и хигиенизирането (1951–1957, 1960,
1961, 1973–1978).
Книга за оземлените земеделски стопани (1947–1953).
Баланс и поземлени листове за земята (1959).
Бюджети и отчети (1949, 1950, 1956–1977).
Актове от финансови ревизии (1944–1972).
Щатни разписания (1960–1976).
Кореспонденция на съвета със СУ за произхода на името на с. Алексеево (Самуилово) (1976).
Статистически сведения за културно-просветната дейност, строителството, гражданското състояние и др. (1953–1979).
Селски общински народен съвет – с. Соколово
Ф. 106, 2 оп., 186 а.е., 1,56 л.м., 1931–1980 г.
Вж. и Ф. 156К
От 1979 г. е кметство към Община Балчик.

Окръжни, наредби, заповеди и др. на МФ, МВР, МВнР, МНП и др. за:
отчуждавания на недвижимо имущество, реквизиране на земеделски инвентар, предаване на задължителни държавни доставки; по гражданското състояние на населението, дейността на културно-просветните учреждения и
здравните заведения (1931, 1944–1950, 1952–1978).
Протоколи от: сесии и заседания на ИК за построяване на кооперативна
болница, благоустройствени дейности и др. (1943–1978); произведени избори (1952, 1975, 1976).
Информации, доклади, сведения и др. за: стопаните и притежаваната
от тях земя и земеделски инвентар, оземляването и отчуждаването на земи
(1942–1950); търговията, стокооборота, общественото хранене и др. (1953–
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1958, 1977); благоустрояването и комуналната дейност (1945, 1946, 1948,
1953–1956, 1975–1978); дейността на профорганизацията (1976, 1978, 1980).
Бюджети и отчети за приходите и разходите (1944–1950, 1952–1978).
Щатни разписания (1976–1978).
Списъци на пострадалите от Първата и Втората световна война, подлежащите на трудова повинност (1943–1951).
Статистически отчети за: персонала, работната заплата, собствеността
на населението и др. (1952–1978).
Селски общински народен съвет – с. Спасово
Ф. 210, 4 оп., 320 а.е., 3,83 л.м., 1945–1999 г.
Вж. и Ф. 74К
От 1979 г. е кметство към Община Генерал Тошево.

Окръжни, писма и др. на МВР, Околийско управление – с. Генерал Тошево, за: издаването на открити листове на граждани за пътуване в гранични
зони, административното, политическото и културно-просветно положение в
Община с. Спасово (1945–1957).
Протоколи: от сесии (1954–1978), заседания на Управата и на ИК
(1947–1949, 1954–1978, 1990, 1991); от произведени избори (1959, 1960,
1962, 1966–1976); за одворяване на ТКЗС (1960, 1961).
Заповедни книги (1947–1962).
Планове, доклади и др. за: селскостопанската дейност (1958–1964,
1966–1977); хигиенизирането и благоустрояването (1959–1964, 1966–1978);
стокооборота (1958–1964, 1967–1978); просветата и културата (1967–1978);
здравеопазването и социалните грижи (1966–1978).
Бюджети и отчети за изпълнението им (1958–1965, 1973–1977, 1992–
1999).
Щатни разписания (1959–1965, 1968–1978).
Сведения и статистически отчети за дейността в селското стопанство,
персонала и др. (1958–1965, 1967–1979), гражданското състояние (1958,
1960–1978).
Селски общински народен съвет – с. Стефаново
Ф. 747, 3 оп., 322 а.е., 2,87 л.м., 1941–1979 г.
Вж. и Ф. 73К
От 1979 г. е кметство към РНС – Толбухин (Община Добричка – Добрич).
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Протоколна книга и протоколи: от сесии (1951–1978), заседания на Управата, ИК (1948–1954, 1956–1979) и на обществените съвети (1970–1978);
от произведени избори (1952–1956, 1962, 1964, 1966, 1971, 1974, 1976); на
комисии по ТПС за оземляване, отчуждаване на земи и др. (1941–1958, 1964–
1978).
Заповедни книги (1949–1959).
Планове, информации, сведения и др. за: строителството (1959); хигиенизирането на населените места (1961, 1962, 1964–1967, 1970–1978); стокооборота, търговията, изкупуването и общественото хранене (1951–1961,
1964–1968, 1970–1978); занаятчийските услуги (1965–1968); учебно-възпитателната дейност, художествената самодейност (1965–1978); здравеопазването (1970–1978).
Бюджети и отчети за изпълнението им (1947–1963, 1968–1978).
Щатни разписания (1959, 1960, 1963, 1965, 1967–1978).
Статистически отчети и сведения за труда, персонала, работната заплата, капиталните вложения, преброяването на селскостопанските животни и
др. (1950–1968, 1970–1978), гражданското състояние на населението (1954–
1969, 1973).
Селски общински народен съвет – с. Стожер
Ф. 212, 4 оп., 374 а.е., 2,59 л.м., 1943–1978 г.
Вж. и Ф. 85К
От 1979 г. е кметство към РНС – Толбухин (Община Добричка – Добрич).

Протоколи: от сесии (1951–1978), заседания на ИК (1949–1978); за причисляване на земеделски земи към държавния поземлен фонд (1958–1963),
отстъпване право на строеж върху държавна земя (1958–1965); от произведени избори (1957–1962, 1971, 1973–1976).
Заповедни книги (1947–1965).
Планове, информации, сведения и др. за: работата на ИК (1950–1957,
1974–1978); произведените избори (1949, 1952); църковните, читалищните и
отчуждените земи (1945–1948); работата в селското стопанство, създаването
на полезащитни пояси и др. (1945–1957, 1959–1963, 1966–1976); строителството на здравен дом и училище в с. Стожер; отчуждаването на дворни места, изземването на имоти на румънски изселници, водоснабдяването, електрификацията и др. (1951–1957, 1966–1978); държавните доставки, търговията, общественото хранене и др. (1946, 1947, 1951–1963, 1966–1978); „Заема за свободата“, „Заема за развитие на народното стопанство“, паричната
реформа и др. (1945–1953); учебната и читалищната дейност (1959–1978);
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подпомагането на бедстващите румънски деца, социално слабите лица и др.
(1943–1957); здравеопазването и социалните дейности (1966–1977).
Годишни бюджети и отчети (1949–1952, 1956–1978).
Щатни разписания (1958–1963, 1967–1977).
Статистически отчети и сведения за: дейността в селското стопанство,
персонала и др. (1943–1955, 1958–1978); гражданското състояние (1955–
1957, 1966–1972).
Снимки от тържество по случай 2 юни в с. Прелог (1956).
Селски общински народен съвет – с. Телериг
Ф. 139, 4 оп., 290 а.е., 2,47 л.м., 1941–2000 г.
Вж. и Ф. 210К
От 1979 г. е кметство към Община с. Крушари.

Окръжни, разпореждания и др. на МВР, Министерството на войната,
Околийско управление – Варна, Околийски народен съвет – Добрич (Толбухин), за издръжката на войнишките семейства, мобилизацията, политичес
ката дейност на учителите, принудително изселване на лица от района на съвета (1941–1955).
Протоколи: от сесии (1953, 1954, 1956–1965, 1968–1978), заседания на
ИК (1954, 1957–1965, 1968–1979, 1981–1990); от произведени избори (1956–
1962, 1968–1976).
Планове, доклади, информации и др. за: дейността на съвета (1948–1953);
държавните доставки, работата в селското стопанство, създаването на полезащитни пояси и др. (1945–1955, 1958–1965, 1968–1978); за отчуждаването
на дворни места; осигуровките на работниците и занаятчиите (1952–1979);
развитието на просветата и културата; читалищната дейност (1951–1965,
1968–1978), организационно-масовата работа (1966–1978), здравеопазването, социалните грижи и др. (1951–1953, 1958–1965).
Годишни бюджети и отчети за изпълнението им (1945, 1947–1952, 1954,
1956–1977, 1979, 1982–1991, 1993–1996, 2000).
Заповеди и др. за личния състав и по дейността на съвета (1946–1948,
1951–1965, 1968–1978).
Щатни разписания (1960–1965, 1968–1979).
Баланси, статистически отчети и др. за гражданското състояние и движението на населението (1968–1979, 1980, 1983), дейността на съвета (1967–
1986, 1991–1996).
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Селски общински народен съвет – с. Хитово
Ф. 854, 2 оп., 179 а.е., 2,26 л.м., 1947–1979 г.
Вж. и Ф. 640; Ф. 223
През 1944–1954 г. е пълномощничество към СНС – с. Карапелит, 1955–
1958 г. – СНС, 1958–1961 г. – пълномощничество към СНС – с. Коларци, 1961–
1963 г. – СОбНС, 1964–1965 г. – пълномощничество към СОбНС – с. Карапелит,
1965–1978 г. – СОбНС. От 1979 г. става кметство към Община Добричка – Доб
рич.

Протоколи: от сесии и от заседания на ИК (1955–1978); на комисии за
трудова и поземлена собственост за одворяване, оземляване, отчуждаване на
земеделски земи (1947, 1950–1957).
Доклади, информации и др. за селскостопанските дейности, търговията
и изкупуването, културно-масовата и просветната работа, електрификацията,
строителството на училище, здравен дом в с. Хитово, благоустрояването и
др. (1955–1963, 1965–1978); доклади за профсъюзната дейност (1973–1979).
Щатни разписания (1965–1977).
Годишни бюджети и отчети за изпълнението им (1955–1978).
Статистически отчети и отчети за гражданското състояние на населението (1967–1975), преброяването в селското стопанство и дейностите на съвета
(1963–1978).
Историческа справка за с. Хитово за периода: 1934–1964 г. (1964).
Селски общински народен съвет – с. Черна
Ф. 112, 1 оп., 30 а.е., 0,15 л.м., 1950–1953 г.
Вж. и Ф. 108
През 1958–1978 г. е пълномощничество към СОбНС – с. Житница, от
1979 г. – кметство към РНС – Толбухин (Община Добричка – Добрич).

Кореспонденция с ОкНС и Околийско управление на МВР – Толбухин,
за адресната регистрация на населението, здравеопазването, по селскостопански въпроси и др. (1950–1952).
Планове за работата на ИК (1952).
Протоколи от произведени избори (1952).
Доклади и сведения за работата на читалищата, културно-масовата и
просветната дейност (1952).
Щатни разписания (1951).
Отчети за приходите и разходите в бюджета и др. (1952, 1953).
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Кметства
9 ф., 10 оп., 398 а.е., 2,76 л.м., 1956–2000 г.
От 1975 до 1978 г. в селата Божурово, Дончево, Житен и Зърнево са СОбНС.
В останалите села са пълномощничества. През 1979 г. стават кметства и пре
минават на териториално подчинение на съответните по-големи общини. От
1991 г., съгласно Закона за местното самоуправление и местната администра
ция, са органи на местно самоуправление.

Кметство – с. Божурово
Ф. 1286, 1 оп., 43 а.е., 0,20 л.м., 1974–1979 г.
От 1975 до 1978 г. е СОбНС, от 1979 г. – кметство към РНС – Толбухин
(Община Добричка – Добрич).

Кметство – с. Дончево
Ф. 1294, 1 оп., 63 а.е., 0,50 л.м., 1968–1980 г.
От 1975 до 1978 г. е СОбНС, от 1979 г. – кметство към РНС – Толбухин
(Община Добричка – Добрич).

Кметство – с. Житен
Ф. 1353, 2 оп., 76 а.е., 0,60 л.м., 1974–1991 г.
От 1975 до 1978 г. е СОбНС, от 1979 до 1999 г. – кметство към Община
Генерал Тошево.

Кметство – с. Зърнево
Ф. 1288, 1 оп., 58 а.е., 0,45 л.м., 1956–1978 г.
От 1975 до 1978 г. е СОбНС, от 1979 г. – кметство към Община Тервел.

Кметство – с. Изворово
Ф. 1659, 1 оп., 16 а.е., 0,15 л.м., 1979–1991 г.
От 1979 г. е кметство към Община Генерал Тошево.

Кметство – с. Йовково
Ф. 1660, 1 оп., 15 а.е., 0,11 л.м., 1980–1999 г.
От 1979 г. е кметство към Община Генерал Тошево.
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Кметство – с. Лозенец
Ф. 1669, 1 оп., 21 а.е., 0,10 л.м., 1980–2000 г.
От 1979 г. е кметство към Община с. Крушари.

Кметство – с. Люляково
Ф. 1661, 1 оп., 6 а.е., 0,05 л.м., 1979–1997 г.
От 1979 г. е кметство към Община Генерал Тошево.

Групов фонд „Кметства от Добрички регион“
Ф. 1662, 1 оп., 100 а.е., 0,60 л.м., 1979–1999 г.
От 1979 г. кметствата в селата Балканци, Градини, Дъбовик, Зограф, Ка
лина, Конаре, Краище, Лозница, Малина, Петлешково, Присад, Сноп, Узово, Чер
нооково са към Община Генерал Тошево.

Указ на Президиума на НС за създаване на СОбНС – с. Зърнево –
Ф. 1288 (1975).
Протоколи от: сесии и заседания на ИК – Ф. 1286 (1975–1978); Ф. 1288
(1975–1978); Ф. 1294 (1975–1978); Ф. 1353 (1975–1978); заседания на кметствата – Ф. 1659 (1979–1991); Ф. 1660 (1983–1989); Ф. 1661 (1981–1989);
Ф. 1662 (1979–1999); Ф. 1669 (1986–1989); произведени избори – Ф. 1286
(1975, 1976); Ф. 1288 (1975, 1976); Ф. 1294 (1975, 1976); Ф. 1353 (1975–1977,
1979).
Планове, доклади, информации и др. за: дейността на кметствата –
Ф. 1286 (1975–1978); Ф. 1288 (1966–1974); Ф. 1353 (1979–1987); Ф. 1659
(1979–1991); Ф. 1660 (1986, 1987, 1989, 1990); Ф. 1661 (1981–1990); Ф. 1662
(1979–1999); Ф. 1669 (1980–1983, 1986); развитието на търговията, строителството, благоустрояването, образованието, културата, селското стопанство и др. – Ф. 1286 (1975–1978); Ф. 1288 (1975–1978); Ф. 1294 (1975–1979);
Ф. 1353 (1974–1979); Ф. 1669 (1981–1990).
Бюджети и отчети за изпълнението им – Ф. 1286 (1975–1978); Ф. 1288
(1975, 1976); Ф. 1294 (1975–1978); Ф. 1353 (1975–1980, 1982–1991); Ф. 1659
(1979–1988); Ф. 1660 (1980–1991); Ф. 1661 (1988, 1989, 1997); Ф. 1662
(1980–1997); Ф. 1669 (1980–1987, 1991, 1996–2000).
Щатни разписания – Ф. 1286 (1975–1978); Ф. 1288 (1974–1976); Ф. 1294
(1975–1979); Ф. 1353 (1974–1979); Ф. 1669 (1981).
Статистически сведения и др. за: селското стопанство, гражданското
състояние на населението и др. – Ф. 1286 (1974–1979); Ф. 1288 (1956–1973,
53

Архивни справочници

1975–1978); Ф. 1294 (1968–1980); Ф. 1353 (1975–1985); Ф. 1659 (1981, 1983–
1991); Ф. 1660 (1992–1999); Ф. 1661 (1979–1982); Ф. 1662 (1979–1999).
Колекция „Спомени за участието на добруджанци във войните до
1944 г.“
Ф. 1501, 1 оп., 13 а.е., 0,15 л.м., 1965–2002 г.
Спомени на граждани за: Каварна по време на Балканската война; освобождението на Южна Добруджа през 1940 г.; участието на добруджанци в
Първата световна и в Балканската война; окупацията на Южна Добруджа и
отвличането на българи от румънската власт през 1916 г. и др. (1965–2002).
Снимки на Минка Сарийска, прототип на Йовковата героиня Шина от
разказа „Българка“ (1975).
Колекция „Спомени за революционното движение
в Толбухински окръг“
Ф. 1192, 1 оп., 130 а.е., 0,35 л.м., 1912–2001 г.
Спомени на граждани и участници в събитията за: дейността на ДРО,
освобождението на Южна Добруджа през 1940 г. и др. (1961–2001).
Снимки: от участие в съпротивителното движение през годините на румънската окупация, пребиваването на Цар Борис ІІІ в Добрич; освобождението на Южна Добруджа през 1940 г.; на интербригадисти и др. (1912–2001).
Колекция „Спомени за укрепване на народната власт,
бригадирското движение в Толбухински окръг и участие на
добруджанци във Втората световна война“
Ф. 1205, 1 оп., 95 а.е., 0,25 л.м., 1944–1989 г.
Спомени на участници в събития и на граждани за: утвърждаването на
народната власт след 9 септ. 1944 г.; обществено-икономическото развитие
на Толбухински окръг; живота и дейността на обществени дейци; младежкото бригадирско движение; участието на добруджанци във Втората световна
война и др. (1974–1989).
Снимки: от митинги по време на Народния съд; на участници във Втората
световна война, в бригадирското движение, служители в местната админис
трация и др. (1944–1987).
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Колекция „Изборни документи от Добрички регион“
Ф. 1622, 14 оп., 247 а.е., 1,39 л.м., 1990–2007 г.
Решения на: Централната избирателна комисия и листа на кандидатите
за участие в изборите за президент и вицепрезидент (1996); Районната избирателна комисия – Добрич, за подготовката и произвеждането на избори за
членове на Европейския парламент от Република България (2007).
Приемо-предавателни протоколи между районни избирателни комисии
и Централната избирателна комисия за отчитане резултатите от изборите в 8.
Добрички избирателен район за президент и вицепрезидент (1996). Протоколи: на районни избирателни комисии за отчитане резултатите от гласуването
за народни представители във ВНС – в 24. Добрички многомандатен район,
33., 34. и 35. едномандатен избирателен район, 31. Балчишки едномандатен
район и 32. Генералтошевски избирателен район (1990), в 36., 37., 38., 39.
Обикновено НС – в 8. Добрички избирателен район (1991, 1994, 1997, 2001);
на общински избирателни комисии за отчитане резултатите от гласуването
за местни органи на власт и управление в общини от Добричка област (1991–
1993, 1995, 1997–1999, 2002, 2003); на Районната избирателна комисия –
Добрич, за отчитане резултатите от гласуването (2001, 2007); от срещи на
политическите сили с кметове на общини и др. по повод изборите на народни
представители (1994, 1997), за местни органи на власт и управление (1995,
1999, 2003), за президент и вицепрезидент (1996, 2001).
Избирателни бюлетини, обобщени справки и др. (1990–1997, 1999,
2001–2003, 2007).
Списък на регистрираните партии и коалиции (1994).
Регистри на: кандидатските листи (1997); участващите в изборите политически партии и коалиции в Община Генерал Тошево (1995, 1997, 1999,
2002), в Балчик, Добрич, с. Крушари, Каварна и Шабла (1999, 2002); кандидатите за кметове и общински съветници в общините – с. Крушари, Балчик
и Генерал Тошево (1995); партиите и кандидатите за кметове и общински
съветници (2003), участващите в частичен избор (2006).
Колекция „Предизборни материали от Добрички регион“
Ф. 1664, 4 оп., 99 а.е., 0,64 л.м., 1990–2009 г.
Предизборни платформи и програми на партиите и коалициите от избори за: ВНС (1990); 37. – 40. НС (1994, 1997, 2001, 2005, 2008, 2009).
Афиши, брошури, дипляни и др. на партиите и коалициите от избори за
ВНС и Обикновено НС (1990, 1994, 1997, 2001, 2005, 2009); местни органи
55

Архивни справочници

на власт и управление (1995, 2003, 2007); президент и вицепрезидент (2006);
членове на Европейския парламент от Република България (2007, 2009).
І.2. КОНТРОЛНИ ОРГАНИ
Окръжен комитет за държавен и народен контрол – Толбухин
Ф. 1212, 3 оп., 922 а.е., 8,17 л.м., 1963–1987 г.
Създаден през 1963 г. като Окръжна инспекция за партиен и държавен кон
трол. През 1966 г. се преименува в Окръжна инспекция за държавен контрол,
през 1972 г. – в Окръжен комитет за държавен и народен контрол. Осъществява
контрол и съдействие за спазване на законите и другите нормативни актове в
предприятия, учреждения и организации за изпълнение на стопанските планове,
отстраняване на нарушения и др. Преустановява дейността си през 1987 г.

Заповеди, решения, указания и др. на Комитета за държавен контрол за
изпълнение на Националната програма за повишаване жизненото равнище
на народа, по дейността на органите за държавен контрол, организационното
състояние на инспекциите за народен контрол и др. (1963–1975, 1977–1987).
Протоколи с приложени материали от заседания (1969–1987).
Планове, доклади, информации за дейността на комитета (1963–1971,
1974–1987) и на комисиите за народен контрол в предприятията (1966–1973).
Докладни записки от извършени проверки по: състоянието на заведенията за обществено хранене, изпълнението на плановете, опазването на държавната собственост в предприятията, качеството на промишлената продукция, здравеопазването и др. (1963–1987).
Жалби, отговори и решения по жалбите от частен и обществен характер
(1963–1987).
Комитет за държавен и народен контрол
при Община Добричка – Добрич
Ф. 1565, 1 оп., 44 а.е., 0,61 л.м., 1966–1990 г.
Създаден през 1979 г. като Районен комитет за държавен и народен кон
трол. През 1987 г. се преименува в Общински комитет за държавен и народен
контрол, а през 1989 г. – в Районен комитет за държавен и народен контрол. Осъ
ществява контрол и съдействие за спазване на законите и другите нормативни
актове, изпълнение на стопанските планове, отстраняване на нарушения и др.
Действа до 1990 г.

Протоколи с приложени материали от заседания (1979–1990).
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Единни координационни планове, годишни отчети, информации и др. за
изпълнението им (1980–1990).
Заповеди за награждаване за активна дейност в областта на държавния и
народен контрол (1966–1990).
Годишни статистически отчети (1981–1989).
Районен комитет за държавен и народен контрол
към Аграрно-промишлен комплекс – Запад – Толбухин
Ф. 1210, 1 оп., 15 а.е., 0,08 л.м., 1972–1975 г.
Създаден през 1972 г. Осъществява контрол и съдействие за спазване на за
коните и другите нормативни актове, изпълнение на стопанските планове, от
страняване на нарушения и др. Преустановява дейността си през 1975 г.

Протоколи от: отчетни събрания, заседания на комисиите за народен
контрол от селата и др. (1972–1975).
Планове, доклади, докладни записки по развитието на говедовъдството,
спазване изискванията по охрана на труда и др. (1972–1975).
Статистически отчети по дейността (1972–1975).
Общостопански комитет за държавен и народен контрол
към Аграрно-промишлен комплекс „Добруджа“ – Толбухин
Ф. 1211, 2 оп., 79 а.е., 0,52 л.м., 1967–1979 г.
Създаден през 1972 г. като Районен комитет за държавен и народен кон
трол към АПК – Изток – Толбухин. От 1976 г. се преименува в Общостопански
комитет за държавен и народен контрол към АПК „Добруджа“ – Толбухин. Осъ
ществява контрол и съдействие за спазване на законите и другите нормативни
актове, изпълнение на стопанските планове, отстраняване на нарушения и др.
Действа до 1979 г.

Протоколи от събрания, заседания на Районния и общинските комитети
по дейността (1967, 1970–1979).
Планове, доклади, информации за работата на Районния и общинските
комитети (1974–1979).
Докладни записки за извършени проверки по селскостопанските дейности, търговските обекти и др. (1970–1978).
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Общински комитети за държавен и народен контрол
8 ф., 15 оп., 970 а.е., 8,06 л.м., 1962–1990 г.
Общински комитет за държавен и народен контрол – Балчик
Ф. 1378, 2 оп., 177 а.е., 1,48 л.м., 1965–1990 г.
Общински комитет за държавен и народен контрол –
Генерал Тошево
Ф. 1374, 2 оп., 130 а.е., 1,12 л.м., 1965–1990 г.
Селски общински комитет за държавен и народен контрол –
с. Димитър Ганево
Ф. 1272, 1 оп., 12 а.е., 0,08 л.м., 1973–1978 г.
Общински комитет за държавен и народен контрол – Каварна
Ф. 1383, 2 оп., 116 а.е., 0,85 л.м., 1963–1990 г.
Общински комитет за държавен и народен контрол – с. Крушари
Ф. 1566, 1 оп., 48 а.е., 0,23 л.м., 1979–1990 г.
Общински комитет за държавен и народен контрол – Тервел
Ф. 1389, 2 оп., 91 а.е., 0,86 л.м., 1962–1990 г.
Общински комитет за държавен и народен контрол – Толбухин
Ф. 1371, 3 оп., 263 а.е., 2,18 л.м., 1963–1990 г.
Общински комитет за държавен и народен контрол – Шабла
Ф. 1393, 2 оп., 133 а.е., 1,26 л.м., 1964–1990 г.
Създадени през 1963 г. като градски комисии за народен контрол. През
1972 г. се преименуват в градски комитети за народен контрол. През 1973 г. се
създава Селски общински комитет за държавен и народен контрол в с. Димитър
Ганево. От 1979 г. са общински комитети за държавен и народен контрол. През
същата година такъв комитет се създава и в с. Крушари. Избират се на сесии на
народните съвети и се отчитат пред тях. Осъществяват контрол и съдействие
за спазване на законите и другите нормативни актове, изпълнение на стопански
те планове, отстраняване на нарушения и др. Закрити с Решение на ВНС от 21
септ. 1990 г.

Протоколи, доклади, информации от конференции, заседания, съвещания за дейността, резултатите от извършените проверки – Ф. 1272 (1973–
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1978); Ф. 1371 (1973–1990); Ф. 1374 (1965–1990); Ф. 1378 (1967–1990);
Ф. 1383 (1964–1990); Ф. 1389 (1963–1990); Ф. 1393 (1964–1990); Ф. 1566
(1980–1990).
Докладни записки, заповеди и др. по жалби на гражданите, резултатите от извършените проверки – Ф. 1371 (1974–1990); Ф. 1374 (1965–1900);
Ф. 1378 (1965–1990); Ф. 1383 (1963–1978, 1986, 1987); Ф. 1389 (1962–1979,
1981–1990); Ф. 1393 (1964–1978 ); Ф. 1566 (1979, 1985–1988).
Статистически отчети за дейността – Ф. 1272 (1973–1976); Ф. 1371
(1988); Ф. 1374 (1966–1989); Ф. 1378 (1970–1978); Ф. 1383 (1964–1977,
1986–1989); Ф. 1389 (1968–1989); Ф. 1393 (1968–1989); Ф. 1566 (1985–1988).
Териториална инспекция по ефективно използване
на материалите – Добрич
Ф. 1579, 1 оп., 16 а.е., 0,27 л.м., 1987–1991 г.
Създадена през 1974 г. като поделение на Главна държавна инспекция за кон
трол по разхода на материалите. С ПМС от 30 юни 1981 г. преминава към управ
лението по планиране на ОНС с предмет на дейност: разкриване на допълнителни
резерви от материални ресурси, контрол върху ефективното използване на мате
риалите и др. През 1988–1991 г. е с наименование Териториална инспекция по ефек
тивно използване на материалите. Закрита съгласно ПМС от 6 май 1991 г. със
закриването на Държавната инспекция по ефективно използване на материалите.

Заповед на Държавна инспекция по ефективно използване на материалите за предаване имуществата от териториалните инспекции на общинските
съвети в региона и др. (1991).
Планове за дейността (1987–1990).
Докладни записки, анализи, протоколи и др. за установени щети в предприятия в Толбухински окръг (1987–1990).
Околийско управление – Добрич
Ф. 109, 1 оп., 63 а.е., 1,90 л.м., 1940–1949 г.
Вж. и Ф. 151К
Съществува отпреди 1944 г. Като орган на изпълнителната власт съдейст
ва за борбата с престъпността, изпълнението на стопанските планове, управ
лението на селските общини. Закрито съгласно Закона за народните съвети от
1948 г. и създаването на околийски народни съвети.

Окръжни, писма, заповеди и др. на Министерството на войната, МВР и
др. по административни въпроси, за: военна подготовка на запасните офи59
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цери, спазване определен ред при продажба на недвижими имоти, оказване
помощ на пострадалите от бомбардировките, опазване инвентара на общините, строеж и реконструкция на паметници, регулиране отношенията между
църквата и държавата, настаняване на бежанци и др. (1941–1948).
Сведения, информации, доклади и др. за: временната трудова повинност;
издирването на лица с противообществени прояви; гражданското състояние;
стопанската, просветната и обществено-културната дейност на общинските
управления; резултатите от допитването до народа за премахване на монархията и др. (1944–1946).
Протоколи, преброителни листове и др. от избори (1949).
Списъци на: загинали в Освободителната, Балканската и Първата световна война; българи от Моравия на работа в Добричко; настанени преселници от Беломорието в Добричко; притежатели на земеделска земя и др.
(1941–1949).
Дознания за лица с противообществени прояви и др. (1940–1947).
Молби, жалби на граждани и др. за уреждане на имуществени и др. въп
роси (1940–1947).
Околийска реквизиционна комисия – Добрич
Ф. 86, 1 оп., 70 а.е., 0,56 л.м., 1943–1947 г.
Вж. и Ф. 163К
Създадена през [1943 г.] по силата на Закона за реквизициите от 23 март
1939 г. с основна дейност: снабдяване на армията с хранителни продукти, мате
риали и др. Ръководи дейността на околийските реквизиционни комисии. Работи
под ръководството на Главната реквизиционна комисия и Министерството на
войната. Преустановява дейността си през 1947 г.

Окръжни, наредби, писма на Дирекцията за закупуване и износ на храни – София, Главната реквизиционна комисия и на Областна реквизиционна
комисия – Варна, по дейността (1944–1946).
Отчетни доклади на Околийската реквизицонна комисия – Добрич, писма до Главната реквизиционна комисия и до Областна реквизиционна комисия – Варна, за дейността (1945, 1946).
Протоколи, описи, ведомости и др. за иззето имущество на стопани от
Добричко от съветските войскови части (1944–1947).
Преписки по реквизиране на сгради в Добрич, едър добитък, зърнени
храни и др. (1943–1946).
Ведомости за изплащане заплати на служителите (1943–1947).
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ІІ. СЪД И ПРОКУРАТУРА
Окръжен съд – Толбухин
Ф. 1191, 5 оп., 258 а.е., 1,88 л.м., 1941–1997 г.
Вж. и Ф. 223К
Съществува отпреди 1944 г. под наименованието Добрички областен съд.
През 1949 г. се преименува в Окръжен съд. Осъществява правосъдието по наказа
телните и гражданските дела в Толбухинско (Добричко).

Решения на ДС за откриване на Районен съд и Районна прокуратура в
Генерал Тошево и на Районен съд в Тервел (1984–1986).
Окръжни, наредби, писма и др. за премиране на съдии и служители,
атестиране на ръководни кадри, по дейността и др. (1968–1983).
Заповеди на председателя на Окръжния съд (1941–1943, 1961–1972).
Доклади, информации, анализи и др. за дейността на съдилищата в Толбухинско (Добричко), наказателната политика, причините за умишлените
убийства и др. (1958–1974, 1976–1990, 1992–1997).
Описни книги за образуваните наказателни дела (1950–1961).
Азбучен указател (1941–1945, 1951–1960).
Бюджети на Съда (1959–1982, 1991–1997).
Ревизионни актове (1960–1973).
Щатни разписания (1963–1982, 1991–1996).
Статистически отчети за: приходите и разходите по общественото осигуряване; персонала и фонд „Работна заплата“; работата по наказателните и
гражданските дела и др. (1952–1974, 1979–1991, 1993–1996).
Районен съд – Балчик
Ф. 1164, 4 оп., 271 а.е., 1,72 л.м., 1940–1994 г.
Вж. и Ф. 221К
Започва дейността си като Околийски съд през 1944 г. През 1952–1971 г. е
Народен съд. От 1971 г. – Районен съд. Осъществява правосъдието по наказател
ни и граждански дела в Балчишко.

Планове за работа (1952–1964).
Годишни отчетни доклади за дейността (1950–1953, 1958–1988).
Досиета на кредитни, потребителни кооперации, предприятия и др. от
Балчишко (1940–1979).
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Учредителни протоколи, удостоверения и др. за вливане на потребителни кооперации към ТКЗС и др. (1964, 1967–1979).
Бюджетни сметки и др. (1953–1994).
Ревизионни актове (1957–1973).
Щатни разписания (1951–1994).
Статистически отчети за дейността, гражданските и наказателните дела,
персонала и др. (1947, 1948, 1952–1981, 1989–1994).
Районен съд – Генерал Тошево
Ф. 1611, 1 оп., 12 а.е., 0,06 л.м., 1985–1993 г.
Започва дейността си от 1986 г. Осъществява правосъдието по наказател
ни и граждански дела в Генералтошевско.

Решение на ДС за откриване на съда (1985).
Заповеди, указания, писма и др. на Министерството на правосъдието по
дейността (1988–1993).
Годишни бюджети и отчети (1986–1993).
Щатни разписания (1986–1993).
Почетна грамота за награждаване на колектива (1988).
Статистически отчети за персонала и фонд „Работна заплата“ (1989–
1993).
Районен съд – Каварна
Ф. 1671, 1 оп., 13 а.е., 0,10 л.м., 1993–2001 г.
Започва дейността си от 1993 г. Осъществява правосъдието по наказател
ни и граждански дела в Каварненско.

Решение на Висшия съдебен съвет за откриване на съда (1993).
Указания на Министерството на правосъдието за определяне щата и
заплащането в съдебната система (1993–2000).
Годишни отчетни доклади за дейността (1995–2001).
Бюджети (1993–2001).
Баланси (1999–2001).
Щатни разписания (1994–2000).
Годишни статистически отчети (1994–2001).
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Районен съд – Тервел
Ф. 1086, 1 оп., 138 а.е., 2,35 л.м., 1940–1976 г.
Започва дейността си през 1944 г. като Околийски съд. През 1952–1971 г. е
Народен съд, от 1971 г. – Районен съд. Осъществява правосъдието по наказател
ни и граждански дела в Тервелско. През 1976 г. дейността е поета от Районен
съд – Добрич. С Решение № 20 от 1 окт. 1984 г. на ДС на НРБ функциите на съда
в Тервел са възстановени.

Доклади, обзори, информации и др. за цялостната дейност (1963–1975).
Двойни входящи регистри и партидни книги (1941–1976).
Досиета на кредитни, потребителни, жилищно-строителни кооперации и
др. от Тервелско (1942–1972).
Архивни книги на нотариалните, наказателните, изпълнителните и гражданските дела (1940–1976).
Бюджети и отчети (1964–1975).
Щатни разписания (1956–1976).
Народен съд – Толбухин
Ф. 165, 9 оп., 561 а.е., 3,54 л.м., 1940–2001 г.
Вж. и Ф. 222К
Съществува преди 1944 г. като Околийски съд. През 1952–1971 г. е Народен
съд, от 1971 г. – Районен съд. Осъществява правосъдието по наказателни и граж
дански дела в Добрички район.

Окръжни, инструкции и др. за дейността на народните съдилища (1963,
1969, 1970).
Планове, доклади, отчети и др. за работата на съда (1952–1981, 1994,
1996, 2001).
Досиета за регистриране на кредитни кооперации, ТПК, АПК и др.
(1940–1972).
Молби, устави, удостоверения и др. за учредяване и регистрация на жилищни строителни кооперации от Толбухин (1958, 1959, 1961–1979).
Искови молби (1940–1954).
Апелативни и съдебни жалби (1948–1952).
Тъжби (1949–1953).
Обвинителни актове (1948–1955).
Актове от извършени съдебно-административни ревизии на съдебно-изпълнителните служби при районните съдилища и др. (1954, 1965, 1971).
Бюджет и щатни разписания (1969–1985, 1988–2000).
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Отчети и сведения за средствата от републиканския бюджет (1963–1972).
Ревизионни актове от финансови ревизии на кредитни кооперации от
Добричко (1944–1946).
Вътрешни правила за премиране на съдии и служители (1968–1981).
Комплексни оценки за работата на съдиите и служителите от Районния
съд (1979–1983).
Годишни и др. статистически отчети за движението на гражданските
и наказателните дела, работата на съдебния изпълнител и др. (1952–1954,
1963–1994).
Окръжна прокуратура – Толбухин
Ф. 356, 3 оп., 79 а.е., 0,49 л.м., 1945–1989 г.
Съществува от 1944 г. като отделение на Варненската окръжна прокура
тура. От 1959 г. е Окръжна прокуратура. Защитава установения обществен
ред, правата и законните интереси на гражданите и обществените организации,
води борба срещу престъпленията, осъществява надзор за изпълнение на наказа
нията и др.

Годишни доклади за дейността (1955–1978, 1980–1988).
Прокурорски дела за повреди на държавно имущество, неиздължени
държавни доставки, престъпления против държавата и др. (1946–1969).
Преписки по имуществени спорове, за разпространение на противодържавни слухове, укрити земеделски земи и др. (1945–1953).
Шестмесечни и др. статистически отчети за общия, следствения и наказателносъдебния надзор (1959–1978, 1980–1989).
Районна прокуратура – Балчик
Ф. 1095, 2 оп., 128 а.е., 0,74 л.м., 1948–1994 г.
Съществува от 1948 г. като Околийска прокуратура. От 1961 г. е Районна
прокуратура. Защитава установения в страната обществен ред, правата и за
конните интереси на гражданите и обществените организации, води борба сре
щу престъпленията, осъществява надзор по изпълнение на наказанията и др.

Заповед на Главна прокуратура за закриване на Каварненската околийс
ка прокуратура и сливането ѝ с Балчишката (1949).
Правилник за вътрешния трудов ред (1967).
Планове, доклади, информации и др. от извършени ревизии, за работата
по общия надзор, на съда и прокуратурата, състоянието на престъпността и
др. (1948–1971, 1973–1994).
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Съдебни дела за извършени убийства, изнасилвания и др. (1953–1971).
Годишни бюджетни сметки и отчети по бюджета (1949–1989, 1992).
Наредби за организация на работната заплата (1976, 1978).
Годишни статистически отчети и справки за граждански дела, общия
надзор, личния състав и др. (1949–1989, 1991, 1992).
Щатни разписания (1972–1993).
Районна прокуратура – Толбухин
Ф. 1458, 2 оп., 45 а.е., 0,22 л.м., 1956–1989 г.
Вж. и Ф. 218К
Съществува от 1948 г. Защитава правата и законните интереси на гражда
ните и обществените организации, води борба срещу престъпленията, осъщест
вява надзор за изпълнение на наказанията и др.

Годишни доклади за дейността (1958–1977, 1980–1989).
Шестмесечни статистически отчети за общия, следствения и наказателносъдебния надзор (1956–1978, 1980–1989).
Служба „Съдебно-счетоводни експертизи“ – Добрич
Ф. 1601, 1 оп., 20 а.е., 0,10 л.м., 1965–1991 г.
Съществува от 1959 г. като Окръжно бюро „Съдебно-счетоводни експер
тизи“. От 1976 г. е Служба „Съдебно-счетоводни експертизи“. Контролира ра
ботата на експертите чрез заверка на писмените заключения. Изплаща хонора
рите на сътрудниците и експертите.

Протоколи от семинари и съвещания с нещатни сътрудници и експерти,
комисии и др. (1965–1989).
Годишни планове и отчетни доклади за дейността (1976–1991).
Заповеди на МФ за определяне на нещатните сътрудници и експерти към
службата (1976–1990).
Сметки за приходите и разходите по извънбюджетната сметка на фонд
„Изплащане на нещатните сътрудници“ (1976–1991).
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Областен затвор – Добрич
Ф. 1066, 1 оп., 9 а.е., 0,16 л.м., 1941–1949 г.
Осъществява изпълнение на наказанието „лишаване от свобода“.

Окръжни от Министерството на правосъдието по организацията и режима на затвора (1944–1947).
Заповедна книга (1941–1946).
Списък на осъдените по Наредбата-закон за народния съд (1945).
Преписки и списъци с досиета на представени за помилване затворници
(1946–1948).
Главна книга за освободените затворници (1941–1949).
Дневник-оборотна ведомост (1948).
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ІІІ. ОБЩЕСТВЕНИ,
ПОЛИТИЧЕСКИ И РЕЛИГИОЗНИ ОРГАНИЗАЦИИ
ІІІ.1. ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ
Околийски ръководства на Народен съюз „Звено“
3 ф., 3 оп., 24 а.е., 0,26 л.м., 1944–1948 г.
Околийско ръководство на Народен съюз „Звено“ – Балчик
Ф. 95, 1 оп., 6 а.е., 0,02 л.м., 1945–1948 г.
Околийско ръководство на Народен съюз „Звено“ –
с. Генерал Тошево
Ф. 94, 1 оп., 4 а.е., 0,02 л.м., 1946–1948 г.
Околийско ръководство на Народен съюз „Звено“ – Добрич
Ф. 611, 1 оп., 14 а.е., 0,22 л.м., 1944–1948 г.
Спомагат за укрепване на народната власт и контролират дейността на
местните организации в съответните околии през 1944–1949 г.

Протоколи от учредяване на партийни организации в града и околията –
Ф. 94 (1946), Ф. 95 (1945–1948), Ф. 611 (1944–1948).
Декларации за приемане на членове – Ф. 95 (1945–1947), Ф. 611 (1944–
1948).
Протоколна книга и протоколи от заседания на ръководството и от годишни събрания – Ф. 94 (1947, 1948), Ф. 95 (1946–1948), Ф. 611 (1944–1946).
Околийски комитет на
Младежкия народен съюз „Звено“ – Добрич
Ф. 93, 1 оп., 19 а.е., 0,14 л.м., 1945–1947 г.
Спомага за укрепване на народната власт и контролира дейността на
местните организации в Добричка околия през 1944–1949 г.

Окръжни и др. по дейността. (1945–1947).
Протоколи с приложени материали от конференции (1946, 1947) и протоколна книга от заседания на ръководството (1945, 1946).
Декларации за приемане на членове (1945–1947).
Партидна книга за членовете (1946, 1947).
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Околийски ръководства на Българския земеделски народен съюз
4 ф., 4 оп., 358 а.е., 2,65 л.м., 1944–1958 г.
Околийско ръководство на
Българския земеделски народен съюз – Балчик
Ф. 32, 1 оп., 49 а.е., 0,30 л.м., 1945–1958 г.
Околийско ръководство на
Българския земеделски народен съюз – с. Генерал Тошево
Ф. 34, 1 оп., 87 а.е., 0,60 л.м., 1944–1958 г.
Околийско ръководство на Българския земеделски народен съюз –
с. Тервел
Ф. 31, 1 оп., 73 а.е., 0,35 л.м., 1944–1958 г.
Околийско ръководство на Българския земеделски народен съюз –
Толбухин
Ф. 33, 1 оп., 149 а.е., 1,40 л.м., 1944–1958 г.
Ръководят и подпомагат дейността на местните земеделски дружби през
1944–1959 г. в съответните околии.

Окръжни, указания и др. за дейността – Ф. 31, 34 (1945–1958), Ф. 32
(1946–1954, 1957, 1958), Ф. 33 (1945–1947, 1951–1958).
Протоколи, доклади, информации и др. от: пленуми, конференции и др. –
Ф. 32 (1945–1957), Ф. 33 (1945–1958); заседания на бюрата на околийските
ръководства – Ф. 31, 32 (1947–1958), Ф. 34 (1946, 1947, 1950, 1952–1958);
на местните земеделски дружби в околията – Ф. 31 (1944–1953), Ф. 33, 34
(1944–1958).
Планове за дейността – Ф. 31 (1950–1958), Ф. 32 (1949–1952, 1954,
1956), Ф. 33 (1947, 1951–1957), Ф. 34 (1950, 1954–1958).
Бюджети, информации за финансовото състояние и др. – Ф. 31 (1948,
1951–1954, 1958), Ф. 32 (1948–1957), Ф. 33 (1946–1958), Ф. 34 (1945–1958).
Градски ръководства на Българския земеделски народен съюз
3 ф., 4 оп., 162 а.е., 0,89 л.м., 1944–1968 г.
Градско ръководство на
Българския земеделски народен съюз – Балчик
Ф. 991, 1 оп., 50 а.е., 0,28 л.м., 1953–1967 г.
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Градско ръководство на Българския земеделски народен съюз –
Каварна
Ф. 993, 1 оп., 50 а.е., 0,26 л.м., 1957–1968 г.
Градско ръководство на Българския земеделски народен съюз –
Толбухин
Ф. 950, 2 оп., 62 а.е., 0,35 л.м., 1944–1966 г.
Ръководят и подпомагат дейността на местните земеделски дружби.

Окръжни, решения и др. на Окръжната земеделска дружба по дейността – Ф. 950 (1950–1966), Ф. 991 (1959–1966).
Протоколи от: заседания на общинските ръководства – Ф. 991 (1959–
1966), Ф. 993 (1959–1968); общи събрания – Ф. 950 (1944–1958).
Планове за работата на местните земеделски дружби – Ф. 950 (1960,
1961, 1963–1965).
Годишни отчетни доклади за дейността – Ф. 991 (1959–1965).
Списъци, сведения и др. за членовете на местните земеделски дружби –
Ф. 991 (1953, 1959–1966), Ф. 993 (1957–1968).
Бюджети, доклади на ревизионните комисии на местните дружби и др. –
Ф. 991 (1959–1965), Ф. 993 (1958, 1960, 1961), Ф. 950 (1959–1961, 1965).
Общински ръководства на Българския земеделски народен съюз
18 ф., 18 оп., 383 а.е., 2,47 л.м., 1947–1980 г.
Общинско ръководство на Българския земеделски народен съюз –
с. Божурово
Ф. 1287, 1 оп., 5 а.е., 0,03 л.м., 1975–1979 г.
Общинско ръководство на Българския земеделски народен съюз –
с. Българево
Ф. 1281, 1 оп., 26 а.е., 0,12 л.м., 1965–1978 г.
Общинско ръководство на Българския земеделски народен съюз –
с. Ведрина
Ф. 1314, 1 оп., 14 а.е., 0,10 л.м., 1965–1979 г.
Общинско ръководство на Българския земеделски народен съюз –
с. Владимирово
Ф. 1331, 1 оп., 4 а.е., 0,02 л.м., 1973–1977 г.
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Общинско ръководство на Българския земеделски народен съюз –
с. Житница
Ф. 1327, 1 оп., 12 а.е., 0,10 л.м., 1966–1978 г.
Общинско ръководство на Българския земеделски народен съюз –
с. Карапелит
Ф. 1251, 1 оп., 18 а.е., 0,10 л.м., 1967–1978 г.
Общинско ръководство на Българския земеделски народен съюз –
с. Коритен
Ф. 1325, 1 оп., 15 а.е., 0,09 л.м., 1964–1978 г.
Общинско ръководство на Българския земеделски народен съюз –
с. Овчарово
Ф. 1256, 1 оп., 11 а.е., 0,06 л.м., 1962–1978 г.
Общинско ръководство на Българския земеделски народен съюз –
с. Орляк
Ф. 1315, 1 оп., 10 а.е., 0,06 л.м., 1970–1979 г.
Общинско ръководство на Българския земеделски народен съюз –
с. Паскалево
Ф. 1306, 1 оп., 11 а.е., 0,05 л.м., 1975–1979 г.
Общинско ръководство на Българския земеделски народен съюз –
с. Смолница
Ф. 1300, 1 оп., 58 а.е., 0,44 л.м., 1952–1978 г.
Общинско ръководство на Българския земеделски народен съюз –
с. Спасово
Ф. 1312, 1 оп., 39 а.е., 0,37 л.м., 1959–1978 г.
Общинско ръководство на Българския земеделски народен съюз –
с. Стефаново
Ф. 1262, 1 оп., 11 а.е., 0,06 л.м., 1968–1979 г.
Общинско ръководство на Българския земеделски народен съюз –
с. Стожер
Ф. 1269, 1 оп., 50 а.е., 0,26 л.м., 1955–1979 г.
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Общинско ръководство на Българския земеделски народен съюз –
с. Телериг
Ф. 1317, 1 оп., 9 а.е., 0,04 л.м., 1966–1979 г.
Общинско ръководство на Българския земеделски народен съюз –
Тервел
Ф. 960, 1 оп., 50 а.е., 0,26 л.м., 1947–1966 г.
Общинско ръководство на Българския земеделски народен съюз –
с. Хитово
Ф. 1293, 1 оп., 8 а.е., 0,04 л.м., 1971–1978 г.
Общинско ръководство на Българския земеделски народен съюз –
Шабла
Ф. 1413, 1 оп., 32 а.е., 0,27 л.м., 1960–1980 г.
Ръководят и подпомагат дейността на местните земеделски дружби.

Протоколи: от отчетно-изборни конференции – Ф. 1293 (1971–1977);
заседания и др. на общинските ръководства – Ф. 960 (1950–1966), Ф. 1251
(1970–1978), Ф.1256 (1971–1973, 1978), Ф. 1262 (1970–1978), Ф. 1269
(1955–1958, 1965–1970, 1973–1978), Ф. 1281 (1972, 1976–1978), Ф. 1293
(1976–1978), Ф. 1300 (1959–1977), Ф. 1306 (1978), Ф. 1312 (1967–1977),
Ф. 1314 (1969–1979), Ф. 1317 (1967–1979), Ф. 1327 (1966–1977), Ф. 1413
(1976–1980).
Решения от годишно отчетно-изборно събрание на местната земеделска
дружба в с. Божурово – Ф. 1287 (1975).
Планове за работата на общинските ръководства – Ф. 960 (1958–1966),
Ф. 1262 (1971, 1979), Ф. 1269 (1966, 1970–1973, 1978, 1979), Ф. 1281 (1969–
1974, 1976–1978), Ф. 1293 (1974–1978), Ф. 1300 (1967–1978), Ф. 1317 (1968–
1978), Ф. 1331 (1975, 1976).
Отчетни доклади и др. за дейността на местните земеделски дружби –
Ф. 960 (1959–1966), Ф. 1251 (1969–1977), Ф. 1256 (1962, 1963, 1969), Ф. 1262
(1968–1979), Ф. 1269 (1965–1968, 1970–1977), Ф. 1281 (1968, 1970–1978),
Ф. 1287 (1976–1979), Ф. 1293 (1974, 1976–1978), Ф. 1306 (1975–1979),
Ф. 1312 (1959–1966), Ф. 1314 (1965–1972), Ф. 1315 (1971–1975), Ф. 1317,
1325 (1966–1978), Ф. 1327 (1975–1978), Ф. 1331 (1973–1977), Ф. 1413 (1960–
1962, 1965–1968, 1971–1980).
Дневници на кореспонденцията – Ф. 960 (1947–1954).
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Бюджети – Ф. 960 (1959–1966), Ф. 1269 (1959, 1969, 1970, 1973–1975,
1977, 1979), Ф. 1327 (1966–1971).
Общински организации на Българския земеделски народен съюз
5 ф., 5 оп., 130 а.е., 0,97 л.м., 1957–1980 г.
Общинска организация на Българския земеделски народен съюз –
с. Василево
Ф. 1275, 1 оп., 16 а.е., 0,09 л.м., 1967–1980 г.
Общинска организация на Българския земеделски народен съюз –
с. Кардам
Ф. 1255, 1 оп., 25 а.е., 0,23 л.м., 1962–1978 г.
Общинска организация на Българския земеделски народен съюз –
с. Красен
Ф. 1276, 1 оп., 20 а.е., 0,14 л.м., 1963–1978 г.
Общинска организация на Българския земеделски народен съюз –
с. Пчеларово
Ф. 1285, 1 оп., 42 а.е., 0,38 л.м., 1963–1978 г.
Общинска организация на Българския земеделски народен съюз –
с. Росица
Ф. 1278, 1 оп., 27 а.е., 0,13 л.м., 1957–1978 г.
Организират членовете в съответните общини.

Протоколи от заседания на общинските ръководства – Ф. 1255 (1963–
1978), Ф. 1276 (1968, 1970–1973, 1975–1977), Ф. 1278 (1960, 1961, 1963–
1978), Ф. 1285 (1964–1978).
Планове, годишни отчетни доклади, информации и др. за дейността –
Ф. 1255 (1962–1978), Ф. 1275 (1967–1980), Ф. 1276 (1967–1978), Ф. 1278
(1957–1978), Ф. 1285 (1963–1978).
Бюджети – Ф. 1255 (1964–1978), Ф. 1276 (1963, 1964, 1966, 1967, 1969–
1971), Ф. 1285 (1974–1978).
Статистически сведения – Ф. 1255 (1963–1972), Ф. 1278 (1958–1973),
Ф. 1285 (1963–1978).
Окръжна, общински и местни земеделски дружби
13 ф., 14 оп., 784 а.е., 6,51 л.м., 1959–1987 г.
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Окръжна земеделска дружба – Толбухин
Ф. 1459, 2 оп., 584 а.е., 5,43 л.м., 1959–1987 г.
Общинска земеделска дружба – с. Белгун
Ф. 1283, 1 оп., 10 а.е., 0,05 л.м., 1961–1978 г.
Общинска земеделска дружба – с. Ваклино
Ф. 1296, 1 оп., 16 а.е., 0,10 л.м., 1962–1979 г.
Общинска земеделска дружба – с. Вранино
Ф. 1311, 1 оп., 22 а.е., 0,12 л.м., 1959–1978 г.
Общинска земеделска дружба – с. Гурково
Ф. 1291, 1 оп., 7 а.е., 0,04 л.м., 1971–1978 г.
Общинска земеделска дружба – с. Дуранкулак
Ф. 1298, 1 оп., 23 а.е., 0,14 л.м., 1960–1978 г.
Местна земеделска дружба – с. Зърнево
Ф. 1289, 1 оп., 7 а.е., 0,04 л.м., 1971–1978 г.
Общинска земеделска дружба – с. Ловчанци
Ф. 1265, 1 оп., 19 а.е., 0,10 л.м., 1962–1978 г.
Общинска земеделска дружба – с. Нова Камена
Ф. 1303, 1 оп., 40 а.е., 0,18 л.м., 1959–1979 г.
Общинска земеделска дружба – с. Оброчище
Ф. 1308, 1 оп., 6 а.е., 0,03 л.м., 1972–1978 г.
Общинска земеделска дружба – с. Полковник Дяково
Ф. 1264, 1 оп., 21 а.е., 0,12 л.м., 1962–1979 г.
Общинска земеделска дружба – с. Сенокос
Ф. 1267, 1 оп., 21 а.е., 0,12 л.м., 1963–1978 г.
Местна земеделска дружба – с. Соколово
Ф. 1273, 1 оп., 8 а.е., 0,04 л.м., 1960–1978 г.
Организират членовете в съответните райони.

73

Архивни справочници

Протоколи от: конференции – Ф. 1298 (1967, 1969, 1971, 1974, 1976,
1978), Ф. 1459 (1959, 1961–1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1974, 1976, 1979);
заседания на ръководствата – Ф. 1264 (1964–1979), Ф. 1265 (1962–1976),
Ф. 1267 (1965–1979), Ф. 1273 (1965, 1973, 1974, 1977, 1978), Ф. 1283 (1965,
1966, 1969–1978), Ф. 1289 (1971–1978), Ф. 1291 (1974–1978), Ф. 1296 (1964–
1979), Ф. 1298 (1966, 1968, 1969, 1972–1978), Ф. 1303 (1959–1979), Ф. 1308
(1973–1978), Ф. 1311 (1959–1978), Ф. 1459 (1959–1987).
Отчетни доклади, сведения и др. за дейността – Ф. 1265 (1962–1978),
Ф. 1267 (1963–1978), Ф. 1273 (1960, 1961, 1964–1978), Ф. 1283 (1961–1978),
Ф. 1289 (1971–1978), Ф. 1291 (1971–1978), Ф. 1296 (1962–1978), Ф. 1298
(1963–1977), Ф. 1303 (1959–1978), Ф. 1308 (1972–1978), Ф. 1311 (1959–
1978), Ф. 1459 (1959–1976, 1981, 1984, 1986).
Бюджети – Ф. 1283 (1962–1972), Ф. 1298 (1960, 1963–1972), Ф. 1303
(1960, 1964–1978), Ф. 1311 (1962, 1963, 1968, 1970, 1971), Ф. 1459 (1980–
1984).
Баланси – Ф. 1264 (1962–1977), Ф. 1459 (1979–1984, 1986).
Снимки от дейността на окръжната земеделска дружба – Ф. 1459 (1968–
1985).
Колекция „Спомени за дейността на
Българския земеделски народен съюз в Толбухински окръг“
Ф. 1208, 1 оп., 17 а.е., 0,06 л.м., 1918–1978 г.
Спомени на граждани и съвременници за изграждането на земеделските
дружби и на организации на БЗНС в Толбухински окръг (1972–1974, 1978).
Снимки на основатели на Земеделската дружба в с. Крушари, участници
в конференции и др. (1918, 1922, 1945, 1948, 1952, 1959).
Окръжен комитет на Отечествения фронт – Толбухин
Ф. 1078, 2 оп., 648 а.е., 7,24 л.м., 1944–1987 г.
Подпомага дейността на народните съвети, развива обществено-полити
ческа, агитационна и културно-просветна дейност, ръководи дейността на град
ските и общинските комитети в Толбухински окръг през 1959–1987 г.

Протоколи от заседания на бюрата на Националния съвет на ОФ (1958–
1970, 1972–1987) и на ОК на ОФ (1959–1971).
Доклади, отчети, информации и др. на Националния съвет на ОФ, ОК на
ОФ за дейността (1959–1972), благоустрояването и хигиенизирането на на74
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селените места, самозадоволяването на населението с хранителни продукти
(1977–1986).
Годишни бюджети, щатни таблици, баланси и др. (1959–1971, 1973–
1987).
Годишни статистически отчети (1958–1987).
Снимки на добруджанци – политзатворници от Варненския затвор
(1944).
Околийски комитети на Отечествения фронт
4 ф., 6 оп., 599 а.е., 17,23 л.м., 1944–1959 г.
Околийски комитет на Отечествения фронт – Балчик
Ф. 10, 2 оп., 258 а.е., 5,08 л.м., 1944–1958 г.
Околийски комитет на Отечествения фронт – с. Генерал Тошево
Ф. 9, 1 оп., 109 а.е., 4,63 л.м., 1944–1959 г.
Околийски комитет на Отечествения фронт – с. Тервел
Ф. 8, 1 оп., 114 а.е., 2,70 л.м., 1944–1958 г.
Околийски комитет на Отечествения фронт – Толбухин
Ф. 11, 2 оп., 118 а.е., 4,82 л.м., 1944–1959 г.
Развиват обществено-политическа, агитационна и културно-просветна
дейност сред населението.

Окръжни и др. по дейността – Ф. 8 (1944–1958), Ф. 9 (1946–1959), Ф. 10
(1948–1958).
Протоколи от заседания на бюрата, от отчетно-изборни събрания на низовите организации и др. – Ф. 10 (1944–1958), Ф. 11 (1944–1958).
Сведения, доклади, списъци и др. за дейността, политическото и стопанското положение, състоянието на местните комитети, културно-просветната
дейност и др. – Ф. 8 (1948–1958), Ф. 9 (1944–1958), Ф. 10 (1944–1950), Ф. 11
(1951–1958).
Годишни бюджети, статистически отчети и др. – Ф. 9 (1946–1959), Ф. 11
(1944–1959).
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Градски комитети на Отечествения фронт
5 ф., 10 оп., 910 а.е., 6,47 л.м., 1943–1980 г.
Градски комитет на Отечествения фронт – Балчик
Ф. 129, 2 оп., 157 а.е., 1,22 л.м., 1943–1977 г.
Градски комитет на Отечествения фронт – Генерал Тошево
Ф. 990, 2 оп., 74 а.е., 0,43 л.м., 1959–1979 г.
Градски комитет на Отечествения фронт – Каварна
Ф. 1002, 2 оп., 187 а.е., 1,25 л.м., 1944–1977 г.
Градски комитет на Отечествения фронт – Тервел
Ф. 966, 2 оп., 304 а.е., 2,17 л.м., 1955–1978 г.
Градски комитет на Отечествения фронт – Толбухин
Ф. 25, 2 оп., 188 а.е., 1,40 л.м., 1943–1980 г.
Развиват обществено-политическа, агитационна и културно-просветна
дейност сред населението. До 1959 г. са подчинени на съответните околийски
комитети, а след това – на ОК на ОФ – Толбухин.

Протоколи от: заседания и събрания – Ф. 25 (1952–1954, 1956, 1974–
1977), Ф. 129 (1949, 1950, 1958–1977), Ф. 1002 (1949, 1950, 1969–1977); произвеждане на избори и др. – Ф. 1002 (1944–1947, 1971–1977).
Доклади, информации и др. от конференции, пленуми и др. – Ф. 25
(1953–1957, 1961–1977), Ф. 129 (1957–1977), Ф. 966 (1958–1964), Ф. 990
(1959–1966, 1971–1978), Ф. 1002 (1952–1954, 1960–1976).
Планове, справки, кореспонденция и др. за дейността – Ф. 25 (1952–1958,
1968–1977), Ф. 129 (1944–1946, 1948, 1949), Ф. 966 (1955–1968), Ф. 990
(1972–1977), Ф. 1002 (1959–1966).
Бюджети и отчети – Ф. 25 (1953–1958), Ф. 966 (1960, 1965), Ф. 990
(1962–1978), Ф. 1002 (1974–1977).
Ревизионни актове от финансови ревизии – Ф. 129 (1959, 1969–1977),
Ф. 966 (1960–1965).
Снимки на добруджански революционери, от тържествени събрания,
пленуми, сесии, трудови дни за благоустрояването на Толбухин и др. – Ф. 25
(1949–1980), Ф. 129 (1943).
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Общински комитети на Отечествения фронт
7 ф., 7 оп., 584 а.е., 3,54 л.м., 1957–1980 г.
Групов фонд „Общински комитети на Отечествения фронт
в Балчишки район“
Ф. 1357, 1 оп., 131 а.е., 0,65 л.м., 1965–1979 г.
Групов фонд „Общински комитети на Отечествения фронт
в Генералтошевски район“
Ф. 1366, 1 оп., 33 а.е., 0,26 л.м., 1966–1978 г.
Групов фонд „Общински комитети на Отечествения фронт
в Каварненски район“
Ф. 1364, 1 оп., 18 а.е., 0,12 л.м., 1963–1979 г.
Групов фонд „Общински комитети на Отечествения фронт
в Тервелски район“
Ф. 1355, 1 оп., 83 а.е., 0,54 л.м., 1958–1977 г.
Групов фонд „Общински комитети на Отечествения фронт
в Толбухински район“
Ф. 1339, 1 оп., 149 а.е., 1,19 л.м., 1962–1978 г.
Общински комитет на Отечествения фронт – Шабла
Ф. 1361, 1 оп., 89 а.е., 0,40 л.м., 1957–1980 г.
Групов фонд „Общински комитети на Отечествения фронт
в Шабленски район“
Ф. 1362, 1 оп., 81 а.е., 0,38 л.м., 1959–1979 г.
Развиват обществено-политическа, агитационна и културно-просветна
дейност сред населението.

Протоколи, доклади, информации от конференции, пленуми, отчетноизборни събрания на низови организации и др. – Ф. 1339 (1962, 1967–1978),
Ф. 1355 (1958–1977), Ф. 1357 (1967–1977), Ф. 1361 (1971–1977), Ф. 1362
(1959–1962, 1969, 1972, 1974, 1976–1978), Ф. 1364 (1972–1979), Ф. 1366
(1972, 1973, 1975–1978).
Планове за дейността – Ф. 1339 (1975–1978), Ф. 1357 (1967–1971, 1974–
1978), Ф. 1362 (1971–1978), Ф. 1366 (1973–1978).
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Отчети за дейността – Ф. 1366 (1966–1969).
Ревизионни записки и др. от проверки – Ф. 1357 (1965, 1966, 1969–1976).
Бюджети, отчети за приходите и разходите, ревизионни записки и
др. – Ф. 1357 (1969, 1975–1979), Ф. 1361 (1972, 1975), Ф. 1362 (1969–1978),
Ф. 1364 (1963–1979).
Снимки от конференции, поетични рецитали и др. – Ф. 1361 (1957, 1958,
1976–1978, 1980).
Съюз на бойците против фашизма – Толбухин
Ф. 162, 1 оп., 7 а.е., 0,05 л.м., 1945–1950 г.
Спомага за укрепване на народната власт и подпомага пострадалите от
фашизма и Втората световна война. Прекратява дейността си през 1951 г.

Списъци на ятаци, концлагеристи от Толбухинско (1950).
Декларации на членове от съюза (1945–1949).
Кореспонденция с партийни организации за дейността (1948).
Окръжен комитет на борците против фашизма и капитализма –
Толбухин
Ф. 1648, 1 оп., 82 а.е., 2,20 л.м., 1959–1990 г.
Създаден през 1959 г. Регистрира и категоризира активни участници в бор
бата против фашизма и капитализма в Толбухински окръг, осъществява масовополитическа дейност сред населението.

Планове, информации и др. за дейността (1971–1989).
Кореспонденция с: лица от региона и страната за събиране на сведения
за антифашистката дейност; ЦК на борците против фашизма и капитализма;
ЦК на БКП и др. за: масово-политическата, възпитателната, административно-стопанската работа; подобряване материалното и социално-битовото
състояние на активните борци; утвърждаване на активни борци от региона и
българи от Егейска Македония и др. (1959–1990).
Околийски комитет на
Съюза на бойците против фашизма – Балчик
Ф. 37, 1 оп., 13 а.е., 0,55 л.м., 1946–1950 г.
Спомага за укрепване на народната власт и подпомага пострадалите от
фашизма и Втората световна война. Прекратява дейността си през 1951 г.
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Протоколи от заседания на ръководството (1947–1949).
Планове, отчети и др. за дейността (1947–1949).
Декларации от членове на Съюза на бойците против фашизма (1946–
1950).
Ревизионна книга (1948–1950).
Кореспонденция по организационни въпроси и др. (1946–1950).
Околийски комитети на Помощната организация
2 ф., 2 оп., 59 а.е., 0,26 л.м., 1945–1949 г.
Околийски комитет на Помощната организация –
с. Генерал Тошево
Ф. 1092, 1 оп., 19 а.е., 0,09 л.м., 1945–1949 г.
Околийски комитет на Помощната организация – Толбухин
Ф. 18, 1 оп., 40 а.е., 0,17 л.м., 1945–1949 г.
Помощната организация е създадена непосредствено след 9 септ. 1944 г.
Подпомага участниците и пострадалите от Втората световна война, събира
помощи за бежанци и др. През 1949 г. се слива с БЧК.

Учредителни протоколи на помощните организации в околиите – Ф. 18
(1945–1947), Ф. 1092 (1946).
Протоколи от заседания на комитетите – Ф. 18 (1945–1948), Ф. 1092
(1948, 1949).
Кореспонденция и др. за подпомагане на пострадали от фашизма и войната, събиране на помощи и др. – Ф. 18 (1945–1949), Ф. 1092 (1945–1949).
Еврейска народна община – Добрич
Ф. 1084, 1 оп., 4 а.е., 0,02 л.м., 1943–1948 г.
Вж. и Ф. 304К
Оказва материална и друга помощ на евреите в България и в частност – в
Добрички регион.

Кореспонденция с Централната консистория и др. за: отпускане стипендии, имиграция и емиграция на евреи, дейността на Еврейското училище в
Добрич и др. (1943–1948).
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Дружество на инвалидите – Толбухин
Ф. 41, 1 оп., 41 а.е., 0,40 л.м., 1940–1951 г.
Създадено на 6 окт. 1940 г. Подпомага пострадалите от войните.

Протоколни книги (1940–1948).
Заповедна книга (1940–1946).
Планове за работа на дружеството (1949, 1950).
Сведения, доклади, отчети и др. за здравното състояние на населението
от Добричка (Толбухинска) околия (1948–1951).
Списъци на пострадалите от войните от Добричка околия (1942–1950).
Бюджети и баланси (1943–1948).
Ведомости за заплати (1946–1948).
Дружество „Военноинвалид“ – Добрич
Ф. 1650, 1 оп., 17 а.е., 0,10 л.м., 1991–2001 г.
Създадено през 1991 г. Оказва морална и материална защита на интересите
на военноинвалидите и пострадалите при изпълнение на военна служба и отбра
ната на страната.

Учредителен протокол (1991).
Протоколи от заседания на ръководството и от отчетно-изборни събрания (1991–1999).
Устав на Съюза на военноинвалидите и пострадалите от войните и в
мирно време, с измененията от 1990–1999 г. (1999).
Годишни планове, отчети и бюджети на дружеството (1991–2000).
Списъци и др. на загиналите на фронта и в мирно време (1993–1999).
Документален сборник за историята на дружеството (2001).
Окръжен комитет на Доброволната организация
за съдействие на отбраната – Толбухин
Ф. 1006, 1 оп., 125 а.е., 0,85 л.м., 1959–1968 г.
Ръководи дейността на общинските, градските комитети и на първичните
организации на ДОСО през 1959–1968 г. Развива учебна и спортносъстезателна
дейност. През 1968 г. дейността се поема от ДКМС.

Указания, инструкции и др. от ЦК на ДОСО по дейността на организациите (1959–1968).
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Заповеди за назначаване, уволнения и от общ характер (1959–1964,
1967).
Годишни планове, спортни календари, статистически отчети и анализи
за дейността (1959–1968).
Годишни отчетни доклади и протоколи от отчетни конференции и пленуми (1959–1967).
Окръжен съвет на Организацията за съдействие на отбраната –
Толбухин
Ф. 1403, 3 оп., 182 а.е., 1,27 л.м., 1977–1994 г.
Ръководи дейността на създадената през 1977 г. Организация за военнотехническа подготовка на населението в Толбухински окръг, преименувана през
1982 г. на ОСО.

Наредби, заповеди и др. по дейността (1977–1979, 1981–1992).
Указания на Ликвидационната комисия на ОСО – София за изготвяне на
разделителни баланси, предаване на имуществото и др. (1992–1994).
Протоколи от заседания на Бюрото на Организацията (1978–1983,
1985–1987).
Планове за дейността (1977–1987, 1990–1992).
Отчетни доклади за дейността (1978–1982).
Годишни баланси с приложения, бюджети, оборотни ведомости и др.
(1977–1993).
Бюджети (1978–1991).
Щатни разписания (1992, 1993).
Околийски комитети на Доброволната организация
за съдействие на отбраната
4 ф., 4 оп., 255 а.е., 2,30 л.м., 1949–1962 г.
Околийски комитет на Доброволната организация
за съдействие на отбраната – Балчик
Ф. 38, 1 оп., 43 а.е., 0,48 л.м., 1951–1959 г.
Околийски комитет на Доброволната организация
за съдействие на отбраната – Генерал Тошево
Ф. 39, 1 оп., 51 а.е., 0,55 л.м., 1951–1958 г.
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Околийски комитет на Доброволната организация
за съдействие на отбраната – Тервел
Ф. 21, 1 оп., 29 а.е., 0,28 л.м., 1951–1962 г.
Околийски комитет на Доброволната организация
за съдействие на отбраната – Толбухин
Ф. 161, 1 оп., 132 а.е., 0,99 л.м., 1949–1959 г.
Подготвят населението по масовоотбранителни спортове, организират
практическо обучение по различни технически дисциплини чрез мрежа от клубове
в съответните околии до 1959 г.

Протоколи от: пленуми, конференции и др. – Ф. 21 (1951–1962), Ф. 38
(1951–1959), Ф. 161 (1949–1958); заседания на бюрата – Ф. 39 (1951), Ф. 161
(1950–1958).
Годишни планове, отчетни доклади, информации и др. за дейността –
Ф. 21, 39 (1951–1958), Ф. 38 (1951–1959), Ф. 161 (1950–1958).
Проектобюджети, бюджети, щатни разписания и др. – Ф. 21 (1953), Ф. 38
(1951–1959), Ф. 39 (1951–1957), Ф. 161 (1950–1959).
Градски комитети на Доброволната организация
за съдействие на отбраната
2 ф., 2 оп., 20 а.е., 0,14 л.м., 1959–1967 г.
Градски комитет на Доброволната организация
за съдействие на отбраната – Генерал Тошево
Ф. 1004, 1 оп., 6 а.е., 0,03 л.м., 1960–1966 г.
Градски комитет на Доброволната организация
за съдействие на отбраната – Толбухин
Ф. 1005, 1 оп., 14 а.е., 0,11 л.м., 1959–1967 г.
Подготвят населението по масовоотбранителни спортове, организират
обучение по различни технически дисциплини.

Годишни отчетни доклади и протоколи от конференции – Ф. 1004 (1960–
1965), Ф. 1005 (1959–1967).
Планове за работа – Ф. 1004 (1961–1966).
Статистически отчети – Ф. 1005 (1960–1967).
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Окръжен щаб на доброволните отряди – Толбухин
Ф. 1504, 1 оп., 39 а.е., 0,45 л.м., 1960–1988 г.
С Постановление на МС и ЦК на БКП от 9 март 1960 г. се изграждат доб
роволни отряди на трудещите се с предмет на дейност: охрана на обществения
ред, държавната собственост, сигурността на страната. Структурата е во
енизирана – невъоръжени отряди, взводове, отделения. Дейността е прекратена
след закриването на окръзите.

Протоколи от заседания на Окръжния щаб (1981–1987).
Доклади за дейността на доброволните отряди на трудещите се от Толбухински окръг (1960–1987).
Програма за обучението на членовете на доброволните отряди и др.
(1981–1987).
Бюджети, списъци на членовете и др. (1981–1988).
Окръжен комитет за защита на мира – Толбухин
Ф. 1508, 1 оп., 18 а.е., 0,15 л.м., 1976–1987 г.
Ръководи общинските, селските и бригадните комитети за защита на мира
в Толбухински окръг. Събира материални помощи, популяризира и подкрепя реше
нията на Световния съвет на мира.

Протоколи с приложени материали от конференции, пленуми и заседания на Бюрото (1981–1986).
Планове, отчети, статистически сведения и др. по дейността (1983–1987).
Справки и др. за събиране на средства в Националния фонд за защита на
мира (1976, 1984–1986).
Колекция „Спомени за дейността на
Димитровската пионерска организация „Септемврийче“
Ф. 1228, 1 оп., 6 а.е., 0,02 л.м., 1946–1985 г.
Спомени за: организиране на първия околийски лагер „Септемврийче“
в района, създаване и дейност на пионерски дружини в училища от района и
др. (1979–1985).
Снимки на: лагерници от първия пионерски лагер, балетен състав по
време на екскурзия и др. (1946, 1947, 1950, 1979).
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ІІІ.2. ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Окръжен комитет на българо-съветската дружба – Толбухин
Ф. 1217, 3 оп., 285 а.е., 2,06 л.м., 1957–1987 г.
Популяризира и укрепва българо-съветската дружба в Толбухински окръг.
Организира курсове и школи за извънучилищно изучаване на руски език. Прекратя
ва дейността си през 1988 г.

Протоколи и др. от: конференции, пленуми и др. (1959–1987), събрания
на дружеството на русистите (1968–1970, 1973).
Планове, доклади, информации и др. за: дейността на Общонародния комитет за българо-съветска дружба (1959–1974), градските и общинските комитети за българо-съветска дружба в Толбухински окръг (1959–1980), Дома
за българо-съветска дружба в Толбухин (1974–1978); резултатите от изучаването на руски език и др. (1957–1973).
Годишни бюджети, отчети за изпълнението им и др. (1959–1985).
Снимки от посещения на съветски делегации в Толбухин, дейността на
комитета и др. (1969, 1974–1987).
Околийски съвети на българо-съветските дружества
3 ф., 5 оп., 151 а.е., 1,36 л.м., 1944–1955 г.
Околийски съвет на българо-съветските дружества – Балчик
Ф. 98, 2 оп., 65 а.е., 0,51 л.м., 1944–1955 г.
Околийски съвет на българо-съветските дружества – с. Тервел
Ф. 19, 1 оп., 28 а.е., 0,22 л.м., 1946–1955 г.
Околийски съвет на българо-съветските дружества – Толбухин
Ф. 99, 2 оп., 58 а.е., 0,63 л.м., 1946–1955 г.
Ръководят дейността на дружествата в околиите до 1955 г., популяризи
рат и укрепват българо-съветската дружба.

Учредителни протоколи за създаване на дружества – Ф. 19 (1946–1954),
Ф. 99 (1947, 1949, 1950).
Протоколи от заседания на съветите – Ф. 98 (1947–1953), Ф. 99 (1950–
1955).
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Доклади, отчети, информации и др. за дейността на: съветите и на дружествата – Ф. 19 (1950–1955), Ф. 98 (1951–1955), Ф. 99 (1948, 1950–1955);
курсовете по руски език и др. – Ф. 98 (1950–1953), Ф. 99 (1950–1955).
Молби за членство – Ф. 98 (1944–1949), Ф. 99 (1946–1954).
Бюджети на дружествата – Ф. 19 (1953–1955), Ф. 98 (1954), Ф. 99 (1953).
Колекция „Спомени за българо-съветската дружба
в Толбухински окръг“
Ф. 1207, 1 оп., 14 а.е., 0,04 л.м., 1962–1987 г.
Спомени на участници в събития и на граждани за: построяването на
Паметника на загиналите червеноармейци в Добруджа, посрещането на съветските войски, участието на съвременници в Октомврийската революция
и обсадата на Ленинград, гостуването на съветски делегации в Толбухински
окръг, връзките на окръга с Кировоградска област, Украйна, дейността на
Дома за българо-съветска дружба, срещата с космонавта Валентина Терешкова и др. (1978–1987).
Снимки от: гостуване на съветски делегации в Толбухин, среща с Валентина Терешкова и др. (1962–1976).
Околийско ръководство на
Българския народен женски съюз – Толбухин
Ф. 5, 1 оп., 28 а.е., 0,16 л.м., 1941–1950 г.
Организира и ръководи дейността на районните дружества, обединява
усилията на жените за провеждане мероприятията на правителството. През
1950 г. се слива с ОФ.

Протоколи от събрания, планове и отчети за дейността на районните
дружества (1948–1950).
Телеграми до Цар Борис ІІІ, кореспонденция за организиране на курсове
за неграмотни, подпомагане на бедни семейства, разкриване на родилни домове по селата и др. (1941–1944, 1947–1950).
Окръжен съвет на жените – Толбухин
Ф. 1221, 2 оп., 255 а.е., 2,31 л.м., 1960–1987 г.
Създаден през 1968 г. Обединява жените от всички възрасти, социални, про
фесионални групи и издига ролята им в общественото развитие. Прекратява
дейността си през 1988 г. с решение на Комитета на българските жени.
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Протоколи, доклади и др. от: конференции, пленуми и др. на Комитета
на българските жени и на Окръжния съвет на жените (1968–1987); отчетно-изборни конференции и събрания на жените за дейността на градските и
общинските съвети (1968–1987); заседания на Бюрото на Окръжния съвет на
жените (1969–1978).
Планове, информации и др. за: участието на жените в общественото
развитие, културно-масовата, идейно-възпитателната дейност (1961–1978,
1981–1986); здравеопазването в окръга, закрилата на майчинството и детството и др. (1968–1978).
Списъци на наградени жени – първенци от окръга, с ордени, медали и
др. (1960–1981).
Годишни бюджети (1971, 1972, 1974–1987), финансови отчети (1979–
1987).
Снимки от конференции, посещения на делегации и др. (1960, 1973,
1977–1979, 1982, 1984), дейността на съвета (1968, 1969, 1973).
Дружество на Българския народен женски съюз – с. Бранище
Ф. 669, 1 оп., 7 а.е., 0,05 л.м., 1945–1950 г.
Създаден през 1945 г. за обединяване усилията на жените в участието им в
обществения живот. Прекратява дейността си през 1950 г.

Протоколна книга, декларации за членство, доклади за дейността на дружеството (1945–1950).
Партидна книга (1948).
Колекция „Спомени за дейността на
Българския народен женски съюз в Толбухински окръг“
Ф. 1194, 1 оп., 27 а.е., 0,14 л.м., 1921–1984 г.
Спомени за: дейността на женските дружества, участието на жените
в обществения, политическия и стопанския живот на Толбухински окръг
(1975–1984).
Снимки на деятелки на женското движение, от: семинар на учителки,
женски сбирки, другарски срещи, участие в изпращането на помощи за фронта, чествания, отбелязване на празници и др. (1921–1975).
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Областен съвет на Българския червен кръст – Добрич
Ф. 1672, 1 оп., 32 а.е., 0,35 л.м., 1988–2002 г.
Създаден през 1988 г. като Общински комитет на БЧК. През 1993–2000 г. е
Регионален комитет, 2000–2003 г. – Областен комитет. От 2004 г. е Областен
съвет. Действа в съответствие с принципите на Международното движение на
Червения кръст и Червения полумесец, организира и провежда социална, здравно
възпитателна, водноспасителна, хуманитарна дейност в Добричка област.

Инструкции и указания на ЦК на БЧК, устави на организацията и др.
(1988–2001).
Възстановителен протокол на Дамския комитет в Добрич (1993).
Протоколи от заседания на Областния комитет (2001), от отчетно-изборни събрания и конференции (1991–2001).
Кореспонденция със структури на Червения кръст в Европа и Америка,
с чуждестранни дарители за отпускане на хуманитарни помощи и дарения
(1989–2001).
Планове, отчети и анализи на дейността (1988–2002).
Баланси (1994–1997).
Брошури, дипляни, статии и др. за здравнопросветната и червенокръстката дейност (1999–2002).
Окръжен комитет на Българския червен кръст – Толбухин
Ф. 1115, 3 оп., 415 а.е., 2,83 л.м., 1959–1987 г.
Създаден през 1959 г. Ръководи дейността на градските, общинските и дру
жествените комитети в Толбухински окръг, оказва помощ в медицинската под
готовка на населението, кръводаряването и др. Закрит през 1988 г.

Протоколи, доклади, информации и др. от отчетно-изборни конференции, пленуми, заседания на Бюрото и др. (1959–1987).
Планове, отчети, информации и др. за: здравеопазването в училищата, водноспасителната дейност, здравната просвета сред трудещите се и др.
(1961–1973, 1977–1986); дейността на медико-санитарните формирования,
комисиите по обществено здравеопазване, безвъзмездно кръводаряване и др.
(1978–1987).
Годишни финансови планове, баланси (1960–1987).
Бюджети, щатни разписания и др. (1960–1973).
Снимки от здравни конкурси (1970–1986), лагер-школи (1983–1985).
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Околийски съвети на Българския червен кръст
4 ф., 4 оп., 241 а.е., 1,14 л.м., 1944–1959 г.
Околийски съвет на Българския червен кръст – Балчик
Ф. 17, 1 оп., 55 а.е., 0,34 л.м., 1945–1958 г.
Околийски съвет на Българския червен кръст – с. Генерал Тошево
Ф. 15, 1 оп., 41 а.е., 0,18 л.м., 1949–1958 г.
Околийски съвет на Българския червен кръст – с. Тервел
Ф. 16, 1 оп., 69 а.е., 0,29 л.м., 1946–1959 г.
Околийски съвет на Българския червен кръст – Толбухин
Ф. 14, 1 оп., 76 а.е., 0,33 л.м., 1944–1958 г.
Подпомагат общественото здравеопазване, работят за повишаване здрав
ната култура сред населението, развиват социално-помощна дейност в съот
ветните околии. Прекратяват дейността си през 1959 г.

Устави на БЧК – Ф. 16 (1946, 1947).
Протоколи: от околийски конференции – Ф. 15 (1950, 1951, 1956), Ф. 16
(1946–1958), Ф. 17 (1948–1958); заседания – Ф. 14 (1949, 1955–1958), Ф. 15
(1951, 1956–1958), Ф. 16 (1946–1958), Ф. 17 (1948–1958).
Заповедна книга – Ф. 14 (1954–1958).
Планове за дейността – Ф. 14 (1949, 1951–1958), Ф. 15 (1951–1958),
Ф. 16 (1951–1959), Ф. 17 (1951–1958).
Доклади за дейността на: съветите – Ф. 14 (1949–1957), Ф. 15 (1950–
1958), Ф. 16 (1951, 1952, 1954–1958), Ф. 17 (1945–1958); дружествата от селата – Ф. 14 (1949–1957).
Преписка за оказване помощ на болни червеноармейци – Ф. 14 (1944).
Бюджети – Ф. 14 (1949–1958), Ф. 15 (1950–1958), Ф. 16 (1947, 1950,
1952, 1953, 1956, 1958), Ф. 17 (1948, 1949, 1952, 1953, 1955, 1956).
Щатни разписания – Ф. 14 (1949–1958).
Окръжен комитет за трезвеност – Толбухин
Ф. 1416, 2 оп., 54 а.е., 0,44 л.м., 1966–1987 г.
Създаден през 1966 г. за пропагандиране и организиране борбата срещу ал
кохолизма.
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Планове, протоколи, доклади, информации и др. за дейността (1966–
1987).
Бюджети и отчети за финансовата дейност (1974–1987).
Окръжен обществен комитет за защита на природата – Толбухин
Ф. 1507, 1 оп., 26 а.е., 0,25 л.м., 1971–1987 г.
Допринася за повишаване екологичната култура на населението, оказва съ
действие и контрол при опазването и възпроизвеждането на природната среда.

Планове, програми, отчети и др. за дейността на движението за защита
на природата в Толбухински окръг (1971–1987).
Сведения за резултатите от проверките по изпълнение на програмата за
опазване на природната среда (1975).
Окръжно ръководство на Държавно-обществена организация
„Фонд „13 века България“ – Толбухин
Ф. 1516, 1 оп., 26 а.е., 0,19 л.м., 1981–1987 г.
Създадено през 1981 г. Регистрира и управлява движими и недвижими иму
щества, дадени от физически и юридически лица от страната и чужбина в полза
на фонда. Съществува до 1987 г.

Указания и др. на Генералната дирекция на организацията за дарителското движение (1981–1987).
Протоколи от заседания на УС и на Окръжното ръководство (1982–
1987).
Планове, отчети, информации и др. за дейността на окръжното и на общинските ръководства от Толбухински окръг (1983–1987).
Списъци, схеми и др. за направени дарения (1983).
Публикации в печата за дарителството в Толбухински окръг (1984–1987).
Снимки на изложби от дарения и др. (1985–1987).
Общобългарски съюз „Добруджа“ – Добрич
Ф. 1685, 1 оп., 20 а.е., 0,10 л.м., 1990–2006 г.
Създаден през септ. 1990 г. като сдружение с идеална цел за съхраняване и
развитие на българския народностен дух на добруджанци в страната и в чужби
на, поддържане на националните добродетели и др. С Обявление на Добрички ок
ръжен съд през 2006 г. се прогласява нищожността на вписване на сдружението.
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Протоколи от Учредителен конгрес, Общосъюзна национална конференция, заседания на Учредителния комитет, Изпълнителния съвет и др. за
възстановяване и дейност на съюза (1990–1994).
Информации и отчети за дейността (1992, 1993, 2006).
Кореспонденция с участници в конференции, организации и дружества
по организационни въпроси, подпомагане на българи от Бесарабия и Украйна, събиране на дарения и др. (1990–1995, 2002, 2003).
ІІІ.3. ПРОФЕСИОНАЛНИ СДРУЖЕНИЯ И СЪЮЗИ,
РАБОТНИЧЕСКИ И СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Окръжен съвет на професионалните съюзи – Толбухин
Ф. 519, 5 оп., 878 а.е., 10,42 л.м., 1957–1987 г.
Създаден през 1959 г. Организира и ръководи профсъюзната дейност в пред
приятията, учрежденията и организациите в Толбухински окръг. Закрит през
1988 г.

Указания, решения и др. на ЦС на БПС за дейността (1979–1987).
Протоколи, доклади и др. от окръжни конференции, пленуми, заседания
на ИБ (1959–1963, 1965–1987), отчетно-изборни събрания на местните съвети в окръга (1959–1971).
Планове, доклади, информации и др. за: дейността на съвета (1959–1968,
1973–1980); повишаване производителността на труда, дейността на местните съвети, профдружествата и др. (1959–1963); рационализациите в производството (1959–1964); културно-масовата, културно-просветната дейност,
художествената самодейност и др. (1957–1977); състоянието на охраната на
труда (1959–1977); почивното дело (1959–1980).
Щатни разписания, бюджети, финансови отчети и др. (1958–1987).
Статистически отчети за трудовите злополуки (1957, 1960–1964).
Околийски съвети на професионалните съюзи
4 ф., 4 оп., 89 а.е., 0,69 л.м., 1957–1958 г.
Околийски съвет на професионалните съюзи – Балчик
Ф. 23, 1 оп., 15 а.е., 0,08 л.м., 1957–1958 г.
Околийски съвет на професионалните съюзи – с. Генерал Тошево
Ф. 74, 1 оп., 7 а.е., 0,16 л.м., 1957–1958 г.
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Околийски съвет на професионалните съюзи – с. Тервел
Ф. 75, 1 оп., 27 а.е., 0,18 л.м., 1957–1958 г.
Околийски съвет на професионалните съюзи – Толбухин
Ф. 24, 1 оп., 40 а.е., 0,27 л.м., 1957–1958 г.
Ръководят, контролират и подпомагат дейността на дружествата в съответните околии през 1957–1958 г.

Протоколи от заседания на бюрата на околийските съвети – Ф. 23, 24,
75 (1957, 1958).
Доклади, сведения, информации и др. за културно-масовата дейност,
състоянието на физическата култура и спорта, художествената самодейност
на профдружествата в околиите – Ф. 23 (1958), Ф. 24, 74, 75 (1957, 1958).
Заповедна книга – Ф. 75 (1957, 1958).
Щатни разписания и таблици – Ф. 23 (1957, 1958), Ф. 24 (1957).
Финансов отчет – Ф. 74 (1958).
Градски съвети на Българските професионални съюзи
5 ф., 6 оп., 246 а.е., 1,20 л.м., 1952–1976 г.
Градски съвет на Българските професионални съюзи –
Генерал Тошево
Ф. 1167, 1 оп., 46 а.е., 0,20 л.м., 1965–1976 г.
Градски съвет на Българските професионални съюзи – Каварна
Ф. 1168, 1 оп., 74 а.е., 0,35 л.м., 1965–1976 г.
Градски съвет на Българските професионални съюзи – Тервел
Ф. 1169, 2 оп., 89 а.е., 0,37 л.м., 1962–1976 г.
Градски съвет на Българските професионални съюзи – Толбухин
Ф. 1166, 1 оп., 10 а.е., 0,15 л.м., 1952–1976 г.
Градски съвет на Българските професионални съюзи – Шабла
Ф. 1170, 1 оп., 27 а.е., 0,13 л.м., 1971–1976 г.
Ръководят дейността на профорганизациите в съответните градове. Контролират изпълнението на трудовото законодателство.
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Протоколи, доклади и др. от конференции, пленуми, заседания на бюрата – Ф. 1166, 1169 (1969–1976), Ф. 1167 (1965–1976), Ф. 1168 (1969–1976),
Ф. 1170 (1971–1976).
Информации и др. за работата на стопанските комитети в предприятията,
дейността на профорганизациите и др. – Ф. 1166 (1966–1976), Ф. 1167 (1970–
1976), Ф. 1168 (1966–1976), Ф. 1169 (1962–1976), Ф. 1170 (1971–1974).
Летописни книги – Ф. 1166 (1952, 1953, 1965–1976).
Бюджети – Ф. 1167 (1973, 1974), Ф. 1168 (1968–1976), Ф. 1169 (1965–
1971, 1973–1976), Ф. 1170 (1974–1976).
Общински съвети на Българските професионални съюзи
2 ф., 2 оп., 98 а.е., 0,75 л.м., 1971–1990 г.
Общински съвет на Българските професионални съюзи – Толбухин
Ф. 1576, 1 оп., 68 а.е., 0,60 л.м., 1979–1990 г.
Общински съвет на Българските професионални съюзи –
Община „Добрич“ – Добрич
Ф. 1561, 1 оп., 30 а.е., 0,15 л.м., 1971–1990 г.
Защитават социалните, професионалните и трудово-правните интереси на
трудещите се от съответния район.

Протоколи от конференции, заседания на бюрата и др. – Ф. 1561 (1986–
1990), Ф. 1576 (1979–1988).
Планове, отчетни доклади и информации за дейността – Ф. 1576 (1979–
1989).
Списъци, характеристики и др. за награждаване на трудещи се с ордени
и медали – Ф. 1561 (1971–1990).
Бюджети, отчети за изпълнението им, щатни разписания и др. – Ф. 1561,
1576 (1988–1990).
Окръжни, околийски, районни комитети
на отрасловите професионални съюзи
28 ф., 51 оп., 2663 а.е., 25,81 л.м., 1941–1987 г.
Окръжен комитет на професионалния съюз на работниците
от машиностроенето – Толбухин
Ф. 1072, 2 оп., 109 а.е., 0,55 л.м., 1958–1976 г.
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Окръжен комитет на професионалния съюз на работниците
от леката промишленост – Толбухин
Ф. 1158, 1 оп., 64 а.е., 0,42 л.м., 1969–1976 г.
Окръжна комисия на профсъюза на работниците от леката
и хранителната промишленост – Толбухин
Ф. 818, 2 оп., 97 а.е., 1,25 л.м., 1958–1969 г.
Околийско профдружество на работниците от леката и
хранителната промишленост – Толбухин
Ф. 817, 1 оп., 5 а.е., 0,03 л.м., 1957–1958 г.
Окръжен комитет на профсъюза на работниците от
селското стопанство – Толбухин
Ф. 578, 3 оп., 365 а.е., 3,48 л.м., 1958–1977 г.
Окръжен професионален съвет на работниците от
селското стопанство и хранителната промишленост – Толбухин
Ф. 1474, 2 оп., 52 а.е., 0,48 л.м., 1951–1987 г.
Окръжен комитет на професионалния съюз на работниците
от хранително-вкусовата промишленост – Толбухин
Ф. 1159, 1 оп., 54 а.е., 0,30 л.м., 1970–1976 г.
Окръжен комитет на професионалния съюз на работниците
от местната промишленост и комунално-битовите услуги – Толбухин
Ф. 1156, 1 оп., 97 а.е., 0,45 л.м., 1970–1976 г.
Окръжен комитет на професионалния съюз на работниците
от строителството и строителната промишленост – Толбухин
Ф. 1073, 2 оп., 193 а.е., 1,37 л.м., 1942–1976 г.
Окръжен комитет на професионалния съюз на работниците от
държавните учреждения и обществените организации – Толбухин
Ф. 1346, 3 оп., 212 а.е., 1,80 л.м., 1967–1987 г.
Окръжен комитет на профсъюза на административните и
комуналните служители – Толбухин
Ф. 693, 2 оп., 113 а.е., 1,31 л.м., 1955–1969 г.
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Околийско профдружество на работниците от административните
учреждения и комуналните предприятия – с. Генерал Тошево
Ф. 671, 1 оп., 9 а.е., 0,07 л.м., 1954–1958 г.
Околийски комитет на профсъюза на работниците от
административните учреждения и комуналните предприятия –
Толбухин
Ф. 692, 1 оп., 11 а.е., 0,07 л.м., 1955–1958 г.
Окръжен комитет на професионалния съюз на работниците от
транспорта – Толбухин
Ф. 1076, 2 оп., 79 а.е., 0,61 л.м., 1964–1976 г.
Окръжен комитет на професионалния съюз на работниците от
съобщенията и информациите – Толбухин
Ф. 1157, 1 оп., 41 а.е., 0,18 л.м., 1970–1976 г.
Окръжен комитет на професионалния съюз на работниците от
търговията и услугите – Толбухин
Ф. 1075, 4 оп., 228 а.е., 2,20 л.м., 1958–1987 г.
Окръжен комитет на Съюза на българските учители – Толбухин
Ф. 600, 5 оп., 398 а.е., 5,78 л.м., 1958–1987 г.
Окръжен комитет на професионалния съюз на работниците от
полиграфическата промишленост и културните институти – Толбухин
Ф. 1074, 4 оп., 120 а.е., 0,99 л.м., 1962–1987 г.
Околийско профдружество на работниците по просветата и
културата – Толбухин
Ф. 138, 1 оп., 22 а.е., 0,14 л.м., 1954–1958 г.
Районен комитет на профсъюза на работниците по просветата и
културата – Толбухин
Ф. 137, 1 оп., 67 а.е., 0,83 л.м., 1941–1958 г.
Районен комитет на профсъюза на работниците по просветата и
печата – с. Генерал Тошево
Ф. 599, 1 оп., 20 а.е., 0,58 л.м., 1950–1958 г.
94

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ДОБРИЧ (1944–2011)

Районен комитет на профсъюза на работниците по просветата и
печата – с. Тервел
Ф. 598, 1 оп., 11 а.е., 0,29 л.м., 1950–1959 г.
Районен комитет на профсъюза на работниците по просветата и
печата – Толбухин
Ф. 597, 1 оп., 7 а.е., 0,05 л.м., 1945–1956 г.
Окръжен комитет на профсъюза на здравните работници – Толбухин
Ф. 740, 4 оп., 230 а.е., 2,23 л.м., 1959–1987 г.
Районен комитет на профсъюза на здравните работници – Балчик
Ф. 665, 1 оп., 25 а.е., 0,14 л.м., 1952–1959 г.
Районен комитет на профсъюза на здравните работници –
с. Генерал Тошево
Ф. 666, 1 оп., 4 а.е., 0,02 л.м., 1956–1958 г.
Районен комитет на профсъюза на здравните работници – с. Тервел
Ф. 667, 1 оп., 12 а.е., 0,08 л.м., 1953–1958 г.
Районен комитет на профсъюза на здравните работници – Толбухин
Ф. 668, 1 оп., 18 а.е., 0,11 л.м., 1952–1958 г.
Ръководят профсъюзните организации в предприятията и учрежденията
от съответните отрасли, провеждат идейно-политическа дейност сред члено
вете и съдействат за подобряване на социално-битовото им положение. Основ
ната им дейност е ръководена от ЦС на професионалните съюзи и централните
комитети на отрасловите профсъюзи.

Протоколи, доклади, информации и др. от отчетно-изборни конференции,
пленуми, заседания на ИБ, събрания и др. – Ф. 137 (1951–1954, 1956–1958),
Ф. 138, 666 (1956–1958), Ф. 578 (1959–1968, 1972–1976), Ф. 597 (1945–1948,
1950, 1951, 1953), Ф. 598 (1957–1959), Ф. 599 (1950–1958), Ф. 600 (1958–
1987), Ф. 667 (1953–1958), Ф. 668 (1952–1958), Ф. 671 (1954–1958), Ф. 692
(1955, 1957, 1958), Ф. 693, 818 (1959–1968), Ф. 740 (1959–1968, 1972–1977,
1981–1987), Ф. 817 (1957, 1958), Ф. 1072 (1958–1968, 1972–1976), Ф. 1073
(1942–1947, 1964–1968, 1971–1976), Ф. 1074 (1962–1968, 1972–1987),
Ф. 1075 (1958–1987), Ф. 1076 (1964–1968, 1972–1976), Ф. 1157, 1158, 1156,
1159 (1972–1976), Ф. 1346 (1972–1987), Ф. 1474 (1979–1987).
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Устав на СБУ – Ф. 600 (1982).
Планове, отчети, информации и др. за работата на другарските съдилища, квалификацията на кадрите, културно-масовата работа и др. – Ф. 137
(1952–1955), Ф. 138 (1956–1958), Ф. 578 (1959–1977), Ф. 599 (1953–1958),
Ф. 600 (1959–1975, 1979, 1980), Ф. 665 (1956, 1957), Ф. 668 (1954–1956),
Ф. 693 (1964–1967), Ф. 740 (1960–1962, 1969–1977), Ф. 818 (1964–1968),
Ф. 1072 (1962–1976), Ф. 1073 (1960–1968, 1972–1976), Ф. 1074 (1977–1980),
Ф. 1075 (1972–1975, 1970–1985), Ф. 1076 (1965–1967), Ф. 1156 (1970–1976),
Ф. 1157, 1158, 1159 (1972–1976), Ф. 1346 (1969–1980), Ф. 1474 (1980).
Анализи и др. за трудовите злополуки, охраната на труда и др. – Ф. 137
(1956), Ф. 578 (1959–1964, 1970–1975), Ф. 740 (1972–1977, 1980–1986),
Ф. 818 (1964–1968), Ф. 1072 (1962–1968, 1972, 1975, 1976), Ф. 1073 (1970–
1975), Ф. 1074 (1976, 1977), Ф. 1075 (1972, 1973), Ф. 1076 (1971, 1973–1976),
Ф. 1156 (1972–1975), Ф. 1157, 1158 (1972–1976), Ф. 1346 (1970–1980),
Ф. 1474 (1980–1987).
Годишни бюджети и отчети за изпълнението им – Ф. 578 (1962–1969,
1973–1976), Ф. 600 (1959–1977), Ф. 692 (1957), Ф. 693 (1955, 1956, 1958,
1961–1969), Ф. 817 (1958), Ф. 818 (1959–1969), Ф. 1072 (1961–1969), Ф. 1073
(1964–1969, 1973–1976), Ф. 1074 (1964–1968, 1973–1977), Ф. 1075 (1968–
1977, 1981–1984), Ф. 1076 (1964–1969, 1973), Ф. 1157 (1971–1977), Ф. 1158
(1973–1976), Ф. 1159 (1974–1976), Ф. 1346 (1970–1977, 1979–1986), Ф. 1474
(1978–1980).
Вноски на учители за войниците от фронта и др. – Ф. 137 (1941–1944),
Ф. 665 (1957), Ф. 668 (1954–1957), Ф. 740 (1959–1969, 1971–1977).
Грамоти на наградени колективи за постигнати високи резултати в работата – Ф. 578 (1972–1975).
Укази, списъци, характеристики и др. на първенци за награждаване с
ордени, медали и др. – Ф. 740 (1963–1967), Ф. 1073 (1969, 1970, 1974, 1975),
Ф. 1074 (1976–1983), Ф. 1075 (1976–1987), Ф. 1474 (1951–1987).
Снимки от дейността на Градска поликлиника – Толбухин – Ф. 740
(1977–1983).
Професионални сдружения
7 ф., 8 оп., 155 а.е., 1,30 л.м., 1941–1954 г.
Работническо кооперативно сдружение „Труд“ – Добрич
Ф. 624, 1 оп., 2 а.е., 0,02 л.м., 1944–1944 г.
Чиновническо кооперативно сдружение „Ведома“ – Добрич
Ф. 629, 1 оп., 17 а.е., 0,11 л.м., 1944–1948 г.
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Общ работнически професионален съюз – с. Тервел
Ф. 20, 1 оп., 13 а.е., 0,08 л.м., 1945–1950 г.
Общ земеделски професионален съюз – с. Генерал Тошево
Ф. 6, 2 оп., 41 а.е., 0,62 л.м., 1941–1954 г.
Местно земеделско професионално сдружение – с. Генерал Тошево
Ф. 261, 1 оп., 9 а.е., 0,07 л.м., 1949–1949 г.
Общо търговско сдружение – Толбухин
Ф. 147, 1 оп., 45 а.е., 0,24 л.м., 1942–1952 г.
Шофьорско автомобилно професионално сдружение
„Прогрес“ – Толбухин
Ф. 933, 1 оп., 28 а.е., 0,16 л.м., 1941–1953 г.
Вж. и Ф. 284К
Защитават професионалните интереси на членовете си. Провеждат поли
тика на коопериране на частните занаятчии от различните браншове. Повечето
се саморазпускат през 1950 г.

Протоколни книги от събрания, учредителни протоколи и др. – Ф. 6
(1941–1942, 1945–1954), Ф. 20 (1945–1949), Ф. 147 (1944–1951), Ф. 624
(1944), Ф. 629 (1944–1946), Ф. 933 (1945–1953).
Устави на сдружения – Ф. 624, 629 (1944).
Заповеди на комисаря по снабдяването за разпределението на нарядните
стоки и др. – Ф. 147 (1949–1952).
Главна книга, месечни баланси и сведения за приходите и разходите –
Ф. 933 (1944–1947).
Книги за дялов капитал – Ф. 629 (1945, 1948).
Партидни книги на членовете – Ф. 261 (1949).
Годишни счетоводни отчети, бюджети и др. – Ф. 6 (1942–1944, 1946–
1949), Ф. 147 (1945–1950), Ф. 629 (1944–1946).
ІІІ.4. РЕЛИГИОЗНИ ИНСТИТУЦИИ
Турска мюсюлманска изповедна община – Толбухин
Ф. 1150, 1 оп., 59 а.е., 0,27 л.м., 1941–1973 г.
Вж. и Ф. 199К
Поддържа мюсюлманските храмове и училища в Толбухинско.
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Окръжни, заповеди, указания и др. на Главното мюфтийство, Окръжното мюфтийство – Толбухин, ОНС – Толбухин за дейността (1942–1973).
Протоколи от заседания на настоятелството (1941–1971).
Сведения, докладни записки и др. за дейността (1942–1973).
Годишни бюджети (1946–1973).
Мюфтийство – Толбухин
Ф. 1151, 1 оп., 68 а.е., 0,34 л.м., 1946–1973 г.
Вж. и Ф. 198К
Оказва помощ в организацията и дейността на мюсюлманските изповедни
общини в Толбухинско.

Окръжни, заповеди, нареждания и др. на Главното мюфтийство за дейността (1946–1973).
Протоколи и доклади от конференции (1961–1967).
Годишни доклади за дейността (1967–1973).
Ревизионни преписки и отчети за приходите и разходите (1957–1970).
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ІV. ПРОМИШЛЕНОСТ
ІV.1. ЕНЕРГЕТИКА
Държавно предприятие „Енергоснабдяване“ – район Балчик
Ф. 1183, 5 оп., 185 а.е., 0,85 л.м., 1956–1993 г.
Създадено на 1 ян. 1958 г. с предмет на дейност: пласмент на електроенергия,
поддържане на електросъоръженията и капитално строителство в Балчик и ра
йона. През 1979–1991 г. става звено към СП „Електроснабдяване“ – Толбухин (Доб
рич). С Решение на Добричкия окръжен съд от 22 май 1992 г. е вписано към „НЕК“
АД като звено на клон „Електроснабдяване“ – Добрич.

Инструкции, наредби, заповеди и др. на Държавния комитет за планиране, Министерство на електрификацията, ДП „Енергоснабдяване“ – Варна,
за организацията на труда, тарифата за електрическа енергия, стопанската
дейност и др. (1956–1975, 1980, 1981, 1983, 1984).
Протоколи от заседания на административно-техническото ръководство
(1963–1976, 1984–1986).
Годишни отчетни доклади за дейността (1957, 1962–1970, 1978, 1980,
1981, 1984, 1986).
Годишни планове и отчети за капиталните вложения, амортизационните
отчисления, себестойността на продукцията и др. (1957–1988, 1992, 1993).
Енергийни баланси (1959, 1960).
Годишни финансови отчети, баланси и др. (1958–1985, 1988–1993).
Щатни разписания, списъци на работещите и др. (1958–1965, 1969–1980,
1982, 1984, 1987).
Държавно предприятие „Енергоснабдяване“ – район Толбухин
Ф. 148, 9 оп., 470 а.е., 2,95 л.м., 1935–2006 г.
Създадено през 1948 г. като СП „Електроснабдяване“ с предмет на дей
ност: пласмент на електроенергия, поддържане на електросъоръженията и ка
питално строителство в Толбухин и района. Промените в наименованието му
са: 1958–1979 г. – ДП „Енергоснабдяване“ – район Толбухин, 1979–1987 г. – СП
„Електроснабдяване“ – поделение Толбухин, 1988–1991 г. – Районно предприятие
„Електроснабдяване“. С решения на Добричкия окръжен съд от: 22 май 1992 г.
се вписва като клон „Електроснабдяване“ – Добрич на „НЕК“ АД; 20 авг. 1996 г.
се слива с клон „Електроснабдяване“ – Варна като Електроснабдителен техни
чески район – Добрич. През 2000–2006 г. става клон на „Електроразпределение“
ЕАД – Варна. Закрито с Решение на Добрички окръжен съд от 31 март 2006 г.
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Правилник, устав и др. на „НЕК“ (1991, 1993, 1994).
Решения на: Добричкия окръжен съд за регистрирани промени в структурата, управлението и др. (1992, 2000, 2005, 2006), Дирекционния съвет
(1961–1967).
Протоколи от: заседания на СС (1982–1991), на ръководството и синдикалните организации по социални въпроси, за работното облекло и съставяне
на поименно щатно разписание (1997, 1998); общи събрания (1958–1968).
Заповедни книги (1952, 1953).
Планове, отчети, информации и др. за дейността (1953, 1954, 1958–1991,
1995–1998).
Годишни баланси, финансови планове и др. (1958–1994, 1996–2006).
Преписки по построяване на електростанция в Добрич (1935, 1936).
Щатни разписания и др. (1962–1988, 1990, 1991, 1994, 1995, 1997, 1998–
2004).
ІV.2. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ
Завод за електрически пещи „Елпром“ – Балчик
Ф. 1122, 7 оп., 392 а.е., 2,54 л.м., 1966–1997 г.
Създаден през 1966 г. като клон на Завод „Елпром“ – Варна. От 1 ян. 1967 г.
става самостоятелно предприятие с предмет на дейност: производство на елек
трически промишлени пещи, индукционни пещи за леярство и металургия и др. С
решения на Добричкия окръжен съд от: 29 окт. 1991 г. е регистриран като „Ел
пром – термо“ ЕООД за производство на електротермични съоръжения, разе
динители и др.; 24 юли 1996 г. е преобразувано в ЕАД и към основната дейност се
добавя търговия в страната и в чужбина. От 1997 г. е преобразувано в АД.

Заповед на ММ за откриване на завода (1966).
Решения на Добричкия окръжен съд за пререгистриране предмета на
дейност, управление и др. (1991, 1996).
Протоколи от заседания на Стопанския комитет (1968–1990).
Планове за производството, труда и др. (1967–1983, 1991, 1993–1997).
Доклади, информации, анализи за дейността (1967–1991, 1994, 1995),
рационализациите (1980–1983, 1988) и др.
Технологична разработка за производство на камерна електрическа пещ
(1980).
Годишни баланси, финансови планове и др. (1967–1996).
Щатни разписания и др. (1967–1997).
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„Скития“ Дружество с ограничена отговорност – Генерал Тошево
Ф. 1608, 2 оп., 28 а.е., 0,26 л.м., 1984–1998 г.
Създадено като ЕООД с Решение на Добричкия окръжен съд от 3 септ.
1991 г. с предмет на дейност: производство на битови електроуреди, резервни
части и др., търговия в страната и чужбина. С Решение на Добричкия окръжен
съд от 30 апр. 1998 г. е преобразувано в ООД.

Решения на Добричкия окръжен съд за преобразуване, промени в управ
лението (1991, 1993–1996, 1998).
Протоколи от заседания на СС, събрания на колектива, съвместни заседания на ръководството и синдикалния съвет за трудовите възнаграждения
(1991–1993, 1995).
Годишни статистически отчети и справки за произведената и реализирана продукция, изпълнението на договорите и държавните поръчки за доставка на материали (1991–1994, 1996, 1997).
Конструкторска документация за изделието „електрическа домакинска
скара 1000 вата“ (1984).
Годишни баланси (1991–1997).
Колективни трудови договори (1991–1993).
Дружествена фирма „Агроавтоматика – ООФ“ – Добрич
Ф. 1587, 1 оп., 52 а.е., 0,32 л.м., 1986–1991 г.
Създадена с Решение на Добричкия окръжен съд от 18 май 1989 г. с предмет
на дейност: разработка и производство на електронни средства и системи за
автоматизация на селскостопански машини; сервиз, търговия, маркетинг и др.
в областта на електронизацията на селското стопанство в България и СССР.
Поема активите и пасивите на Научно-производствено обединение „Агроавто
матика“ – Добрич. На 21 февр. 1991 г. дейността е прехвърлена към „ЗЕНА“
АД – Добрич.

Принципна и технико-икономическа обосновка за съществуване на
предприятието (1986).
Учредителни и др. договори за дейността на дъщерни фирми, между
България и СССР за създаване и дейност на съвместни предприятия, на филиали в Москва, Кировоград и др. (1989, 1990).
Протоколи от общи събрания, от заседания на УС и на КС (1989–1991).
Планове за научноизследователска, опитно-конструкторска и финансова дейност (1989–1991).
Годишни баланси (1989–1991).
101

Архивни справочници

Съобщения, справки и др. за ликвидацията (1990, 1991).
Щатни разписания (1989, 1990).
Елпром – Завод за апарати – високо напрежение – Толбухин
Ф. 1105, 7 оп., 449 а.е., 3,90 л.м., 1965–2004 г.
Създаден през 1965 г. като Завод за високоволтова апаратура с Решение на
МС от 18 март 1965 г. През 1971 г. е преименуван на Завод за апарати – високо
напрежение. От 1 юли 1979 г. е преобразуван в Комбинат за апарати – високо
напрежение, в чийто състав влизат: База за развитие и внедряване – Толбухин,
Завод за апарати – високо напрежение – Толбухин, Завод за електрически пещи
„Елпром“ – Балчик, Завод за електрически табла – Толбухин, Електромехани
чен завод – Шабла. С Решение на Добричкия окръжен съд от 7 окт. 1991 г. се
регистрира като „Елпром – АВН“ ЕООД, като поема всички активи и паси
ви на: Дъщерна фирма „Елпром – АВН“, Елпром – Завод за апарати – високо
напрежение, Развойно-експериментално предприятие – Добрич. Предметът на
дейност обхваща: до 1990 г. – производство на комплектни разпределителни ус
тройства, комплектни трансформаторни подстанции, маломаслени и вакуумни
прекъсвачи, токови и напреженови измерителни трансформатори, високомощни
предпазители, мощностни разединители и др.; през 1990–1991 г. – проучване, про
ектиране, научноизследователска дейност, развойна и инженерно-внедрителска
дейност, инженерингова, пласментно-търговска и производствена дейност на
комутационна, разпределителна, измервателна и регулирана апаратура – средно
и високо напрежение, машиностроене и др.; през 1991–1996 г. – производство
на апаратура – високо напрежение, комплектни разпределителни устройства,
инструментални и технологични екипировки, вътрешна и външна търговия. С Ре
шение на Добричкия окръжен съд от 28 авг. 1996 г. е обявено в несъстоятелност.
През 2004 г. преустановява дейността си.

Учредителна преписка (1965).
Заповеди на Министерството на промишлеността за дейността на „Елпром – АВН“ ЕООД – Добрич, разпределяне на имуществото и др. (1990–
2003).
Решения на Добричкия окръжен съд за регистриране на Дъщерна фирма
„Елпром – АВН“ – Добрич, договори за съвместна дейност и решения по
несъстоятелността (1990).
Производствено-управленска структура на „Елпром – АВН“ ЕООД –
Добрич (1996).
Протоколи, изложения, информации и др.: от заседания на Дирекционния съвет, Производствения комитет, СС, ТИС, УС; за предаване активи на
дружеството (1965–1984, 1990, 1991), участия на завода в международни па102
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наири, изложби и др. (1967–1975), внедряване на рационализаторски предложения и др. (1968–1975).
Паспорт, комплексни програми, доклади за модернизация, развитие на
завода, внедряване на нови лицензи и технологии и др. (1970–1975).
Годишни планове, програми, отчети и др. за дейността (1965–1989),
износа на продукция (1969–1979), квалификацията на кадрите (1965–1969,
1971–1980).
Финансови планове, баланси, отчети и др. за финансовото състояние,
оценяване на имуществото, погасяване на задълженията и др. (1965–1984,
1992–2004).
Конструкторска документация – чертежи, детайли и спецификации –
стадий Б на: комплектно разпределително устройство 10 киловата, 630 А
(1980); пружинно моторно задвижване на маломаслени и вакуумни прекъсвачи (1969); токови трансформатори, тип ТСЕ 1–0, 20, 75, 20 и 100 А (1977).
Технологична документация за производство на опаковка за комплектни
разпределителни устройства – маршрутни карти, стадий Б (1984).
Операционна технология за монтаж на релеен шкаф за комплектни разпределителни устройства тип К–2–03–УЗ – сборен чертеж, спецификации,
маршрутни карти, стадий Б (1983).
Щатни разписания и др. (1965–1981).
Снимки от дейността на завода, изложби и др. (1965–1971, 1975, 1978).
Завод за електрически табла – Толбухин
Ф. 1107, 3 оп., 388 а.е., 2,43 л.м., 1966–2000 г.
Създаден с Решение на ОНС – Толбухин от 3 дек. 1966 г. като Специализи
ран промкомбинат „Искра“ – Толбухин, с предмет на дейност от 1 ян. 1967 г.:
ремонт на електродомакински уреди, акумулатори, електрически мотори и ди
нама, производство на нестандартни електрически табла. От 1 апр. 1971 г. се
обособява като самостоятелен клон на ДСО „Елпром“ – София. С Решение на
Добричкия окръжен съд от 7 окт. 1991 г. се регистрира като „Елпром – ЕТ“
ЕООД – Добрич, за производство на електрически табла и метални конструкции
за комплектни трансформаторни подстанции, електронни възли и детайли, тър
говия. През 1998–1999 г. се преобразува в ЕАД. С Решение на Добричкия окръжен
съд от 22 дек. 1999 г. „Елпром – ЕТ“ ЕАД – Добрич и „Елпром – електрически
табла – инвест“ АД – Добрич се сливат в „Елпром – ЕТ“ АД – Добрич с предмет
на дейност: производство и търговия с електрически табла, комплектни транс
форматорни подстанции, съоръжения за енергетиката и др.

Решения на: ОНС – Толбухин за създаване на предприятието (1966);
Добричкия окръжен съд за регистрация и преобразуване (1991, 1998, 1999).
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Учредителен договор на ЕООД (1994).
Протоколи от заседания на СС, ТИС и Дирекционния съвет (1967–1976,
1981–1986, 1990, 1999).
Планове, доклади, отчети и др. за стопанската дейност, модернизация и
внедряване на научно-техническия прогрес и др. (1967–1990).
Счетоводни отчети, финансови планове, ревизионни актове, баланси и
др. (1967–1983, 1993–2000).
Щатни разписания (1967–1971, 1973, 1975, 1977–1984, 1996–1999).
Завод за електронна и нестандартна апаратура – Толбухин
Ф. 1111, 8 оп., 621 а.е., 3,47 л.м., 1966–2001 г.
Създаден с Разпореждане на МС от 19 март 1966 г. като Завод за хидро
акустична апаратура. На 1 авг. 1966 г. поема дейността на Окръжна експери
ментална база на местната промишленост – Толбухин, преименува се на Радио
завод – Толбухин и започва производство на нестандартна апаратура. От 1 ян.
1971 г. се преименува на Завод за електронна и нестандартна апаратура (ЗЕНА).
С решения на Добричкия окръжен съд от: 3 юли 1990 г. се регистрира като Дъ
щерна фирма „ЗЕНА“ – Добрич; 22 окт. 1991 г. – като „ЗЕНА“ ЕАД – Добрич; 30
май 1996 г. – като ЕАД в несъстоятелност; 2 ноем. 1999 г. – като „ЗЕНА“ АД с
предмет на дейност: инженеринг, търговия в страната и чужбина, разработка
и производство на електронна и нестандартна апаратура.

Учредителна преписка (1966).
Решения на Добричкия окръжен съд за регистриране, пререгистиране и
управление на завода (1991–2000).
Протоколи от: заседания на Дирекционния съвет, ТИС, Стопанския
комитет, Съвета на директорите (1966–1979, 1981–1989, 1991–1995, 1999,
2000); консултации на специалисти от завода и чужбина по научно-техническото сътрудничество (1984–1993).
Планове, доклади и информации за: стопанската дейност (1966–2000);
рационализаторската и изобретателска дейност, охраната на труда и др.
(1970–1990); финансово-икономическото състояние на дружеството, обявяването му в несъстоятелност и др. (1994, 1996–1999).
Конструкторска документация за производство на: Универсална система за автоматичен контрол – спецификации, сборни чертежи, детайли (1977,
1978); електронни изделия за селскостопански машини и процеси, медицинска и др. апаратура (1975–1979, 1981–1985, 1987, 1988, 1990).
Годишни баланси (1966–1995), счетоводни отчети (1997–2001), ревизионни актове от финансови ревизии (1970, 1972–1975, 2000).
Щатни разписания (1966–1974, 1976, 1977–1996).
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„Елпром – ЕМЗ“ Еднолично дружество
с ограничена отговорност – Шабла
Ф. 1585, 3 оп., 247 а.е., 1,75 л.м., 1974–1999 г.
Създадено на 1 окт. 1974 г. като Завод за опаковъчна техника с предмет
на дейност: производство на изделия за електропромишлеността – детайли и
възли – високо напрежение. Със Заповед на ММ от 14 май 1980 г. преминава на
подчинение на Комбината за апарати – високо напрежение – Толбухин и се пре
именува на Електромеханичен завод – Шабла. С Решение на Добричкия окръжен
съд от 7 окт. 1991 г. се регистрира като „Елпром – ЕМЗ“ ЕООД за производство
на стъклоровингови изделия и сухи силови трансформатори, търговия. От юни
1997 г. е в процес на приватизация. С Решение на Добричкия окръжен съд от 19
май 1998 г. е преобразувано в ООД.

Решения на Добричкия окръжен съд за: регистриране и дейност на
ЕООД (1991), промяна в капитала и управлението на дружеството (1993,
1995, 1997, 1999).
Протоколи от: заседания на СС (1974–1991), общи събрания (1994–
1997).
Планове, доклади, отчети и др. за стопанската и финансовата дейност
(1974–1989, 1991–1998), рационализаторската и изобретателската дейност
(1975–1990), работата на ТИС (1982–1984, 1988–1990).
Встъпителен баланс (1974), годишни баланси (1974–1991, 1993–1999),
ревизионен акт от финансова ревизия (1999).
Щатни разписания (1974–1982, 1985, 1988–1991).
ІV.3. МИННООБОГАТИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ
И НЕФТОДОБИВ
Геоложко ремонтно механично предприятие – Балчик
Ф. 1564, 5 оп., 300 а.е., 2,57 л.м., 1964–2001 г.
Създадено на 1 ян. 1960 г. като клон на Геоложко-транспортна, снабдител
на и ремонтна база – Варна, с предмет на дейност: ремонт на сондажни машини
и съоръжения, производство на каучукови и метални резервни части и нестан
дартно оборудване за сондажна и друга проучвателна техника. През 1966–1969 г.
действа като клон на Ремонтно механично предприятие – Варна, 1970–1975 г. –
район на Геоложко-ремонтно-механичен клон Варна, 1976–1991 г. – Геоложко
ремонтно механично предприятие – Балчик. С Решение на Добричкия окръжен
съд от 23 окт. 1991 г. се регистрира като „Геомашремонт“ ЕООД с предмет на
дейност: ремонт на сондажни машини, съоръжения и селскостопанска техника,
производство на резервни части и нестандартно оборудване на сондажна, проуч
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вателна, машиностроителна и селскостопанска техника, на металоконструкции
и стоки за бита, разработване на конструктивна технологична документация,
външна търговия и др. С решения на Добричкия окръжен съд от: 30 апр. 1998 г. се
регистрира като ЕАД и към него преминава „Метални конструкции и изделия“
ЕООД – Балчик; 25 май 2000 г. – като „Геомаш“ АД – Балчик.

Решения на Добричкия окръжен съд за регистрация, управление и капитал на „Геомашремонт“ ЕООД – Балчик (1991, 1994), преобразуване и
управление на дружеството (1997–2000).
Устав и структура на дружеството (1988, 2000).
Протоколи от заседания на СС (1966–1971, 1973–1980, 1983, 1984–
1991), Съвета на директорите (1998–2000), ТИС (1981, 1982); от общи съб
рания (1983, 1984, 1986–1991, 1996, 2000).
Договори за международно сътрудничество с Югославия, Чехословакия, ГДР, СССР (1980–1984).
Планове, доклади, отчети за стопанската и финансовата дейност (1972–
1998), рационализаторската и изобретателската дейност (1966–1984).
Годишни баланси (1964–1984, 1986–1996), счетоводни отчети (1997–
2001), ревизионен акт от финансова ревизия (2000).
Конструкторска документация и технологичен процес за производство
на сондажно приспособление и сондажни производни (1985, 1987, 1988,
1991).
Щатни разписания (1970–2000).
Държавни мини „Оброчище“ – с. Оброчище
Ф. 1155, 4 оп., 754 а.е., 6,27 л.м., 1951–1999 г.
Създадени през 1950 г. като Рудник „Оброчище“ към Държавно минно
предприятие „Победа“ – с. Пожарево, Софийско, с предмет на дейност: добив
и обогатяване на манганов концентрат за нуждите на черната металургия.
През 1954–1970 г. преминава към Държавно минно предприятие – с. Игнатиево,
Варненско. С Разпореждане на Комитета за стопанска координация от 17 дек.
1970 г. се преименува на Държавни мини „Оброчище“ – с. Оброчище, през 1979–
1987 г. е Миннообогатително стопанско предприятие „Оброчище“ – с. Оброчи
ще, 1987–1989 г. – Научно-производствено предприятие. С решения на Добричкия
окръжен съд от: 5 май 1989 г. се регистрира като ДФ „Манган“; 2 апр. 1992 г. –
като „Манган“ ЕАД. На 14 юни 1999 г. е обявена ликвидация.

Характеристики за образуване и дейност (1975, 1992).
Решения на Добричкия окръжен съд за: регистриране, пререгистриране,
управление, обявяване в ликвидация на дружеството (1989, 1992, 1999).
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Устав на дружеството (1992).
Протоколи от заседания на Дирекционния съвет (1959–1973), Стопанския комитет (1971–1978), УС (1989), Съвета на директорите (1979–1995),
на ТИС за укрепване на минните изработки (1988).
План за находището на руда (1979).
Технически проекти за развитие на минните работи (1974, 1976).
Комплексна програма за реконструкция и модернизация (1979), планове
за изобретателската, рационализаторската дейност и др. (1981–1986).
Доклади, анализи, отчети и др. за: дейността на предприятието (1951–
1970, 1978–1980, 1982–1997), запасите и обогатяването на мангановата руда
(1957–1978).
Генерално споразумение с Фирма „Филип Бърдърс БВ“ – САЩ за международно сътрудничество и дружествен договор с „Българо-австралийска
манганова компания – ООД“ – Варна (1980, 1993).
Финансови планове, годишни баланси, финансови отчети и др. (1952–
1998).
Ревизионни актове от финансови ревизии (1956–1959, 1961–1964, 1967,
1969, 1971, 1972, 1998).
Щатни разписания (1953–1961, 1964, 1966–1980, 1984–1986, 1991–
1993).
Държавно стопанско обединение „Нефтохим“ –
клон „Нефт и газ“ – Шабла
Ф. 1103, 1 оп., 73 а.е., 0,89 л.м., 1954–1971 г.
Създаден с ПМС от 30 юли 1954 г. с предмет на дейност: добив и преработ
ка на нефт и газ. С ПМС от 12 авг. 1954 г. се именува ДП „Течни горива“ – Ка
варна. През 1956–1965 г. се преименува на ДП за добив на нефт и газ – с. Шабла,
1966–1968 г. – на ОП „Нефт и газ“ – филиал – с. Шабла, 1969–1970 г. – на ДП
„Нефт и газ“ – Шабла. От 1971 г. става клон „Нефт и газ“ – Шабла, към ДСО
„Нефтохим“.

Заповеди, решения и др. за създаване на предприятието (1954).
Протоколи от заседания на Дирекционния съвет (1965–1971).
Годишни планове за дейността (1962–1968).
Доклади, анализи и др. за дейността на предприятието (1959–1968).
Отчети, сведения и др. за добива на нефт и газ, производствено-техничес
ката дейност и др. (1963–1967).
Физико-техническа характеристика на „тюленовския“ нефт (1964).
Годишни баланси (1955–1968).
Щатни разписания (1955–1966).
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ІV.4. МАШИНОСТРОИТЕЛНА И
МЕТАЛООБРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ
Завод за строителна техника – Балчик
Ф. 1232, 1 оп., 107 а.е., 0,52 л.м., 1960–1977 г.
Създаден през 1970 г. като Завод за сапани и захватни устройства с пред
мет на дейност: производство на стоманени тръби, сапани, резервни части за
завода в Девня, вагонетки за миннообогатителната промишленост. През 1974 г.
се преименува на Завод за строителна техника. През апр. 1977 г. прекратява
дейността си. Активите и пасивите преминават към Завода за електрически
пещи – Балчик.

Устройствен правилник, вътрешни правила за организация на работната
заплата и др. (1971–1974).
Протоколи от заседания на ТИС (1973–1975).
Планове, доклади, отчети за производствено-техническата дейност, икономическото развитие и др. (1971–1977).
Годишни финансови планове и баланси с приложения (1971–1976).
Годишни статистически отчети за продукцията и др. (1971–1977).
Щатни разписания (1971–1977).
Снимки от дейността на Промкомбинат „Черно море“ – Балчик и на завода (1960–1974).
Ремонтен завод – Генерал Тошево
Ф. 900, 4 оп., 306 а.е., 1,84 л.м., 1955–1977 г.
Създаден на 1 юни 1962 г. като Ремонтно-техническа станция, след закрива
не на МНС в града, с предмет на дейност: ремонт на селскостопански машини,
производство на резервни части и нестандартно оборудване. На 30 септ. 1966 г.
на тази база се създава Ремонтен завод, преименуван през 1976 г. на Машино
строителен завод. Дейността му продължава до 1977 г.

Заповед на МЗХП за образуване на Машиностроителен завод – Генерал
Тошево (1976).
Протоколи от заседания на: Дирекционния съвет (1962, 1966, 1967), СС
(1969, 1970), Стопанския комитет (1971–1973), ТИС (1967–1974).
Протоколи и описи за ликвидацията на предхождащата дейността му
МТС (1962).
Планове, доклади, информации и др. за промишленото производство
(1963–1970).
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Финансови планове и баланси с приложения (1962–1977).
Статистически отчети за промишлената продукция (1962–1977).
Щатни разписания (1962–1974, 1976, 1977).
Бюджети и отчети на профорганизацията на МТС (1955).
„Метален амбалаж“ Еднолично акционерно дружество –
Генерал Тошево
Ф. 1615, 1 оп., 13 а.е., 0,08 л.м., 1991–1999 г.
Създадено през 1991 г. като ДФ „Метален амбалаж“ на базата на цех за
производство на метален амбалаж към Промишлено-животновъден комплекс
„Родопа“ – Добрич, с предмет на дейност производство на метален амбалаж и
търговия с него. С решения на Добричкия окръжен съд от 1992 г. се преобразува в
„Метален амбалаж“ ЕООД, 1996 г. – в ЕАД, 3 септ. 1997 г. – в АД.

Решения на Добричкия окръжен съд за регистрация, преобразуване, управление и др. на дружеството (1991, 1992, 1996, 1997).
Годишни баланси с приложения (1992–1997).
Ревизионен акт от финансова ревизия (1999).
„Комета“ Еднолично дружество с ограничена отговорност – Добрич
Ф. 1639, 1 оп., 31 а.е., 0,18 л.м., 1986–1997 г.
Създадено като СП „Промишлена енергетика“ със Заповед на Министер
ството на енергетиката от 28 февр. 1986 г. на базата на действащо звено към
СП „Промишлена енергетика“ – Варна, с предмет на дейност производство на
нафтови горелки и дюзи. С решения на Добричкия окръжен съд от 28 февр. 1991 г.
се регистрира като ДФ „Комета“ – Добрич, 18 юни 1993 г. – като „Комета“
ЕООД, 8 апр. 1997 г. – като „Универсал-Комета“ ООД – Добрич.

Решения на Добричкия окръжен съд за регистрации, управление, предмет на дейност на фирмата и др. (1991, 1993, 1997).
Договор за продажба на дружеството (1997).
Протоколи от заседания на СС (1988–1991).
Годишни планове и доклади за дейността (1986–1996).
Годишни баланси с приложения (1986–1997).
Щатни разписания (1989, 1990, 1993, 1994).
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Завод за строителна техника – Каварна
Ф. 1113, 3 оп., 350 а.е., 1,87 л.м., 1962–1978 г.
Създаден през 1962 г. като ремонтно-техническа станция с предмет на дей
ност ремонт на трактори и производство на резервни части. През 1966 г. започва
производство на зърнотоварачи. С Разпореждане на МС от 27 юни 1968 г. става
Машиностроително предприятие за строителни и пътни машини. От 1971 г. се
преименува на Завод за строителна техника. През 1973 г. в дейността се включ
ва производство на багерни уредби и прикачни вибрационни валяци. След 31 дек.
1977 г. активите и пасивите му преминават към Комбината за багери – Каварна.

Протоколи от заседания на Дирекционния и Производствения съвет
(1962–1978).
Доклади, анализи и др. за дейността (1962–1977).
Рационализаторски предложения, тематичен планове за изобретенията и
рационализациите, заповеди за изплатени възнаграждения на рационализаторите (1967, 1969–1977).
Годишни финансови планове, отчети, баланси и др.(1962–1977).
Статистически отчети за продукцията, персонала и др. (1962–1977).
Щатни разписания (1962–1977).
Машиностроителен завод „Металик“ – Каварна
Ф. 1123, 3 оп., 220 а.е., 1,08 л.м., 1966–1977 г.
Създаден от 24 ян. 1966 г. с Решение на ИК на ОНС – Толбухин като Промком
бинат „Металик“ с предмет на дейност производство на стоки за широко пот
ребление – готварски печки, градинарски лейки, ведра и др. През 1968–1970 г.
става ДПП, като дейността се разширява – серийно производство на нафтови
печки, отоплителни инсталации за селскостопански сгради, електрически ради
атори за жилищни сгради. През 1971–1975 г. наименованието се променя на Ма
шинен завод „Металик“, 1976–1977 г. – на Машиностроителен завод „Металик“
и в дейността се включва производство на електромотори за комплектуване
на перални и сушилни машини. От 1 ян. 1976 г. преминава в системата на ДСО
„Тежко машиностроене“ и започва производство на топлотехнически съоръже
ния – парни котли, възли и детайли за топлотехнически изделия. На 31 дек. 1977 г.
преминава с активите и пасивите към Комбината за багери – Каварна.

Протоколи, заповеди, писма и др. на ИК на ОНС – Толбухин, ИК на
ГОбНС – Каварна, Промкомбинат „Строител“ – Толбухин по създаване на
предприятието (1966).
Протоколи от заседания на Дирекционния съвет, СС, ТС и др. (1966–
1977). Информации, доклади, анализи и др. за дейността (1968–1977).
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Годишни финансови планове, баланси, счетоводни отчети и др. (1966–
1977).
Статистически отчети за продукцията, рационализациите, интензификацията на производството, броя на специалистите и образованието им, капиталните вложения и др. (1966–1977).
Щатни разписания (1966–1971).
Завод за резервни части и нестандартно оборудване – Каварна
Ф. 1336, 1 оп., 126 а.е., 0,54 л.м., 1969–1976 г.
Създаден на 1 апр. 1969 г. като Ремонтен завод с предмет на дейност ре
монт на трактори и производство на резервни части за селскостопански маши
ни. От 1 ян. 1971 г. става Завод за резервни части и нестандартно оборудване,
с производство и на зърнотоварачи. През 1972–1976 г. производството включва:
лехообразуватели, тородробилки за минерални торове, браздооформители и др.
На 31 авг. 1976 г. активите и пасивите преминават към Завода за строителна
техника – Каварна.

Протоколи от заседания на СС (1969–1976).
Планове, отчети, анализи и др. за дейността (1969–1976).
Годишни финансови планове и баланси (1969–1976).
Щатни разписания (1969–1976).
Машиностроителен завод за багери и товарачи – Каварна
Ф. 1384, 3 оп., 255 а.е., 1,72 л.м., 1946–1993 г.
Създаден като Комбинат за багери с Разпореждане на МС от 23 март
1977 г. на базата на Завода за строителна техника и Машиностроителен завод
„Металик“ – Каварна, с предмет на дейност производство на хидравлични баге
ри и на резервни части за багери. През 1978–1980 г. става Комбинат за багери и
товарачи, като в производството се включват: челни товарачи с гребла, куки и
кошове за благоустрояване на населените места. През 1981–1986 г. става Ма
шиностроителен завод за багери и товарачи, 1987–1991 г. – Завод за багери и
товарачи, 1991–1998 г. – „Камаш“ ЕООД, регистрирано с Решение на Добричкия
окръжен съд от 25 септ. 1991 г., с предмет на дейност: производство и ремонт
на строително-пътни, селскостопански и комунални машини, производство на
резервни части и търговия.

Протоколи от заседания на СС, доклади, информации и др. за дейността
на комбината (1977–1993).
Заповеди по дейността (1979–1983).
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Планове, статистически отчети за себестойността на продукцията, приходите, разходите и др. (1978–1993).
Рационализаторски предложения, информации, справки и др. за рационализаторската дейност (1977–1983).
Щатни разписания и колективни трудови договори (1978–1988, 1990,
1993).
Годишни финансови планове, баланси, счетоводни отчети (1977–1978,
1980–1984, 1986–1993).
Ревизионен акт от финансова ревизия (1979).
Снимки от: подаряване на първия трактор (1946), манифестации в Каварна (1946, 1958), живота на колектива (1951–1988).
Завод за автомобилни филтри „Гарант“ – с. Овчарово
Ф. 1335, 3 оп., 401 а.е., 2,91 л.м., 1972–1996 г.
Създаден с Разпореждане на МС от 26 ян. 1974 г., като от 1968 г. до обосо
бяването му в самостоятелен завод действа като цех към Машиностроителен
завод „Маяк“ – Толбухин. Предметът на дейност е производство и реализация
на филтри за леки автомобили. С решения на Добричкия окръжен съд от 5 септ.
1990 г. се преобразува в Дъщерна фирма „Гарант – Филтър“ на ДФ „ВАМО“ –
Варна, 8 ноем. 1991 г. – преобразува се в „Гарант – Филтър“ ЕАД с предмет на
дейност: производство на филтри за леки и тежкотоварни автомобили, пресо
во-заготвителни детайли и възли, инструментална екипировка и специализирано
техническо оборудване и др. Дейността му като ЕАД продължава до 1996 г.

Разпореждане на МС за обособяването на завода (1974).
Решения на Добричкия окръжен съд за пререгистрация и преструктуриране (1991).
Протоколи от заседания на СС (1975–1990) и ТИС (1977–1984, 1987).
Анализи и отчети за стопанската дейност (1972–1995).
Годишни планове, статистически отчети за промишленото производство, конструктивната и технологичната дейност, себестойността, износа на
продукцията и др. (1974–1996).
Годишни финансови планове, баланси, счетоводни отчети (1974–1996).
Щатни разписания (1974–1986).
Машиностроителен завод „Хан Тервел“ – Тервел
Ф. 1184, 3 оп., 331 а.е., 1,64 л.м., 1961–1980 г.
Създаден с Решение на МС от 18 окт. 1967 г. като ДИП „Противопожарни
уреди и съоръжения“ на основа дейността на създадената през 1962 г. ремон
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то-техническа станция. През 1969–1975 г. се нарича ДИП „Щит“, от 1976 г. –
Машиностроителен завод „Хан Тервел“, като приема дейността на Завода за
опаковъчна техника „Автоматик“ в същия град и включва производство на про
тивопожарна техника, машини и съоръжения за хранително-вкусовата промиш
леност. Със заповед на ММ от 5 ноем. 1980 г. преминава с активите и пасивите
си към ДСО „Металхим“.

Протоколи от заседания на: Дирекционния съвет (1968–1972), Стопанския комитет (1972–1980) и ТИС (1976–1980).
Годишни планове, отчети, доклади за дейността, икономическите резултати през шестата петилетка, себестойността на продукцията и др. (1962–
1980).
Трудови норми (1961, 1965, 1967, 1968, 1970–1976).
Годишни финансови планове и баланси (1968–1980).
Щатни разписания, колективни трудови договори, справки за структурата на персонала и др. (1968–1980).
Ремонтен завод № 1 – Толбухин
Ф. 382, 10 оп., 881 а.е., 9,05 л.м., 1949–1998 г.
Вж. и Ф. 215К
Създаден през 1949 г. с предмет на дейност ремонт на селскостопански ма
шини и производство на резервни части. През 1959 г. започва производство и на
водни радиатори за моторни превозни средства, нестандартно оборудване, по
демни кранове, ремаркета, приспособления за селскостопански машини и др. От
1 септ. 1966 г. преминава към ДСО „Балканкар“ като ДМЗ и в производството се
включват възли и детайли за двигатели с вътрешно горене, стоманени и чугунени
отливки, телферни колички за електротелфери и др. Промените в наименовани
ето са: 1967–1973 г. – Машиностроителен завод „Маяк“, 1974–1977 г. – Завод
за корабни двигатели, 1978–1982 г. – Машиностроителен завод „Маяк“, 1983–
1984 г. – Машиностроителен завод „Клемент Готвалд“, 1984–1986 г. – Научнопроизводствен комбинат „Маяк“, 1986 г. – Комбинат „Метал – Маяк“, като към
него преминават машиностроителните заводи „Маяк“, „Метал“ (Толбухин),
„Хан Кардам“ (Генерал Тошево), „Електрооптика“ (Толбухин), Научноизследо
вателският институт „НИВИ-Т“ (Толбухин) и др. През 1989–1991 г. става ДФ
„Метал – Маяк“. От 1991 г. подразделенията се превръщат в самостоятелни
фирми. През 1991–1995 г. „Маяк“ действа като ЕООД, 1995–1997 г. – ЕАД. През
авг. 1997 г. се приватизира и става „Маяк“ АД.

Кореспонденция с МЗ, заповеди на директора по дейността на завода,
правилници и др. (1959–1966).
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Разделителен и разпределителни протоколи между завода и новосъздадения завод „Хан Кардам“ – Генерал Тошево за предаване активи и пасиви на: Научно-производствен институт за дизелови двигатели – Толбухин и
Завода за инструментална екипировка, нестандартно оборудване и ремонт –
Толбухин (1986, 1987).
Решения на Добричкия окръжен съд за регистриране и пререгистриране
на „Маяк“ като ЕООД, ЕАД и АД (1991, 1995, 1997).
Протоколи и др. от заседания на Дирекционния съвет (1963–1968), Дирекционния комитет (1969, 1970), Стопанския комитет и СС (1971–1986,
1988, 1989, 1995–1997), ТИС (1952–1960, 1965–1986).
Планове, доклади, информации и др. за дейността на завода (1950–1990,
1992–1997).
Встъпителен баланс, опис на материалите на бившия частен собственик
Иван Димитров и др. (1949).
Счетоводни баланси, отчети, ревизионни актове и др. (1957–1977, 1980–
1986, 1990–1998).
Щатни разписания (1961–1971, 1973, 1974, 1979–1986, 1989, 1994,
1995).
Планове, сценарии за портретни вечери, снимки и др. за дейността на
Дома на културата към завода (1949–1981).
Юбилеен сборник за историята на завода (1986).
Държавен машиностроителен завод „Обнова“ – Толбухин
Ф. 1058, 2 оп., 25 а.е., 0,17 л.м., 1967–1972 г.
Създаден през 1967 г. като ДПП. През 1971–1972 г. става ДМЗ. Предметът
на дейност е производство на детайли и изделия за машиностроенето.

Учредителна преписка (1967).
Протоколи от заседания на Дирекционния съвет (1968, 1969) и СС (1971,
1972).
Годишни статистически отчети за продукцията, капиталните вложения,
себестойността на произведените изделия и др. (1967–1971).
Годишни финансови планове и баланси (1967–1972).
Щатни разписания (1967–1969, 1971, 1972).
Държавен котлостроителен завод „Калорима“ – Толбухин
Ф. 1114, 4 оп., 318 а.е., 2,00 л.м., 1965–1979 г.
Създаден с Решение на ОНС – Толбухин като ДПП „Метиз“ с предмет на
дейност: производство на водопроводни части, мазутни и нафтови горелки,
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агрегатни топлообменници. С ПМС от 7 дек. 1967 г. става Държавен завод за
отоплителни парни котли и горивна техника, а от 1969 г. носи името „Калори
ма“. През 1971–1979 г. е с наименование Държавен котлостроителен завод „Ка
лорима“. Със Заповед на МС от 23 септ. 1979 г. преминава към НАПС.

Решения от заседания на Дирекционния съвет на ДПП „Метиз“, съвещания с актива и от общи събрания (1966, 1967).
Протоколи от заседания на Дирекционния съвет, Стопанския комитет,
Производствено-техническия съвет и др. (1966–1979).
Годишни производствени планове, отчети по труда и др. на ДПП „Метиз“ (1965–1967, 1971–1978).
Доклади, информации, анализи за производствената, стопанската дейност и др. (1968–1978).
Годишни финансови планове и баланси на ДПП „Метиз“ и на завода
(1965–1979).
Щатни разписания (1967–1973).
Машиностроителен завод „Метал“ – Толбухин
Ф. 1153, 8 оп., 923 а.е., 8,08 л.м., 1960–1991 г.
Създаден през 1961 г. като Промкомбинат „Метал“ за производство на
селскостопански машини и др. През годините наименованията му са: ДИП „Ме
тал“ (1962–1965), ДМЗ „Метал“ (1965–1971), Машиностроителен завод „Ме
тал“ (1971–1977), Машиностроителен комбинат „Метал“ (1977–1978), включ
ващ „Метал“, Завода за корабни двигатели „Маяк“, Завода за контейнери и
полуремаркета – Толбухин и Машиностроителния завод в Генерал Тошево (Раз
пореждане на МС от 23 март 1977 г.), ОСП „Метал“ (1978–1981), СК „Метал“
(1981–1985), Машиностроителен завод „Метал“ (1986–1990), ДФ „Металагро“
(1990–1993), регистрирана с Решение на Толбухинския окръжен съд от 2 май
1990 г., „Металагро“ ЕАД (1993–1998).

Протоколи от заседания на Дирекционния съвет, Стопанския комитет,
ТИС (1962–1991).
Планове, доклади, отчети и др. за дейността (1961–1991).
Баланси с приложения, финансови планове (1961–1965, 1967–1991).
Щатни разписания (1961–1991).
Снимки: от дейността на завода (1962, 1963, 1969–1988); на културномасови изяви на колектива, производствени дейности, юбилейни чествания и
др. (1960–1985).
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Машиностроителен завод „Полуремаркета и контейнери“ – Толбухин
Ф. 1345, 3 оп., 387 а.е., 2,38 л.м., 1968–1997 г.
Създаден с ПМС от 10 ноем. 1969 г. с предмет на дейност производство на
автомобилни полуремаркета, бордови платформи, контейнеровози, панеловози и
др. През 1987–1991 г. става Завод за полуремаркета и контейнери. Със заповед
на МИТУ от 28 юни 1991 г. се създава Фирма „Полуремаркета и контейнери –
акционерна фирма“, чието съществуване е няколко месеца. С Решение на Добрич
кия окръжен съд от 20 ян. 1992 г. се създава „Полуремаркета и контейнери“ ЕАД,
което от 10 ян. 1997 г. се преобразува в АД.

Решения на Добричкия окръжен съд за пререгистрация, управление и
др. (1992–1997).
Протоколи от заседания на Стопанския комитет, СС, Съвета на директорите (1970, 1973–1980, 1989–1991, 1996).
Годишни планове, отчети, справки за промишлената продукция, износа, научната организация и производителността на труда (1969–1982, 1984–
1992).
Заповеди, актове и др. на ТИС за внедрени рационализации (1970–1982).
Годишни счетоводни отчети, финансови планове, баланси и др. (1968–
1996).
Щатни разписания (1970–1982, 1988–1996).
База за развитие и внедряване – Толбухин
Ф. 1379, 3 оп., 174 а.е., 0,96 л.м., 1970–1997 г.
Създадена с Решение на Комитета за стопанска координация от 5 ноем.
1969 г. като База за техническо развитие на местната промишленост с предмет
на дейност разработване и внедряване на нови технологични постижения, изде
лия и нестандартна продукция. През 1971–1977 г. се преименува на База за техни
ческо развитие, 1978–1991 г. – База за развитие и внедряване, 1991 г. – Окръжна
фирма „Абкант“, 1991–1996 г. – „Б – 63 – Д“ ЕООД, 1996–1997 г. – „Б – 63 – Д“
ЕАД, 1997 г. – „Б – 63 – Д“ АД.

Протоколи от: заседания на Стопанския комитет, СС (1970, 1975), ТИС
(1971–1976, 1981, 1984–1986, 1991, 1993), административното ръководство
със синдикатите (1993–1996); проверки на Държавния комитет по стандартизация (1970, 1974, 1975).
Решения на Добричкия окръжен съд за пререгистрация, управление и
др. (1991, 1996, 1997).
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Планове, годишни отчети и доклади за дейността (1971–1982, 1986,
1988, 1990).
Конструкторска документация за производство на инструментална екипировка за производство на изделия за бита (1986).
Финансови планове и годишни баланси (1973–1978, 1981–1997).
Щатни разписания (1973–1991, 1995).
ІV.5. ХИМИЧЕСКА И КАУЧУКОВА ПРОМИШЛЕНОСТ
„Акумпласт“ Еднолично акционерно дружество – Добрич
Ф. 1623, 1 оп., 53 а.е., 0,22 л.м., 1985–1997 г.
Създадено на 31 ян. 1985 г. с Решение на Районен съд – Толбухин като Завод
за пластмасови изделия с предмет на дейност производство на пластмасови из
делия и детайли. Със Заповед на МИТУ от 28 юни 1991 г. се създава Фирма „Акум
пласт“, а с решения на Добричкия окръжен съд от 30 септ. 1991 г. – „Акумпласт“
ЕООД, 3 юни 1996 г. – „Акумпласт“ ЕАД, 27 юни 1997 г. – „Акумпласт“ АД.

Решения на Районен съд – Толбухин, Добрички окръжен съд, заповед
на Министерството на индустрията, търговията и услугите за: регистрация,
пререгистрация, управление, промяна на уставния капитал и др. (1985, 1991,
1996).
Протоколи от: заседания на СС, заводския профкомитет, синдикатите;
общи събрания (1985–1993).
Доклади-анализи за стопанската дейност, правен анализ за правното
състояние на имуществото, статистически отчети за основните средства, капиталните вложения, продажбите на продукцията и др. (1985–1997).
Годишни баланси с приложения (1985–1996).
Щатни разписания (1986–1988, 1990, 1995, 1996).
Завод „Пластхим“ – Тервел
Ф. 1117, 5 оп., 431 а.е., 2,94 л.м., 1965–2000 г.
Създаден на 1 ян. 1966 г. като ДПП „Пластхим“ с Решение на ГК на БКП –
Тервел с предмет на дейност производство на пластмаси и пластмасови из
делия за бита и промишлеността. През 1967–1969 г. става ДИП „Пластхим“,
1969–1973 г. – Фабрика „Пластхим“, 1973–1987 г. – Завод „Пластхим“ към ДСО
„Пластмасови изделия“, 1987–1992 г. – Завод за производство на пластмаси
„Тервел“, 1992–1996 г. – „Пластхим – Т“ ООД, 1996–1997 г. – „Пластхим – Т“
ЕАД. С Решение на Добричкия окръжен съд от 6 окт. 1997 г. се преобразува в АД.
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Решения на Добричкия окръжен съд за регистриране на предприятието
като ЕООД и ЕАД, промени в капитала, управлението и др. (1992–1997).
Протоколи от заседания на: Дирекционния съвет (1966–1968), Стопанския комитет (1969–1977, 1979–1989), Съвета на директорите и от общо съб
рание на акционерите (1995, 1997).
Договори, кореспонденция с предприятия в страната, статистически
отчети за: сътрудничество с ГДР, реализиране на продукцията в страната
(1966–1971, 1974, 1975, 1980–1984).
Планове, доклади, обзори и др. за производствената дейност и материално-техническото снабдяване (1965–1997).
Годишни баланси (1966–1973, 1978–1990), финансови планове (1966–
1972, 1976, 1977, 1985–1990), счетоводни отчети (1973, 1975–1977, 1992–
1998), ревизионни актове от финансови ревизии (1967, 1969, 1971, 1973,
2000).
Щатни разписания (1966–1972, 1975–1977, 1979–1984, 1987, 1988,
1990–1997).
Завод за акумулатори „Старт“ – Толбухин
Ф. 1152, 7 оп., 457 а.е., 2,63 л.м., 1965–1996 г.
Създаден на 1 ян. 1965 г. с Решение на ИК на ОНС – Толбухин като ДПП с
предмет на дейност производство на стартерни акумулатори. От 1 окт. 1966 г.
с Решение на МС преминава в системата на ДСО „Балканкар“ с наименование –
Завод за акумулатори „Старт“. С решения на Добричкия окръжен съд от 8 юни
1992 г. се регистрира като „Старт“ ЕООД, 18 май 1996 г. – „Старт“ ООД.

Решения на Добричкия окръжен съд за пререгистрация, управление,
вписване в търговския регистър, увеличаване на капитала на дружеството
(1992, 1994). Договори между: Агенцията за приватизация, „БАТ“ АД – Доб
рич, работници и служители за приватизация на завода (1995, 1996).
Протоколи от заседания на: Дирекционния съвет (1965–1970), ТИС
(1965, 1966, 1971–1975), СС (1969–1974, 1980, 1987, 1990, 1991), Стопанския комитет (1974, 1975, 1978, 1979, 1982).
Планове, доклади, анализи и др. за дейността, сътрудничеството с предприятия от Полша, Чехословакия, Франция и др. (1965–1974, 1976, 1978–
1992).
Годишни финансови планове, баланси с приложения (1965–1996).
Щатни разписания (1965–1987, 1989–1995).
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ІV.6. ПРОИЗВОДСТВО И ДОБИВ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
Държавно индустриално предприятие „Велико Маринов“ – Толбухин
Ф. 371, 7 оп., 552 а.е., 4,23 л.м., 1953–1997 г.
Създадено на 1 ян. 1954 г., съгласно ПМС от 28 март 1953 г., с предмет на
дейност производство на керамични строителни материали, със седалище Тол
бухин. От 1969 до 1987 г. става Държавен керамичен завод, със седалище Генерал
Тошево. В Толбухин дейността е до 1988 г. От 1988 до 1991 г. е Керамичен завод
„Велико Маринов“. С решения на Добричкия окръжен съд от 28 дек. 1991 г. се
регистрира като „Керамик – ГТ“ ЕООД, 23 ян. 1996 г. – „Керамик – ГТ“ ЕАД, 4
авг. 1997 г. – „Керамик – ГТ“ АД.

Решения на Добричкия окръжен съд за регистрация, управление и др. на
дружеството (1991, 1996, 1997).
Заповеди на ръководството за дейността на предприятието (1953–1960).
Протоколи от заседания на: Дирекционния съвет (1954–1965), СС
(1972–1976, 1983, 1985–1991, 1996, 1997), ТИС (1965–1970), Стопанския
комитет (1977–1980).
Планове, отчети, анализи и др. за производствената и техническа дейност, труда, материално-техническото снабдяване и др. (1955–1988, 1990,
1992, 1996).
Встъпителни и годишни баланси, финансови планове, ревизионни актове и др. (1954–1997).
Ревизионни актове от финансови ревизии (1968, 1969, 1971, 1972).
Щатни разписания, колективни трудови договори, справки за квалификацията на работещите и др. (1954–1967, 1969–1997).
Предприятие за добив и обработка на скални материали – Толбухин
Ф. 932, 2 оп., 174 а.е., 1,19 л.м., 1961–1976 г.
Създадено на 1 окт. 1963 г. като Промкомбинат „Строител“ на пряко под
чинение на ОНС – Толбухин, с предмет на дейност добив на ломен камък, чакъл,
циментови изделия и др. През 1970–1976 г. става Предприятие за добив и обра
ботка на скални материали. Закрито със заповед на ММР от 31 авг. 1976 г. , като
активите и пасивите се поемат от сродно по дейност предприятие в Русе.

Учредителен протокол (1963).
Протоколи от заседания на: Дирекционния съвет (1964–1970), Стопанския комитет (1971–1975), ТИС (1964–1976).
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Планове, годишни доклади, отчети за дейността на предприятието
(1963–1976).
Трудови норми за производството на: предприятието, Промкомбинат
„Услуги“ и Градски промкомбинат № 1 – Толбухин (1961–1975).
Годишни баланси, отчети, финансови планове и др. (1963–1966, 1968–
1976).
Щатни разписания, колективни трудови договори (1964–1971).
ІV.7. ДЪРВООБРАБОТВАЩА И МЕБЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ
Завод „Детска мебел“ – Каварна
Ф. 1498, 2 оп., 186 а.е., 1,15 л.м., 1975–1996 г.
Създаден с Разпореждане на МС от 1 ян. 1976 г. като Производствено пред
приятие „Детска мебел и учебни средства“ и предмет на дейност производство
на пособия и съоръжения за обзавеждане на училища и детски градини в стра
ната. През 1978 г. става Завод „Детска мебел“. С Решение на Добричкия окръ
жен съд от 30 юли 1993 г. се регистрира като „Детска мебел и учебни пособия“
ЕООД. От 1997 г. е открита процедура по приватизацията му.

Решение на Дирекция „Учебно-технически средства“ – София за преоб
разуване на цех „Карвуна“ в промишлено предприятие (1975).
Протоколи от заседания на СС, балансовата комисия и др. (1976–1978,
1983–1988).
Годишни планове, доклади и отчети за стопанската дейност (1976–1989).
Рационализаторски предложения, планове за насоките на рационализаторската дейност (1977–1979).
Финансови планове, баланси, ревизионни актове и др. (1976–1996).
Щатни разписания, колективни трудови договори, длъжностни характеристики и др. (1976–1989).
Държавно индустриално предприятие
„Добруджанска мебел“ – Толбухин
Ф. 935, 7 оп., 507 а.е., 3,20 л.м., 1944–1997 г.
Създадено на 1 ян. 1962 г. с Разпореждане на МС от 30 ноем. 1961 г. с пред
мет на дейност производство на дограма и мебели. Образувано е на базата на
Промкомбинат „Добруджанска мебел“ и ТПК „Катюша“. През 1972 г. става
Завод „Добруджанска мебел“. С решения на Добричкия окръжен съд от 28 юни
1991 г. се регистрира като АФ, 23 септ. 1991 г. – ЕАД, 24 юни 1997 г. – АД.
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Решения на Добричкия окръжен съд за регистриране, преструктуриране,
управление на дружеството и др. (1989, 1991, 1994–1997).
Протоколи от заседания на: Стопанския комитет (1968, 1969, 1981–
1984), ТИС (1962–1965, 1971–1977), СС (1969–1977, 1985–1996).
Доклади, информации за дейността на предприятието (1961–1967, 1969–
1971, 1985, 1990–1992).
Планове и отчети по труда, себестойността на продукцията и др. (1961–
1984).
Финансови планове и годишни баланси (1961–1996).
Щатни разписания (1965–1996).
Снимки на самодейни колективи, производствени процеси и др. в предприятието и в преминалата към него кооперация „Катюша“ (1944, 1945, 1947,
1948, 1960–1966, 1969–1974, 1978).
Стопанска дирекция „Местна промишленост и битови услуги“ –
клон „Бряст“ – Толбухин
Ф. 942, 5 оп., 467 а.е., 2,63 л.м., 1963–1997 г.
Създадена на 1 юни 1963 г. с Решение на ОНС – Толбухин като Промкомби
нат „Бряст“ с предмет на дейност производство на мебели. През 1969–1982 г.
става клон на СД „Местна промишленост и битови услуги“, а през 1983–1991 г. –
Стопанско предприятие. С решения на Добричкия окръжен съд от 28 май 1991 г.
се регистрира като АФ „Бряст – Д“, 12 септ. 1991 г. – ЕАД. От 1997 г. се преоб
разува в АД.

Решения на Добричкия окръжен съд за регистриране на фирмата, преструктуриране, увеличаване на уставния капитал и др. (1991, 1994, 1996,
1997).
Протоколи от заседания на Дирекционния съвет (1965–1968), СС и Производствения комитет (1963–1993), Съвета на директорите (1994–1997).
Годишни планове, доклади за дейността на предприятието (1963–1974,
1976–1980, 1984–1988).
Годишни финансови планове и баланси (1963–1997).
Щатни разписания, статистически сведения за кадрите, колективни трудови договори и др. (1963–1996).
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ІV.8. ТЕКСТИЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ
Трикотажна фабрика „Георги Сотиров“ – Каварна
Ф. 1129, 5 оп., 485 а.е., 2,95 л.м., 1959–1998 г.
Създадена през 1961 г. със Заповед от 31 дек. 1960 г. на ОНС – Толбухин.
Предметът на дейност се променя: до 1963 г. – производство на инертни мате
риали, през 1963–1966 г. – производство на вълнен трикотаж и тенекеджийски
изделия, след 1966 г. – производство на вълнен трикотаж. Промени в наимено
ванието: 1961–1966 г. – Промкомбинат „Георги Сотиров“, 1966–1971 г. – ДИП,
1971–1987 г. – Трикотажна фабрика, 1987–1991 г. – Трикотажен завод, 1991–
1996 г. – „Катрик – 61“ ЕООД, 1996–1997 г. – „Катрик – 61“ ЕАД.

Заповеди на Министерството на промишлеността и решения на Добрич
кия окръжен съд за преобразуване на ЕООД в ЕАД (1996).
Актове за приемане и предаване на основни средства (1961).
Протоколи от заседания, планове, доклади и др. на Дирекционния съвет,
СС за дейността на предприятието (1961–1984, 1986–1990).
Финансови, производствени и др. планове на предприятието и на предхождащи създаването му цехове, годишни счетоводни отчети и ревизионни
актове (1960–1990, 1992–1998).
Рационализаторски предложения и изобретения (1970–1976, 1980).
Щатни разписания, колективни трудови договори, справки за личния
състав (1962–1990).
Отчети, решения на профкомитета, сведения за трудово съревнование и
др. (1959, 1961–1965).
Държавни индустриални предприятия „Текстилни влакна“ – Варна и
Провадия – филиали и клонове – с. Оброчище, Толбухин, с. Шабла
4 ф., 4 оп., 57 а.е., 0,90 л.м., 1946–1960 г.
Държавно индустриално предприятие „Текстилни влакна“ – филиал –
с. Оброчище
Ф. 641, 1 оп., 16 а.е., 0,08 л.м., 1956–1960 г.
Държавно индустриално предприятие „Текстилни влакна“ – Варна –
клон Толбухин
Ф. 368, 1 оп., 23 а.е., 0,54 л.м., 1950–1957 г.
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Държавно индустриално предприятие „Текстилни влакна“ –
Провадия – клон Толбухин
Ф. 369, 1 оп., 11 а.е., 0,22 л.м., 1950–1955 г.
Държавно индустриално предприятие „Текстилни влакна“ – филиал –
с. Шабла
Ф. 642, 1 оп., 7 а.е., 0,06 л.м., 1946–1960 г.
Създадени с предмет на дейност: изкупуване на ленени стебла от ТКЗС и
първична преработка в ленени влакна, дреб и тапицерска слама. Дейността им
продължава в: с. Оброчище – до 1960 г.; Толбухин – до 1956–1957 г.; с. Шабла – до
1960 г.

Учредителна преписка – Ф. 642 (1946–1949).
Планове, отчети, баланси и др. за: изкупуването и реализацията на продукцията; финансовото състояние и др. – Ф. 368 (1950–1955, 1957), Ф. 641
(1956–1960), Ф. 642 (1957–1960).
Главни, спомагателни и др. книги – Ф. 369 (1950–1955), Ф. 642 (1956,
1957).
Щатни разписания – Ф. 641 (1956).
Трикотажна фабрика „Добруджа“ – Толбухин
Ф. 55, 1 оп., 12 а.е., 0,25 л.м., 1947–1950 г.
Създадена през 1941 г. – собственост на Иван Милев и съдружници, за про
изводство на трикотажни изделия. Национализирана през 1947 г. През 1950 г.
преминава към ДИП „Родина“ – Толбухин.

Главни книги, книги за инвентара, балансите, работниците и др. (1947–
1950).
Държавно индустриално предприятие „Родина“ – Толбухин
Ф. 65, 8 оп., 474 а.е., 4,45 л.м., 1949–1997 г.
Създадено през 1947 г. за производство на вълнен текстил. Приемник на на
ционализираното предприятие на Димитър Гудев. Наименованието му се проме
ня: 1947–1951 г. – Държавна вълненотекстилна фабрика „Родина“, 1951–1971 г. –
ДИП „Родина“, 1971–1991 г. – Фабрика „Родина“, 1991 г. – ДФ „Родина – 91“,
1991–1996 г. – „Родина – 91“ ЕООД, 1996–1997 г. – „Родина – 91“ ЕАД. С Решение
на Добричкия окръжен съд от 30 юни 1997 г. се проеобразува в АД.
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Окръжни, заповеди и др. на Управление „Вълнена индустрия“ за стопанската дейност (1957).
Решения на Добричкия окръжен съд за регистриране и преобразуване на
дружеството (1991–1997).
Протоколи: за приемане счетоводството на Трикотажна фабрика „Добруджа“ – Толбухин (1950); от заседания на Дирекционния съвет (1960–
1968), СС (1972–1976), Директорския съвет (1967–1972), Стопанския комитет (1976–1985); от общо събрание за приватизиране на предприятието и др.
(1997).
Планове, програми, отчети и др. за реализацията на продукцията, материално-техническото снабдяване, по труда и др. (1949–1989).
Главни книги (1949, 1955).
Годишни счетоводни отчети, баланси, ревизионни актове и др. (1954–
1996).
Щатни разписания, списъци на наградени работници и др. (1961–1968,
1970–1975, 1977–1986, 1989, 1991–1997).
Снимки от тържества, на първенци в съревнованието, носители на наг
ради и др. (1969–1978).
Държавно индустриално предприятие
„Добруджански текстил“ – Толбухин
Ф. 411, 8 оп., 904 а.е., 8,01 л.м., 1927–1997 г.
Създадено през 1948 г. след национализацията на Предприятие „Добруджан
ска текстилна промишленост“, собственост на братя Леон и Моис Меламедови.
Предметът на дейност е производство на памучни и тип „памучни“ тъкани и
изделия. Наименованието му се променя: 1948–1949 г. – ОПП „Първи май“ – Вар
на, клон „Добруджански текстил“ – Добрич, 1949–1970 г. – ДИП „Добруджан
ски текстил“, 1971–1987 г. – Фабрика „Добруджански текстил“, 1987–1991 г. –
Памукотекстилно предприятие „Добруджански текстил“, 1991 г. – ДФ „Доб
руджански текстил“, 1991–1995 г. – „Добруджански текстил“ ЕООД, 1995–
1997 г. – „Добруджански текстил“ ЕАД. С Решение на Добричкия окръжен съд
от 27 май 1997 г. става АД.

Решения на Софийския окръжен съд за създаване на ДФ „Памукотекс“ –
София, като висшестояща на Памукотекстилно предприятие „Добруджански
текстил“ – Толбухин, на Добричкия окръжен съд, МС и др. за регистриране,
преобразуване, управление и др. на дружеството (1989–1997).
Протоколи от дирекционни съвещания, заседания на: Дирекционния съвет (1959–1962, 1967–1971), Производствения и Стопанския комитет (1963–
124

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ДОБРИЧ (1944–2011)

1976), ТИС (1960–1968, 1970–1976), СС (1972–1997), ръководството на дружеството (1991–1995); за откриване на плетачен цех в с. Орляк (1969).
Планове, отчети за труда и производството, рационализаторски предложения и др. (1950–1987).
Проектосметна документация на национализираната Тъкачна фабрика
на Йосиф Меламед (на рум. и бълг. ез.) (1927–1942).
Главни книги на предприятието и на национализираното „Добруджанска
текстилна промишленост“ (1947–1949).
Баланси, финансови отчети, ревизионни актове и др. (1948–1990).
Щатни разписания (1952–1997).
Снимки от живота на предприятието (1951–1988).
Почетна книга с биографични данни на работници и служители (1948–
1964).
Юбилейна брошура и дипляни за 50-годишнината на предприятието
(1981).
Държавно индустриално предприятие „Орлов“ – Толбухин
Ф. 846, 6 оп., 792 а.е., 6,30 л.м., 1950–1996 г.
Създадено като Промкомбинат „Орлов“ на 1 ян. 1961 г., съгласно Разпо
реждане на МС от 31 дек. 1960 г., за производство на шивашка конфекция от
вълнени, копринени и др. тъкани за мъжко, дамско и детско горно облекло. От
1 апр. 1962 г., съгласно ПМС от 8 февр. 1962 г., се обособява в ДИП под ведом
ството на ДСО „Рила“. През 1971–1975 г. е с наименование Фабрика „Орлов“,
1976–1985 г. – Завод „Орлов“, 1985–1990 г. – Технологичен комбинат „Орлов“.
С решения на Добричкия окръжен съд от 28 авг. 1990 г. се регистрира като ДФ
„Албена – стил“, 15 апр. 1994 г. – „Албена – стил“ ЕАД, 24 апр. 1996 г. – „Албе
на – стил“ АД.

Учредителна преписка (1961).
Решения на Добричкия окръжен съд за промените и регистрирането на
дружеството (1990, 1994, 1996).
Протоколи от заседания на Дирекционния съвет (1961, 1962, 1965–1971),
СС (1984–1988), УС (1991–1994), Съвета на директорите (1995, 1996), ТИС
(1958, 1961–1988).
Производствени планове на предприятието и на предхождащ създаването му цех „Шивашка конфекция“ при Градски промкомбинат – Толбухин
(1960–1995).
Отчети, доклади и др. на Стопанския комитет (1966–1972, 1974–1983).
Баланси, отчети, ревизионни актове и др. (1961–1983, 1986–1996).
Щатни разписания (1961–1995).
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Характеристики на работници и служители на предприятието и на предхождащия дейността му цех „Шивашка конфекция“, списък на удостоени с
правителствени награди и др. (1950–1980).
Снимки от живота на предприятието (1977, 1978, 1980, 1986).
Стопанска дирекция „Местна промишленост и битови услуги“ –
клон „Жакард“ – Толбухин
Ф. 1118, 6 оп., 462 а.е., 3,29 л.м., 1963–1999 г.
Създадена на 1 юни 1963 г. като Промкомбинат „Жакардови тъкани“. От
1965 до 1971 г. е ДПП „Жакард“, 1971–1990 г. – клон към СД „Местна промиш
леност и битови услуги“. През 1972 г. се откриват предачни и плетачни цехове в
селата: Ловчанци, Орляк, Ведрина, Кардам, Пчеларово, Черна и Росица. С реше
ния на Добричкия окръжен съд от 7 февр. 1990 г. предприятието се регистрира
като Общинска фирма „Жакард“, 2 юни 1992 г. – „Жакард“ ЕООД. Функционира
като ЕООД до 1999 г.

Решения на Добричкия окръжен съд за регистриране и преобразуване на
предприятието (1992, 1993, 1999).
Протоколи от заседания на: Дирекционния съвет и Стопанския комитет (1969–1971, 1975), СС (1972–1978, 1981–1989), ТИС (1972–1976, 1980–
1984), УС (1990).
Планове, отчети, доклади за дейността, юбилеи на предприятието и др.
(1963–1985, 1988–1990).
Годишни счетоводни планове, отчети, баланси (1963–1978, 1984, 1986–
1999).
Ревизионен акт (1999).
Щатни разписания (1965, 1969–1984).
Албуми със снимки от: чествания на годишнини на предприятието, дейността му и др. (1963–1980).
Юбилеен сборник за 25-годишния юбилей на предприятието (1988).
Стопанско предприятие „Валентина“ – Толбухин
Ф. 1196, 1 оп., 66 а.е., 0,59 л.м., 1975–1978 г.
Създадено с Разпореждане на МС от 29 апр. 1975 г. за образуване на ДСО
„Валентина“, в т.ч. и едноименно предприятие в Толбухин, за производство, дос
тавка и търговия на дребно на дамски и мъжки горни облекла и аксесоари. Дей
ността в Толбухин се прекратява със Заповед на МВТУ от 31 ян. 1978 г. и преми
нава към едноименно предприятие във Варна.
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Разпореждане на МС за създаване на ДСО „Валентина“, протоколи за
приемане на основни средства от ДСО „Валентина“, отчетни доклади за дейността на предприятието в Толбухин (1975–1978).
Планове, отчети, справки и др. за производството и стокооборота (1975–
1978).
Годишни баланси, финансови планове, ревизионни актове и др. (1976–
1978).
ІV.9. КОЖАРСКА И ОБУВНА ПРОМИШЛЕНОСТ
Обувна фабрика – Генерал Тошево
Ф. 1575, 1 оп., 56 а.е., 0,40 л.м., 1970–1986 г.
Създадена със Заповед от 1982 г. на Министерството на леката промиш
леност, като създаденият през 1966 г. обувен цех за производство на домашни
пантофи прераства във фабрика за производство на детски обувки.

Предложение на Обувен завод „Добрич“ – Толбухин за обособяване на
самостоятелно предприятие към завода (1983).
Отчети и информации за изпълнението на плановете, финансовото състояние, качеството на продукцията на обувния цех (1976–1979, 1983, 1984).
Справки за внедряване на рационализации (1985).
Годишни финансови планове, баланси и др. (1972–1985).
Щатни разписания (1983–1985).
Планове, доклади и др. за профсъюзната дейност (1970, 1972–1985).
Снимки от живота и дейността на предприятието (1973–1976, 1978–1986).
Държавна кожарска фабрика „Добруджа“ – Толбухин
Ф. 277, 1 оп., 18 а.е., 0,62 л.м., 1948–1951 г.
Действа през 1948–1951 г. Произвежда кожарски изделия.

Протоколи от събрания, отчети, баланси и др. (1948–1951).
Щатни разписания (1950, 1951).
Държавно индустриално предприятие „Добрич“ – Толбухин
Ф. 954, 8 оп., 852 а.е., 5,53 л.м., 1964–2006 г.
Създадено на 1 апр. 1964 г. като ДПП „Добрич“ за производство на обувки
и пантофи. От 1971 г. се специализира в производството на детски обувки. Про
мени в наименованието: 1967–1970 г. – ДИП „Добрич“, 1971–1972 г. – Фабрика
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„Добрич“, 1973–1982 г. – Обувен завод „Добрич“, 1983–1989 г. – Обувен комби
нат „Добрич“, включващ Обувен завод „Добрич“ и съставните цехове в Генерал
Тошево, с. Орляк, с. Зърнево, с. Карапелит и с. Воднянци. С решения на Добричкия
окръжен съд от 7 апр. 1989 г. се регистрира като ДФ „Добрич“, 4 ян. 1994 г. –
„Добрич“ ЕАД. От 1998 г. става АД. С решения на Добричкия окръжен съд от 10
ян. 2000 г. се открива процедура по несъстоятелност, 16 юни 2003 г. – обявено в
несъстоятелност.

Постановление на МС, окръжни, указания и др. на МФ, ОНС – Толбухин за устройството и дейността на завода (1970–1978).
Заповеди на: ДСО „Пирин“, наредби, писма и др. за дейността на завода
(1971–1980); Агенцията по приватизация за откриване на процедура по приватизиране (1998).
Решения на: МС за прекратяване дейността на предприятията и обединенията в страната и образуване на фирми с държавно имущество; Добричкия
окръжен съд за регистриране на ДФ „Добрич“, преструктуриране, преобразуване в ЕАД и АД (1989, 1994, 1998, 1999, 2006).
Протоколи от заседания на Дирекционния съвет (1964–1970), Стопанския комитет (1970–1984), ТИС (1967–1984), СС (1985–1990), Съвета на директорите (1999–2000), общи събрания на акционерите (1998–2000).
Планове, отчети, доклади за финансовата и стопанската дейност, международното сътрудничество, рационализациите и др. (1964–1990).
Поръчки, договори и др. за износ на обувки за Йордания, Германия, Англия, САЩ и др. (1983, 1984, 1988).
Техническа документация (1975–1984).
Годишни финансови планове, отчети, баланси, ревизионни актове и др.
(1964–1989, 1992–2005).
Експертни оценки на движимо и недвижимо имущество на дружеството
(1999, 2000).
Щатни разписания (1964–2006).
Снимки от поставяне основите на нова сграда на завода, събрания на
колектива, на обувни изделия и др. (1964, 1975–1980).
Фабрика „Свобода“ – Толбухин
Ф. 1219, 3 оп., 415 а.е., 3,17 л.м., 1971–1997 г.
Създадена на базата на създадения на 1 ян. 1967 г. Промкомбинат „Свобо
да“ за производство на кожени изделия – облекло и др. От 1 ян. 1973 г. става
фабрика под ведомството на ДСО „Пирин“. С разпореждания на МС от 21 март
1986 г. се преобразува в Завод „Свобода“, 21 март 1986 г. преминава на подчи
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нение на СК „Вихрен“ – София. На 29 март 1989 г., с Решение на Толбухинския
окръжен съд, се регистрира като ДФ „Свобода“, 7 юни 1994 г. – „Свобода“ ЕАД.

Решения на Толбухинския (Добричкия) окръжен съд за регистриране и
преобразуване на предприятието (1989, 1994, 1996, 1997).
Протоколи от заседания на СС, Стопанския комитет, УС; доклади, информации и др. за дейността на предприятието (1973–1989, 1993–1997).
Писма на ДСО „Пирин“ за стопанската дейност (1976–1979).
Планове за производството, труда, износа и др. на предприятието и на
предхождащия дейността му Промкомбинат „Първи май“ (1971–1983).
Годишни баланси, финансови планове, ревизионни актове и др. (1973–
1997).
Щатни разписания (1973–1996).
Снимки на модели на облекла (1980–1983).
ІV.10. ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ
Държавна печатница „Киро Стефанов“ – Толбухин
Ф. 1472, 3 оп., 127 а.е., 0,74 л.м., 1972–2003 г.
Създадена на 27 дек. 1947 г. след национализирането на печатниците на
Христо Радилов, Никола Жечев, Съби Смоков, Върбан Радилов, Тодор Кръстев –
Добрич, Борис Никушев – Каварна, с предмет на дейност: печат на вестници, бю
летини, техническа документация, реклами и др. През 1950–1962 г. става цех към
Промкомбинат, 1963–1969 г. – самостоятелно предприятие, 1963–1965 г. – ДИП
„Светлина“. От 1 ян. 1966 г. наименованието му се променя на ДИП „Киро Сте
фанов“. През 1971–1972 г. става цех към ДИП „Победа“, впоследствие – към СД
„Добруджанско творчество“. От 1 ян. 1973 г. до 1990 г. действа като Държав
на печатница „Киро Стефанов“ към ДСО „Полиграфия“. С решения на Добрич
кия окръжен съд от 28 септ. 1990 г. се регистрира като ДФ „Добрич – принт“,
25 апр. 1994 г. – „Добрич – принт“ ЕООД. На 6 юли 2000 г. е обявена ликвидация
на дружеството, приключена през 2003 г.

Заповеди на МИ за ликвидацията, досие на дружеството (1984, 1990,
1994–2003).
Решения на Добричкия окръжен съд за регистрация и ликвидация на
предприятието (1990, 1994–1996, 2000).
Протоколи на Стопанския комитет (1973–1979), СС (1980–1990).
Отчетни доклади за дейността на предприятието (1973–1984, 1991).
Щатни разписания (1972–1984, 1986–1992).
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Годишни счетоводни отчети, финансови планове, баланси (1973–1979,
1987–2003).
Щатни разписания (1972–1984, 1986–1992).
ІV.11. ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА
И ТЮТЮНЕВА ПРОМИШЛЕНОСТ
Държавно стопанско предприятие „Булгарплод“ – Толбухин
Ф. 845, 6 оп., 469 а.е., 3,89 л.м., 1959–1999 г.
Създадено през 1959 г. като ОТП – сектор „Изкупуване“, с предмет на дей
ност: изкупуване на плодове, зеленчуци, билки, яйца, вълна, груби фуражи и др. От
1 ян. 1964 г. се обособява като Окръжно предприятие „Плод и зеленчук“ за изку
пуване и търговия с плодове и зеленчуци. От 1 ян. 1965 г. се преименува на ДСП
„Булгарплод“. От 1 апр. 1967 г. до 1973 г. към него като клон преминава Фабрика
„Добруджанка“ – Балчик. От 1 ян. 1971 г. до 1975 г. ДСП става Окръжен изкуп
вателен клон към ДСО „Булгарплод“, през 1975–1976 г. – Окръжно стопанско
предприятие, от 1977 г. – Окръжно предприятие „Булгарплод“ към ДСО. С ре
шения на МЗХП от 10 дек. 1990 г. и на Добричкия окръжен съд се регистрира ДФ
„Деметра“ за изкупуване, производство и търговия на вътрешния и външния па
зар с плодове, зеленчуци, консерви, билки, цветя. С решения на Добричкия окръжен
съд от 20 дек. 1991 г. се преобразува в „Деметра“ ЕООД, 27 ян. 1999 г. – в ООД, с
предмет на дейност: организация и дейност като стоково тържище.

Постановления на МС, протоколи от заседания на Дирекционния съвет,
Стопанския комитет, СС за определяне продажните цени на плодовете и зеленчуците, регулиране на управителния апарат и др. (1965–1980, 1983–1984,
1987, 1988, 1991).
Решения на МЗХП и на Добричкия окръжен съд за регистриране и преобразуване на предприятието (1990, 1991, 1997, 1998).
Дружествени договори (1991, 1998).
Разделителни протоколи за приемане и предаване на търговски обекти
(1982).
Планове, доклади, информации и др. за дейността (1959–1984).
Финансови планове, годишни баланси, ревизионни актове и др. (1959–
1984, 1986–1999).
Щатни разписания (1962–1963, 1968–1972, 1974–1976, 1989–1994).
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Държавно индустриално предприятие „Васил Коларов“ – Толбухин
Ф. 27, 8 оп., 587 а.е., 3,67 л.м., 1927–1997 г.
Вж. и Ф. 4К
Създадено през 1948 г. на базата на национализираната Фабрика за расти
телни масла „Прогрес“ – Добрич и преименувано на ДИП „Георги Димитров“.
Предметът на дейност е производство и търговия с растителни масла. Промени
в наименованието: окт. 1953–1970 г. – ДИП „Васил Коларов“, 1970–1980 г. – Мас
лодобивен завод, 1980–1991 г. е Маслоекстракционен завод. С решения на Доб
ричкия окръжен съд от 1991 г. се регистрира като „Калиакра“ ЕООД, 1996 г. –
като ЕАД. От началото на 1997 г. е АД.

Решение на МС за финансиране строителството на Маслоекстракционен
завод „Васил Коларов“ – Толбухин (1973).
Строителни планове, проектосметна документация и др. (1927, 1949–
1955).
Описи на национализирани предприятия (маслобойни, дараци, предачници, содо-лимонадени фабрики) (1948).
Решения на Добричкия окръжен съд за регистрации, промени и др. на
дружеството (1991, 1997).
Договор за приватизационна продажба на акциите на дружеството
(1996).
Протоколи от заседания на Дирекционния съвет (1959–1966), Стопанския комитет (1967, 1969–1971, 1973–1975, 1978–1983), СС (1971–1975,
1987, 1988, 1989).
Планове, доклади, информации и др. за дейността (1948–1954, 1956,
1958–1975, 1978–1989, 1993).
Годишни отчети, баланси, главни книги и др. (1948–1965, 1967–1975,
1988–1997).
Ревизионни актове, в т.ч. на предхождащите дейността маслобойни
(1947–1956, 1967–1971).
Щатни разписания (1948, 1949, 1956–1975, 1978–1983, 1988–1996).
Държавно предприятие „Камел“ – Каварна – филиал Балчик
Ф. 406, 2 оп., 71 а.е., 1,14 л.м., 1951–1997 г.
Създадено през 1951 г. като филиал на ДО „Зърнени храни“ – Варна, със са
мостоятелен баланс и предмет на дейност: изкупуване и реализация на зърнени
храни, производство на брашна и др. През 1957 г. ДП „Зърнени храни „Камел“ –
Каварна става седалище на мелници за преработка на зърнени храни с филиал в
Балчик. С Решение на МС от 20 окт. 1975 г. филиалът в Балчик се превръща в скла
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дова база на Зърнено-фуражния и маслодобивен комбинат „Добруджа“ – Толбу
хин. През 1992 г. става клон към „Зърно“ ЕООД – София, с наименования: 1994 г. –
„Житомел“, 1996 г. – „Зърнени храни“. През 1998 г. става ЕАД, 1999 г. – АД.

Решения на Добричкия окръжен съд за регистриране, промени на дру
жеството (1992, 1994, 1996).
Заповеди на управата на филиала (1954–1956).
Протоколи, доклади, информации и др. за дейността (1952–1954, 1957).
Финансови планове, отчети, баланси (1954–1963, 1993–1997).
Инвентарна книга (1951).
Ревизионни актове (1955–1963).
Щатни разписания (1955, 1992–1995).
Държавно предприятие „Зърнени храни „Добруджа“ –
Толбухин – цех – Генерал Тошево
Ф. 370, 2 оп., 142 а.е., 1,41 л.м., 1952–1973 г.
Създадено на 1 ян. 1952 г. като клон на ОУ „Зърнени храни“ – Варна, с пред
мет на дейност: изкупуване, съхраняване и експедиране на зърнени храни. От 1
ян. 1959 г. със складовите бази в Генерал Тошево, с. Кардам, с. Генерал Колево,
с. Спасово, с. Красен и мелницата в Генерал Тошево преминава към ДП „Зърнени
храни „Добруджа“ – Толбухин. Функционира до 1973 г.

Протоколи от съвещания и заседания на ръководството (1956, 1962–
1973).
Планове, информации и доклади за дейността (1952–1971).
Баланси и финансови планове (1952–1973).
Ревизионни актове (1955, 1957, 1960–1962, 1968, 1971).
Щатни разписания (1954–1960, 1963–1965).
„Добруджански протеин“ Еднолично акционерно дружество – Добрич
Ф. 1649, 1 оп., 14 а.е., 0,10 л.м., 1991–1998 г.
Създадено с Решение на Добричкия окръжен съд от 28 дек. 1991 г. като
„Добруджански протеин“ ЕООД – Добрич, с предмет на дейност: производство
на комбинирани фуражи, изкупуване, съхранение и заготовка на зърнени храни,
търговия. Със Заповед на МЗХП от 26 юли 1996 г. се преобразува в ЕАД, с Решение
на Добричкия окръжен съд от 6 май 1997 г. – в АД.

Решения на Колегиума на МЗ, Добричкия окръжен съд за образуване,
преобразуване, регистриране и промени в дружеството (1991, 1994–1998).
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Протокол от общо събрание за приватизиране на дружеството (1993).
Отчети и информации за икономическото състояние (1992, 1994, 1996).
Счетоводни баланси (1992–1997).
Длъжности, щатно разписание и списъци на персонала по длъжности,
основна заплата и трудов стаж (1992, 1994, 1996).
Държавно предприятие „Зърнени храни „Камел“ – Каварна
Ф. 857, 3 оп., 362 а.е., 2,66 л.м., 1953–1997 г.
Създадено на 31 март 1957 г. при обединяването на Държавни обединени
мелници „Камел“ и ГУ „Зърнени храни“ – филиал Каварна, с предмет на дейност:
изкупуване и реализация на зърнени храни, варива и фуражи, производство и ре
ализация на брашна и др. От 30 ян. 1971 г. става филиал на ДП „Зърнени храни
„Добруджа“ – Толбухин. През 1973 г. действа като производствен цех. С ПМС
от 1991 г. и решения на Добричкия окръжен съд от 20 ноем. 1991 г. се преобразува
в „Камел“ ЕООД, 20 май 1996 г. – ЕАД, 1997 г. – в АД.

Решения и удостоверения на Добричкия окръжен съд за регистриране на
„Камел“ ЕООД и ЕАД, промени в уставния капитал и др. (1991, 1996, 1997).
Протоколни книги от заседания на Дирекционния съвет, Стопанския комитет, Съвета на директорите и на ръководствата на предхождащите дейността му мелници и филиал в Каварна (1953–1967, 1969–1971, 1996, 1997).
Планове, доклади, годишни отчети и др. за дейността (1955–1973, 1993–
1997).
Книги за основните средства (1956, 1957).
Годишни финансови отчети и баланси (1964–1972, 1991, 1993–1997).
Ревизионни актове (1955–1963, 1965–1973).
Държавни обединени мелници „Камел“ – Каварна
Ф. 856, 1 оп., 25 а.е., 0,15 л.м., 1948–1954 г.
Вж. и Ф. 191К
Създадени на 23 дек. 1947 г. след национализацията на мелницата на братя
Илиеви и Петър Папазов. През 1949 г. се обединява с одържавената през 1945 г.
мелница на Йордан Махалнишки – Каварна. На 31 март 1957 г. се слива с ГУ „Зър
нени храни“ – филиал Каварна.

Заповедни книги (1948–1954).
Инвентарни книги (1950–1954).
Финансови планове и отчети за промишлената продукция (1952–1954).
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Щатни разписания, планове по труда, регистрационни карти на предприятието и др. (1952–1954).
Общинско стопанско предприятие – комбинат – с. Оброчище
Ф. 160, 1 оп., 7 а.е., 0,15 л.м., 1948–1950 г.
Създадено през 1948 г. за производство на брашна, хлебни изделия и др.
Действа до 1950 г.

Инвентарни, главни, спомагателни и др. книги (1948–1950).
Държавно предприятие „Зърнени храни „Добруджа“ –
Толбухин – клон Тервел
Ф. 639, 2 оп., 60 а.е., 0,34 л.м., 1946–1972 г.
Създаден през 1953 г. като филиал на ГУ „Зърнени храни“ – клон Варна, с
предмет на дейност изкупуване на зърнени храни, фуражи и др. През 1957 г. ста
ва филиал на ДП „Зърнени храни „Добруджа“ – Толбухин. Дейността продължа
ва до 1972 г.

Заповеди на ръководителя на предприятието (1952–1961).
Преписки на Околийското представителство на Дирекция „Храноснабдяване“ за зърнодоставките, изхранването и др. (1946–1950).
Планове по труда, стокооборота и др. (1953–1962, 1967–1972).
Баланси и отчети (1953–1972).
Щатни разписания (1967–1971).
Държавна мелница „Добруджа“ – Толбухин
Ф. 434, 1 оп., 92 а.е., 1,29 л.м., 1947–1957 г.
Вж. и Ф. 244К, Ф. 245К
Създадена през 1947 г. след национализацията на мелницата на Георги Беш
ков за изкупуване и преработка на зърнени храни и фуражи, производство на
брашно и др. От 1 апр. 1957 г. преминава към ДП „Зърнени храни „Добруджа“ –
Толбухин.

Оценителен протокол, встъпителен баланс и др. от национализацията на
мелница – с. Стефан Караджа, включване и оценка на имуществата на мелниците на Ради Бешков, Георги Бешков, на наследниците на Алтънколачев и
др. (1947–1951).
Производствени, финансови планове (1948–1957).
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Отчети за дейността (1951, 1952).
Баланси и отчетни балансови форми (1952–1956).
Главно управление „Зърнени храни“ – филиал Толбухин
Ф. 436, 1 оп., 91 а.е., 1,54 л.м., 1941–1957 г.
Създаден през 1948 г. след прекратяване функционирането на Дирекция
„Храноснабдяване“ с предмет на дейност: изкупуване на зърнени храни, масло
дайни семена, варива и фуражи; производство на брашна. На 1 апр. 1957 г. дей
ността му се влива в ДП „Зърнени храни „Добруджа“ – Толбухин.

Окръжни и инструкции на Дирекцията за изкупуване и износ на зърнени храни, Главна дирекция „Храноснабдяване“, ГУ „Зърнени храни“ по
дейността на филиал Толбухин (1941–1957).
Устав за вътрешното устройство, организацията и дейността на ГУ
„Зърнени храни“ (1954).
Заповеди на ръководителя на филиала в Толбухин (1948–1957).
Планове, доклади, отчети и др. за изкупуването, съхраняването на храните, реализацията на държавните доставки и др. (1951–1956).
Главна книга (1952).
Годишни баланси, финансови планове, отчети и др. (1953–1956).
Ревизионни актове (1945–1956).
Държавно предприятие „Зърнени храни „Добруджа“ – Толбухин
Ф. 435, 5 оп., 429 а.е., 4,07 л.м., 1954–1979 г.
Създадено на 1 апр. 1957 г. от сливане дейността на ГУ „Зърнени храни“ –
филиал Толбухин и на Държавна мелница „Добруджа“ – Толбухин, с предмет на
дейност: изкупуване на зърнени храни, маслодайни семена, варива и др., произ
водство на брашна. От 1 ян. 1976 г. влива дейността си в Зърнено-фуражния и
маслодобивен комбинат – Толбухин.

Протоколи и решения на Дирекционния съвет (1961–1972).
Планове, доклади, отчети и др. за дейността (1957–1971).
Баланси, финансови планове и др. (1957–1961, 1963–1975).
Ревизионни актове на предприятието и на преминалата към него Държавна мелница „Добруджа“ (1955–1961).
Щатни разписания, планове, отчети по труда и др. (1957–1975).
Снимки от дейността на предприятието и на Зърнено-фуражния комбинат – Толбухин, на самодейци, връчване на отличия и др. (1954, 1976, 1978,
1979).
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Зърнено-фуражен комбинат – Толбухин
Ф. 1340, 5 оп., 446 а.е., 3,58 л.м., 1964–2008 г.
Създаден с разпореждания на МС от 20 окт. и 18 дек. 1975 г. на базата на ДП
„Зърнени храни „Добруджа“, Маслодобивен завод „Васил Коларов“ и ДИП „Фу
ражна промишленост“ – Толбухин с наименование „Зърнено-фуражен и маслодо
бивен комбинат“ и предмет на дейност: изкупуване, дообработка, съхранение и
реализация на зърнени храни, производство и реализация на брашна, тестени изде
лия, комбинирани фуражи, растителни масла, мастни киселини и шротове. През
1978 г. Маслодобивният завод „Васил Коларов“ се отделя от комбината и наиме
нованието се променя на ЗФК – Толбухин. С Решение от 17 апр. 1991 г., Заповед от
22 апр. 1991 г. на СО „Зърнени храни и фуражна промишленост“ и ПМС от 5 авг.
1991 г. наименованието се променя на „Зърно“ ЕООД – София – клон Добрич, ре
гистрирано с Решение на Добричкия окръжен съд от 21 ян. 1992 г. През 1991 г. от
комбината се отделят като самостоятелни предприятия: „Камел“ ЕООД, зърно
базите с ишлемеджийски мелници, „Зърнени храни“ – Добрич, Макаронена фабри
ка – Добрич. С Решение на Добричкия окръжен съд от 12 ноем. 1994 г. се прекратява
дейността без ликвидация и се регистрира „Добруджанско зърно“ ЕООД – Добрич,
с предмет на дейност: изкупуване, съхранение и преработка на селскостопанска
продукция, производство и пласмент на брашна и млечни продукти, съхранение на
държавни и мобилизационни запаси на зърно и брашно, хотелиерство, ресторан
тьорство, транспортни услуги, търговия и др. Дружеството поема активите и
пасивите на клона. С решения на Добричкия окръжен съд от 18 март 1998 г. „Доб
руджанско зърно“ ЕООД е обявено в неплатежоспособност, 1 ноем. 1999 г. – в
несъстоятелност, 4 май 2005 г. – в ликвидация. С удостоверение от 2 юли 2008 г.
на Агенцията по вписванията се прекратява търговската дейност.

Окръжни, указания на ДСО „Родопа“, Комитета по цените за развитието
на фуражната промишленост, рационализаторската дейност (1969–1977).
Правилници за устройството и дейността на заводските лаборатории на
комбината и на преминали към него предприятия (1971, 1976).
Приемно-предавателен протокол за предаване „Зърно“ ЕООД – София –
клон Добрич, на „Добруджански протеин“ ЕООД – Добрич (1993).
Решения на: Софийския градски съд за регистриране на „Зърно“ ЕООД –
София (1991); Добричкия окръжен съд за регистриране на клона към него
в Добрич (1992); Служба по вписванията за актуалното състояние на дру
жеството (2005–2008).
Удостоверение на Добричкия окръжен съд за обявяване на „Добруджанско зърно“ ЕООД – Добрич в несъстоятелност (2000).
Доклади на: синдика на дружеството за извършената работа и разходите
(1998–2002); Агенция за държавен вътрешен финансов контрол – Варна –
звено Добрич, за извършен вътрешен одит на дружеството (2005).
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Кореспонденция с МЗГ по ликвидация на дружеството (2005–2008).
Протоколи от заседания на СС (1977, 1979–1991), ТИС (1976, 1977,
1985–1990).
Планове, отчети и др. за дейността на комбината и на преминали към
него предприятия (1964–1990).
Финансови планове, годишни баланси, годишни счетоводни отчети и др.
(1976–1990, 1993–2003, 2005–2008).
Ревизионни актове (1971–1977).
Разделителни баланси (1991).
Щатни разписания на работещите в комбината и в преминалите към него
предприятия (1973, 1975–1984, 1986–1990).
Отчетни доклади за дейността на Дома на културата към комбината
(1981–1987).
Снимки от дейността (1976–1979, 1981–1989).
Държавно индустриално предприятие „Фуражна промишленост“ –
Толбухин
Ф. 938, 2 оп., 241 а.е., 1,12 л.м., 1962–1975 г.
Създадено през 1963 г. на базата на цех за фуражни смески към ДП „Зърнени
храни „Добруджа“ – Толбухин с предмет на дейност: производство на фуражни
и белтъчни биоконцентратни смески за животновъдството. С Разпореждане на
МС от 30 авг. 1975 г. преминава към Зърнено-фуражния и маслодобивен комби
нат – Толбухин.

Разделителен баланс, приемателен протокол и др. (1963).
Кореспонденция с Министерство на селскостопанското производство за
доставка на машини (1964).
Протоколи от заседания на Производствения (1965–1970) и Стопанския
(1971–1975) комитет.
Планове, отчети за себестойността на продукцията, труда, рационализаторската дейност и др. (1962–1975).
Годишни баланси, финансови планове, ревизионни актове (1963–1975).
Щатни разписания (1964–1975).
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Аграрно-промишлен комплекс „Добруджа“ – специализирана бригада
„Производство и преработка на фуражи“ – Толбухин
Ф. 1549, 1 оп., 22а.е., 0,15 л.м., 1987–1989 г.
Създадена на 1 апр. 1987 г. за производство и преработка на зърнени фуражи
в гранули и фуражни смески. С Решение на ИК на ГОбНС – Толбухин дейността
е прекратена.

Протоколи от заседания на Бригадния съвет (1987–1989).
Планове, отчети и доклади за дейността (1987–1989).
Годишни баланси, производствено-финансови планове, ликвидационен
баланс (1987–1989).
Щатни разписания (1987–1989).
Държавно стопанско предприятие „Винпром“ – Толбухин
Ф. 716, 7 оп., 618 а.е., 4,59 л.м., 1947–2004 г.
Въз основа на Закона за монопола на спирта и подсладените спиртни на
питки и търговия с плодови ракии и вино през 1947 г. се образува СП „Спиртен
монопол“ – София с клонове в страната. Клонът в Добрич е създаден на базата
на национализирани частни предприятия за производство и търговия с вина и
спиртни напитки. През 1948–1968 г. към предприятието преминава цехът за бу
тилиране на пиво, което се доставя от Пивоварен завод „Шуменско пиво“. През
1968 г. отпада дейността бутилиране на пиво. Промени в наименованието: 1947–
1951 г. – Държавен спиртен монопол – клон Добрич (Толбухин), 1952–1968 г. –
ДПП „Винпром“ – Толбухин, 1959–1972 г. – ДСП „Винпром“, 1973–1976 г. – ДСО
„Винпром“ – клон Толбухин, 1977–1984 г. – Предприятие „Винпром“ – Толбухин,
1984–1991 г. – СП „Винпром“ – Толбухин. С решения на Добричкия окръжен съд
от 1991 г. предприятието се преобразува в ДФ „Алвина“ – Добрич, 6 май 1993 г. –
в „Алвина“ ЕООД – Добрич, 23 окт. 1995 – прекратява се дейността без ликви
дация, 1 апр. 1996 г. – възстановява се дейността, 18 авг. 1998 г. – преобразува се
в „Алвина“ ООД.

Окръжни, наредби на Държавен спиртен монопол, Министерство на доставките и хранителната промишленост за дейността (1947–1961, 1966–1978).
Решения на Добричкия окръжен съд и удостоверение за прекратяване дейността на дружеството без ликвидация и за актуалното му състояние
(1995, 2004).
Заповеди на управителя по дейността (1947–1956, 1962, 1963, 1977–
1983).
Протоколи от заседания на Стопанския комитет (1969, 1970, 1972, 1973,
1976, 1979–1983), на СС и УС (1970, 1971, 1974, 1975, 1977, 1978, 1986–1992).
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Планове, доклади, обзори за дейността (1950–1989).
Доклади, обзори за технологията на работа, дейността, развитието на
предприятието (1959–1963, 1965, 1968–1984, 1986–1990).
Годишни баланси, финансови планове, ревизионни актове и др. (1947–
1981, 1985–1999).
Щатни разписания (1955–1988, 1998).
Учредителен договор за създаване на Външнотърговско дружество
„Винимпекс“ – София (1982).
Снимки от изложби, посещения на държавни ръководители и др. (1967–
1972).
Фабрика за бутилиране на пиво – Толбухин
Ф. 1127, 5 оп., 305 а.е., 1,58 л.м., 1967–2000 г.
Създадена на 1 ян. 1948 г. като цех за бутилиране на пиво към Държавен
спиртен монопол – клон Добрич. Пивото се доставя от Държавен пивоварен за
вод „Шуменско пиво“. През 1952–1954 г. цехът преминава към пивоварния завод,
1954–1968 г. – към ДПП „Винпром“ – Толбухин, 1968 г. – към пивоварния завод, 1
ян. 1971 г. – към Фабрика за безалкохолни напитки и бутилиране на пиво – Толбу
хин. От 1 окт. 1972 г. се отделя като самостоятелно предприятие под наимено
вание Фабрика за бутилиране на пиво. През 1990 г. се преименува на ДФ „Добру
джанско пиво“ – Добрич. С решения на Добричкия окръжен съд от 3 окт. 1991 г.
се регистрира като „Добруджанско пиво“ ЕООД, 3 юни 1996 г. – обявява се в
несъстоятелност със задна дата – 16 дек. 1994 г., 11 февр. 2000 г. – прекратява
се производството по несъстоятелност.

Наредби, окръжни и др. на МС за организацията на работната заплата,
прираста на печалбата, развитието на производството на безалкохолни напитки и др. (1968–1970, 1972–1984).
Заповед на Министерството на хранителната промишленост за предаване дейността за бутилиране на пиво от ДСО „Винпром“ на ДСО „Българско
пиво“ (1967).
Решения на Добричкия окръжен съд за вписване, обявяване дружеството в несъстоятелност и др. (1991, 1992, 1994, 1996–2000).
Протоколи от заседания на: Дирекционния съвет (1969), СС (1973–1984).
Годишни планове и отчети по труда, реализацията на продукцията и др.
(1968–1970, 1972–1981, 1983, 1984, 1986–1989).
Щатни разписания (1968–1970, 1972–1975, 1979–1984).
Производствени щатове (1973, 1974, 1976, 1977).
Финансови планове и годишни баланси (1968–1970, 1972–1980, 1990–
1992, 1998, 1999).
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Снимки на сградата, на машини и съоръжения, от живота на колектива и
др. (1975, 1978, 1979, 1981, 1983).
Фабрика за безалкохолни напитки и минерални води – Толбухин
Ф. 1097, 5 оп., 356 а.е., 2,73 л.м., 1964–2001 г.
През апр. 1964 г. в Толбухин се създава складова база за безалкохолни напит
ки към ДСП „Безалкохолни напитки и минерални води“ – Варна. От 1 окт. 1968 г.
базата става самостоятелно предприятие с наименование ДСП „Тексим“ – Тол
бухин и предмет на дейност производство на безалкохолни напитки и минерални
води. През 1969–1971 г. носи името ДСП „Безалкохолни напитки и минерални
води“. От 1 ян. 1971 г. слива дейността си с тази на цеха за бутилиране на пиво
и наименованието се променя на Фабрика за бутилиране на пиво и безалкохолни
напитки. От 1 окт. 1972 г. бутилирането на пиво се отделя от предприятието.
Наименованието се променя: 1973 г. – на Фабрика за безалкохолни напитки и ми
нерални води, 1978–1990 г. – Фабрика за безалкохолни напитки. На 5 дек. 1990 г. с
решение на общо събрание се преобразува в ТПК „Наслада – 91“, регистрирана в
Добричкия окръжен съд на 31 ян. 1991 г.

Протоколи от: заседания на СС (1968–1973, 1975, 1977, 1986–1990),
Стопанския комитет (1978, 1980, 1983), УС (1991–1994, 1996–2000), общи
събрания за преобразуване на фабриката в ТПК, отчитане на дейността и др.
(1990, 1992–2001).
Годишни планове, доклади, анализи и др. за дейността (1964–1991).
Годишни финансови планове, отчети, баланси с приложения (1968–1971,
1974–1991, 1993–2001).
Щатни разписания (1970–1984, 1986–1997).
Предприятие „Тютюнева промишленост“ – Толбухин
Ф. 1553, 2 оп., 199 а.е., 1,25 л.м., 1973–1993 г.
Създадено с протокол на СС от 13 февр. 1973 г. за производство и изкупува
не на тютюн. С Разпореждане на МС от 10 ноем. 1993 г. СО „Булгартабак“ се
преобразува в „Булгартабак – холдинг“ ЕАД, Тютюневият комбинат в Шумен – в
„Шумен БТ“ АД с държавно имущество. На 8 ноем. 1993 г. се закрива дейността
на предприятието в Добрич и се влива в дейността на дружеството в Шумен.

Протоколи от заседания на: Стопанския комитет (1973–1984), СС
(1985–1993).
Планове, доклади, информации и др. за дейността (1973–1990).
Годишни финансови планове и баланси (1973–1993).
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Щатни разписания (1973–1979, 1981–1993).
Книга на трудовата слава – летопис на предприятието (1973–1989).
Информации за строителството на обект „Манипулационно-ферментационен“ в Генерал Тошево (1974–1984).
Държавно стопанско предприятие „Булгарплод“ – Балчик
Ф. 981, 1 оп., 58 а.е., 0,30 л.м., 1959–1968 г.
Създадено през 1959 г. като консервна фабрика за преработка на риба и про
изводство на рибни консерви. През 1966–1969 г. става ДСП „Булгарплод“.

Протоколи на Дирекционния съвет (1963–1966).
Планове, отчети за труда, продукцията, профсъюзната дейност и др.
(1959–1968).
Доклади за финансовото състояние на предприятието, годишни баланси
и др. (1960–1966).
Щатно разписание и производствени щатове (1964–1966).
„Добруджа – Месопромипекс“
Еднолично дружество с ограничена отговорност – Генерал Тошево
Ф. 1641, 1 оп., 21 а.е., 0,10 л.м., 1990–2000 г.
Създадено през 1991 г. като ДФ „Добруджа – Месопроимпекс“ за произ
водство на сурово-сушени месни деликатеси и др. През 1992 г. се преобразува в
ЕООД.

Решения на Добричкия окръжен съд за регистриране (1991, 1992).
Протоколи, отчети, информации и др. от общи събрания за финансовото
състояние, промяна на структурата (1991, 1992, 1995–1997).
Баланси, ревизионни актове (1991, 1993–2000).
Щатно разписание (1995).
Заповед на ликвидационна комисия при СО „Родопа“ за обявяване в
ликвидация на Производствено-животновъден комбинат „Родопа“ – Добрич
(1990).
Държавно стопанско предприятие „Родопа“ – Толбухин
Ф. 383, 9 оп., 934 а.е., 7,97 л.м., 1949–2006 г.
Създадено на 1 апр. 1949 г. с ПМС като клон на ДСО „Месоцентрала“ за
изкупуване на животни за клане, месодобив и месопреработка. Промени в наиме
нованието: 1952–1965 г. – Държавен месокомбинат, 1965–1970 г. – ДСП „Родо
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па“, 1970–1975 г. – Месокомбинат „Родопа“, 1975–1976 г. – ОП за преработка
и производство на месо, 1976–1990 г. – Промишлено-животновъден комбинат
„Родопа“ – най-големият комбинат на Балканския полуостров, като към него се
включват свине- и телекомплексите в окръга. През 1990 г. се преобразува в ДФ,
1991 г. – в ООД, 1992 – в ЕООД, 1999–2006 г. е в процес на несъстоятелност. С
Решение на Добричкия окръжен съд от 28 март 2006 г. се прекратява производ
ството по несъстоятелност и дружеството се заличава.

Постановления на МС за: разделяне на Главно управление „Месоцентрала“ на Управление „Месопромишленост“ и Управление „Изкупуване“; създаване на ДСО „Родопа“; използване възможностите на личните стопанства
за увеличаване на селскостопанското производство; и др. (1956, 1958–1960,
1962–1973, 1975).
Решения на: Добричкия окръжен съд за преобразуване, прекратяване на
дейността и др. (1990–1992, 1998, 1999, 2006); Върховния касационен съд за
водени дела на дружеството (1997–2005).
Преписка с МФ и Агенцията по приватизация, справки и доклад за дейността, приватизацията, финансовото състояние (1998–2004).
Правилници, наредби за устройството, дейността, вътрешния ред и др.
(1968, 1969, 1970–1979, 1984–1990).
Заповеди: на ликвидационна комисия при СО „Родопа“ за обявяване в
ликвидация Производствено-животновъден комбинат „Родопа“ – Добрич, по
кадрови въпроси, за отчуждаване на площи за свинекомплекси в с. Карапелит и с. Козлодуйци, по дейността и др. (1954–1956, 1958–1960, 1967–1972,
1988, 1990).
Протоколна книга (1958, 1959).
Протоколи от заседания на ТИС, СС, Стопанския комитет, УС и др.
(1970–1972, 1976–1993).
Планове, отчети, анализи и др. за дейността (1951–1990, 2002–2005).
Финансови планове, баланси, ревизионни актове и др. (1949, 1954–1999,
2001–2006).
Тръжни протоколи за продажба имоти на дружеството (1998–2000).
Експертни оценки и доклади за обекти на дружеството (2001, 2004,
2005).
Щатни разписания, колективни трудови договори и др. (1953, 1957–1966,
1968–1993, 1996–1999).
Снимки от чествания на годишнини на предприятието (1949–1989).
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Държавно стопанско предприятие „Родопа“ –
окръжно представителство – Толбухин
Ф. 1061, 1 оп., 6 а.е., 0,03 л.м., 1964–1965 г.
Създадено през 1964 г. с предмет на дейност: съдействие и контрол на тър
говските кооперации за изкупуване и угояване на животни, снабдяване с фураж и
др. От 1 апр. 1965 г. дейността се поема от ДСП „Родопа“ – Толбухин.

Доклади и информации за дейността (1964, 1965).
Баланси, отчети за себестойността на продукцията и др. (1964, 1965).
Научно-производствено обединение по птицевъдство –
„Птицекланица“ – Толбухин
Ф. 1139, 3 оп., 180 а.е., 0,93 л.м., 1959–1996 г.
Създадено с ПМС от 17 февр. 1959 г. към ОТП – Толбухин за изкупуване,
преработка и реализация на птиче месо. През 1961–1963 г. е на подчинение на Уп
равление „Месоцентрала“ – София, 1963–1971 г. – на ЦКС – Обединение „Яйца
и птици“, 1971–1972 г. – на ДСО „Родопа“, 1973–1974 г. – на Месокомбинат
„Родопа“ – Толбухин, 1974–1975 г. – на Научно-производствено обединение по
птицевъдство, с хибриден център – Костиндброд, 1975–1991 г. – на Комбината
за производство и преработка на птиче месо и яйца – с. Дончево. С решения на:
Добричкия районен съд от 14 май 1991 г. се регистрира като Дъщерна фирма
„Птицекланица“; Добричкия окръжен съд от 10 окт. 1991 г. – „Птицекланица“
ЕООД; Шуменския окръжен съд от 5 дек. 1996 г. – слива се с „Птицевъдна компа
ния Север – Изток“ ЕАД – Шумен.

Преписка по регистрация (1959).
Удостоверение за регистрация, протокол за приемане на основни средства (1963).
Заповед на МС, писмо от Агенцията за приватизация, информационна
карта за приватизация на дружеството (1992, 1994).
Решения на Добричкия окръжен съд за регистриране, управление, промяна в капитала и др. на дружеството (1991, 1994, 1996).
Разделителен протокол за отделяне от ДФ „Яйца и птици „Добруджа“ –
Добрич (1992).
Устав, правилници, наредби за дейността (1961, 1969–1971, 1973, 1974).
Протоколи от заседания на Дирекционния съвет, СС, ТИС (1960–1970,
1971).
Планове, отчети, доклади и др. за дейността (1960–1975, 1991–1995).
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Валутни планове, поръчки за износ в СССР, Гърция, Япония и др.
(1967–1975).
Баланси, финансови отчети, ревизионни актове и др. (1959–1975, 1991–
1996).
Щатни разписания, колективни трудови договори и др. (1960–1975).
Държавно стопанско предприятие „Млекопреработване“ – Толбухин
Ф. 823, 8 оп., 778 а.е., 7,22 л.м., 1956–1997 г.
Създадено с ПМС от 1959 г. като ДСП „Млекопреработване“, с предмет
на дейност: изкупуване на мляко, производство на прясно пастьоризирано и ки
село мляко, млечни продукти и др. Промени в наименованието: 1974–1976 г. –
„Млечна промишленост“, 1977–1986 г. – Комбинат „Млечна промишленост“,
1986–1987 г. – Окръжно предприятие „Млечна промишленост“, 1988–1990 г. –
СП „Млечна промишленост“, 1991 г. – ДФ „Сердика – 90“, 1992–1996 г. – „Сер
дика – 90“ ЕООД, 1996–1997 г. – „Сердика – 90“ ЕАД. През 1997 г. става „Сер
дика – 90“ АД.

Окръжни, наредби, указания на МВТ за дейността (1956–1968, 1973–
1987).
Преписка с Комитета по стандартизация за оценяване и категоризиране на производи (1976–1980), описи-рекапитулации на фактури от износа на
продукция в Иран, САЩ, Сирия, СССР, Куба и др. (1979, 1980).
Решения на Добричкия окръжен съд за преобразуване, управление, дейност и др. (1990, 1991, 1996, 1997).
Устав за устройството и дейността (1959).
Протоколи от заседания на Дирекционния съвет, ТИС, Стопанския комитет, СС и др. (1959–1991).
Планове, отчети, обзори и др. за дейността (1959–1992).
Договор с Фирма „Алфа Ловил – Томба“, Швеция, за доставка на апарати и съоръжения (1966).
Финансови планове, баланси, финансови отчети, ревизионни актове и
др. (1959–1997).
Щатни разписания, колективни трудови договори и др. (1960–1991).
Историческа справка за 25-годишната история на предприятието (1984).
Албум със снимки на производствени дейности, чествания, посещения
на делегации и др. (1971–1981, 1984, 1989).
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Промишлено предприятие „Хлебна промишленост“ – Толбухин
Ф. 924, 1 оп., 144 а.е., 1,15 л.м., 1955–1968 г.
Създадено на 1 ян. 1955 г. за производство на хлебни продукти и търговия с
тях. През 1968 г. преминава към ГТП „Обществено хранене“.

Протоколи от заседания на Дирекционния съвет (1955–1967).
Планове, отчети и др. за дейността (1955–1967).
Финансови планове, баланси, ревизионни актове и др. (1955–1968).
Щатни разписания, колективни трудови договори (1956–1967).
Стопанска дирекция „Търговия“ –
клон „Хляб и сладкарски изделия“ – Толбухин
Ф. 1322, 3 оп., 298 а.е., 1,88 л.м., 1959–1996 г.
Създадена на 1 ян. 1973 г. с Решение на ИК на ОНС – Толбухин за производ
ство на хляб, сладкарски изделия, търговия. През 1988 г. се преименува на ОП
„Търговия“ – поделение „Хляб и сладкарски изделия“. С Решение на ГОбНС – Тол
бухин от 1989 г. ОП се закрива и се създава Общинска фирма „Спектър – Т“, като
поделението преминава към нея. С решения на: ОбС – Добрич „Спектър –Т“ се
закрива; Толбухинския окръжен съд от 24 май 1990 г. се регистрира и функциони
ра до дек. 1991 г. Общинска фирма „Хлебопроизводство и сладкарски изделия“;
ОбС – Добрич от 22 дек. 1991 г. и на Добричкия окръжен съд от 2 апр. 1992 г. се
създава „Хлебопроизводство и сладкарски изделия“ ЕООД – Добрич; Добричкия
окръжен съд от 14 юли 1995 г. дружеството се преобразува в ООД.

Решения на: ИК на ОНС – Толбухин, Толбухинския и Добричкия окръжен съд за създаване на предприятието, преобразуване и др. (1972, 1990,
1995).
Правилници, наредби и вътрешни правила за устройството и дейността,
организацията на работната заплата, на вътрешната стопанска сметка, вът
решния финансов контрол и др. (1973–1976, 1979–1983, 1988, 1989, 1992).
Заповеди на ръководителя и др. (1975–1983).
Протоколи от заседания на: Стопанския комитет, СС, УС, Общински съвет – Добрич за дейността (1973–1991).
Планове, отчети и др. за дейността на предприятието и на предхождащото – „Хоремаг“ (1968–1992).
Списъци на изделията и технологични указания за производството им
(1959–1972).
Финансови планове, баланси, ревизионни актове и др. (1973–1985,
1993–1996).
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Щатни разписания, колективни трудови договори и др. (1971–1983,
1989, 1990, 1992).
Снимки от откриване на хлебозавода, на орденоносци (1975, 1976, 1979,
1980, 1983, 1984, 1987).
ІV.12. МЕСТНА ПРОМИШЛЕНОСТ
Стопанска дирекция „Местна промишленост и битови услуги“ –
Толбухин – клон „Карвуна“ – Каварна
Ф. 1375, 3 оп., 292 а.е., 2,17 л.м., 1953–1994 г.
Създадена през 1967 г. като ДПП „Карвуна“ с предмет на дейност дърводел
ски и др. услуги. През 1971 г. се обединява с дейността на Обща ТПК „Калиакра“,
като променя наименованието си на СД „Местна промишленост и битови услу
ги“ – клон „Карвуна“. През 1984 г. се преобразува в СП „Карвуна“. С решения на
ОбНС от 1991 г. и на Добричкия окръжен съд от 9 ноем. 1992 г. се създава „Кар
вуна“ ЕООД с предмет на дейност: производство на стоки и услуги, търговия,
туризъм и др. На 27 ян. 1994 г. започва процедура по приватизация.

Заповеди, наредби, указания на ОНС – Толбухин за дейността (1977–
1983).
Решения на Добричкия окръжен съд, протоколи от заседания на Временния изпълнителен комитет на Общински народен съвет – Каварна за създаване на ЕООД и приватизация (1991, 1992, 1994).
Устав на ТПК „Сталин“ – Каварна (1953).
Протоколи от заседания на Стопанския комитет, СС, ТИС (1972–1975,
1978–1991).
Планове, отчети, доклади и др. за стопанската дейност на ТПК „Калиакра“ – Каварна и на клона (1968–1976, 1978–1993).
Финансови планове, годишни баланси и др. (1971–1994).
Договори от търгове на основни средства (1988–1994).
Щатни разписания (1971, 1973, 1976–1983, 1985–1990).
Стопанска дирекция „Местна промишленост и битови услуги“ –
Толбухин
Ф. 1471, 2 оп., 580 а.е., 3,52 л.м., 1953–1989 г.
Създадена на 1 септ. 1970 г. с Разпореждане на Комитета за стопанска
координация от 15 авг. 1970 г. и Окръжно на МС от 20 авг. 1970 г. с предмет
на дейност: ръководство и контрол на държавната и кооперативната промиш
леност и комунално-битовите услуги за населението в Толбухински окръг. От
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30 юни 1988 г. активите, пасивите и дейността се поемат от Общинско пред
приятие „Стоки и услуги“. С Решение на ГОбНС – Толбухин от 22 юни 1989 г. се
образува Общинска фирма „Полибит“ – приемник на общинското предприятие.
Дейността е прекратена с Решение на ГОбНС от 6 ян. 1990 г.

Правилник за качеството на промишлената продукция (1973).
Протоколи от заседания на Стопанския комитет, ИБ и от годишни отчетни събрания (1971–1978, 1980–1989).
Планове, доклади, информации и др. за дейността (1971–1989).
Договори с предприятия в страната за доставка на машини и съоръжения
(1975–1978).
Финансови планове, баланси и др. (1971–1978, 1980–1989).
Щатни разписания, статистически отчети за нормирането на труда, разпределението на персонала, социалното развитие на трудовите колективи и
др. (1971–1989).
Снимки на производствени дейности, изяви на самодейци на ТПК, Национално съвещание за комунално-битовото обслужване на населението и
др. (1953–1984).
Стопанска дирекция „Местна промишленост и битови услуги“ –
клон „Добруджанско творчество“ – Толбухин
Ф. 1119, 3 оп., 218 а.е., 1,20 л.м., 1953–1975 г.
Създаден като ТПК „Добруджанско творчество“ през 1962 г. с предмет на
дейност: производство на елхови украшения, пластмасови, керамични изделия,
художествен фирмопис, стъклография и др., като от 1971 до 1975 г. е клон на СД
„Местна промишленост и битови услуги“.

Учредителна преписка на ТПК „Добруджанско творчество“ (1962).
Правилник, наредби за вътрешния ред, организацията на работната зап
лата, на вътрешния финансов контрол и др. (1964, 1969–1975).
Протоколи от заседания на УС, Стопанския комитет, от общи събрания
и др. (1962–1975).
Планове, отчети и др. за дейността, в т.ч. на ТПК – килимарска „Изгрев“
и „Добруджанско творчество“ (1953, 1963–1975).
Финансови планове, баланси, ревизионни актове (1963–1975).
Щатни разписания (1967–1975).
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Стопанска дирекция „Местна промишленост и битови услуги“ –
клон „Битова техника“ – Толбухин
Ф. 1351, 6 оп., 487 а.е., 3,25 л.м., 1960–1996 г.
Създаден с Решение на ОНС от 19 февр. 1971 г. на базата на ТПК „Георги
Сотиров“ с предмет на дейност: производство на емайлирани съдове, електри
чески разпределителни табла, ремонт на електрическа, битова техника, тене
кеджийски услуги и др. През 1989 г. се преименува на Завод „Битова техника“.
С решения на Толбухинския (Добричкия) окръжен съд от: 30 ян. 1990 г. става
Общинска фирма „Битова техника“, 12 март 1992 г. – ЕООД, 15 ян. 1996 г. – АД.

Устав на взаимоспомагателната каса на ТПК „Георги Сотиров“ (1960).
Решения на Добричкия окръжен съд за преобразуване и приватизация
(1990, 1991, 1996).
Преписка с Община град Добрич за приватизация на дружеството (1994,
1995).
Протоколи от заседания на Стопанския комитет, ТИС, СС, УС, от общи
събрания на ТПК „Георги Сотиров“ и на клона (1963–1987, 1990, 1991).
Планове, анализи, информации и др. за дейността (1971–1990).
Финансови планове, годишни баланси (1971–1990, 1992–1996).
Щатни разписания (1971–1984, 1986–1990, 1992–1995).
Снимки за дейността (1972, 1974, 1985, 1988).
Стопанска дирекция „Местна промишленост и битови услуги“ –
клон „Телевизионни и радиосервизи“ – Толбухин
Ф. 1373, 2 оп., 83 а.е., 0,78 л.м., 1970–1981 г.
Създаден през 1970 г. като район към СД „Телевизионни и радиосервизи“ –
София с предмет на дейност телевизионни и радиосервизни услуги. През 1973 г.
става клон към СД „Местна промишленост и битови услуги“. Преустановява
дейността си през [1989 г.].

Протоколи от заседания на Стопанския комитет (1973–1981).
Планове, отчети за дейността (1973–1980).
Наредби, вътрешни правила за организация на работната заплата (1975,
1978–1980).
Оборотни ведомости, финансови планове, баланси (1970–1980).
Щатни разписания (1973–1980).
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Държавен стопански комплекс „Отдих и туризъм“ –
клон „Учебно-промишлен“ – Толбухин
Ф. 1100, 6 оп., 460 а.е., 2,80 л.м., 1966–1999 г.
Създаден през 1968 г. като Учебно-промишлено предприятие „Балканту
рист“ за работещите в системата на туризма през неактивния курортен сезон
с предмет на дейност: производство на килими, плетачество, дърводелски стру
гарски услуги, производство на галантерийни изделия, сувенири, неонови реклами
и др. Наименованието се променя: 1973–1977 г. – Държавен стопански комплекс
„Отдих и туризъм“ – клон „Учебно-промишлен“, 1978–1985 г. – ТК „Балканту
рист“ – клон „Учебно-промишлен“, 1985–1988 г. – ТК „Балкантурист“ – Албе
на – „Подсобно-промишлена дейност“ – Толбухин, 1988–1991 г. – ТК „Балкан
турист“ – Албена – Учебно-промишлено предприятие – Добрич, 1991–1998 г. –
„Промтур“ ЕООД – Добрич, регистрирано с Решение на Добричкия окръжен съд
от 12 дек. 1991 г.

ПМС, наредби, окръжни и др. на Комитета по туризъм за създаване на
предприятието и дейността му (1966–1975, 1979–1984).
Удостоверение и решения на Добричкия окръжен съд за регистриране и
управление на ЕООД (1991, 1995, 1999).
Протоколи от заседания на Дирекционния съвет, Стопанския комитет,
СС, ИБ и др. (1968–1974, 1976–1991).
Планове, отчети, анализи и др. за дейността (1968–1998).
Договори за обзавеждане на обекти в КК „Албена“, отреждане на парцели за нуждите на предприятието и др. (1968–1970, 1988).
Финансови планове, баланси, счетоводни отчети и др. (1968–1988,
1990–1999).
Щатни разписания (1968–1970, 1972–1995).
Справки за продадени изделия на изложба във Виена (1981).
Групов фонд „Общински стопански предприятия и комбинати
в Добричка (Толбухинска) околия“
Ф. 576, 1 оп., 138 а.е., 1,16 л.м., 1945–1958 г.
Създадени на основание ПМС от 23 дек. 1947 г. и Заповед на Министерство
то на индустрията и занаятите от 24 дек. 1947 г. като общински стопански
предприятия за стопанисване и експлоатация на национализираните частни
индустриални предприятия с предмет на дейност: извършване на промишлени и
битови услуги за населението в Толбухинска (Добричка) околия. През 1950 г. пре
минават към Околийски промкомбинат – Толбухин.
Маслобойни – Добрич; Мелница „Надежда“ – Добрич; Мелница „Орлов“ –
бивша собственост на Янко Кючук – Добрич; Дарак – бивша собственост на
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П. С. Иванов – Добрич; Дарак – бивша собственост на Г. Демирева – Добрич; Да
рак – бивша собственост на Ив. Джандаров – Добрич; Дарак и предачница – бив
ша собственост на Д. Попов – Добрич; Предприятие „Електростроемач“ – Доб
рич; Държавна керамична фабрика „Велико Маринов“ – Добрич; Механотехни
ческа работилница – Добрич; Столарска и дърводелска работилница – Добрич;
Предприятие „Добруджанска зърнена индустрия“ – Добрич; Фабрика за хляб –
Добрич; Предприятие „Нарпром“ – Добрич; Предприятие „Местпром“ – Добрич;
Мелница „Изгрев“ – с. Бранище; Мелница – с. Добрево; Мелница – с. Долина; Мел
ница – с. Драганово; Комбинат – с. Карапелит; Мелница „Добруджански клас“ –
с. Крушари; Мелница – с. Коритен; Мелница – с. Ловчанци; Мелница „Зора“ –
с. Плачи дол; Мелница „Петолъчка“ – с. Рилци; Мелница – с. Росица; Мелница –
с. Тянево; Мелница – с. Смолница; Тухларница – с. Телериг.

Заповеди, доклади, информации и др. за дейността на: маслобойните (1948), Държавна керамична фабрика „Велико Маринов“, Предприятие
„Местпром“, тухларница – с. Телериг (1949, 1950), Фабрика за хляб (1948,
1949).
Инвентарни книги, баланси, описи на имуществото на: маслобойните, мелниците „Надежда“ и „Орлов“, дараците, техническите работилници,
Предприятие „Електростроемач“ и др. (1945–1950, 1958).
Стопанско предприятие „Промкомбинат „Черно море“ – Балчик
Ф. 637, 2 оп., 240 а.е., 1,03 л.м., 1951–1970 г.
Създадено на 1 авг. 1950 г. с производствена, ремонтна, търговска дейност,
услуги за населението. През 1953–1967 г. е Околийски промкомбинат, 1967–
1970 г. – Промкомбинат „Черно море“.

Правилници за вътрешния трудов ред, наредби и др. по дейността (1953–
1956, 1960, 1968).
Заповедни книги (1951–1963).
Протоколи от заседания на Дирекционния съвет (1964–1966).
Планове, доклади, отчети и др. за дейността (1951–1970).
Финансови планове, баланси, счетоводни отчети и др. (1951–1956,
1958–1970).
Щатни разписания (1952, 1954, 1955, 1958, 1960–1962, 1964–1970).
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Градски промкомбинат – Генерал Тошево
Ф. 267, 7 оп., 658 а.е., 4,59 л.м., 1947–2006 г.
Създаден през 1949 г. с Решение на ОНС – Варна като Стопански промком
бинат за извършване на комплексни услуги: дърводелство, тухларство, обущар
ство, мелничарство, радиосервиз и др. Промени в наименованието: 1952–1958 г. –
Околийски промкомбинат, 1959–1964 г. – Градски промкомбинат, 1965–1968 г. –
ДИП „Бор“, 1968–1970 г. – ДИП „Албена“, 1971–1972 г. – Завод „Мебел“ – Тол
бухин – филиал „Албена“, 1973–1975 г. – Фабрика „Албена“, 1976–1989 г. – Завод
„Албена“, 1989–1994 г. – ДФ „Албена“, 1994–1997 г. – „Албена – ГТ“ ЕАД, 1997–
2006 г. – „Албена – ГТ“ ЕАД в несъстоятелност.

Решения на Добричкия окръжен съд за регистриране на ДФ, преобразуване в ЕАД, разрешаване разпродаването на имуществото и заличаване
(1989, 1993–1998, 2006).
Протоколна книга, протоколи от: заседания на Дирекционния съвет,
Стопанския комитет, СС, УС, пълномощниците (1949–1950, 1957–1968,
1973–1979, 1981–1983, 1986–1990, 1996, 1997); преминаване на ведомствено подчинение на ДСО „Мебел“ (1968); отделяне от Завод „Мебел“ (1973,
1980–1990); събрания на кредиторите (1995, 1997).
Заповедни книги (1949–1960).
Планове, доклади, отчети и др. за дейността, финансовото състояние,
резултатите от бригадната организация на труда и др. (1950–2000, 2005).
Обяснителни записки за строителство на обекти, водопроводи, Керамичен завод и др. (1947–1961).
Баланси, финансови планове, ревизионни актове и др. (1949–1990,
1992–2001, 2003–2006).
Щатни разписания (1956–1968, 1972–1989, 1991–1993).
Албум със снимки от живота на предприятието (1964–1969).
Промкомбинат – Тервел
Ф. 215, 2 оп., 53 а.е., 1,12 л.м., 1950–1965 г.
Създаден през авг. 1950 г. като Околийски промкомбинат с предмет на дей
ност: мелничарство, дърводелство, коларожелезарство, плетачество, радиоре
монтни услуги и др. От 1959 г. е Промкомбинат. Действа до 1965 г.

Протоколи от заседания на Дирекционния съвет (1963–1965).
Планове, доклади, информации и др. за дейността (1951–1956, 1960–
1965).
Баланси, щатни разписания, ревизионни актове и др. (1950–1965).
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Промкомбинат „Тервел“ – Тервел
Ф. 1024, 1 оп., 37 а.е., 0,21 л.м., 1966–1970 г.
Създаден през 1966 г. с предмет на дейност: производство на дървени коше
ри, базалтови плочи и др. ТПК „Прогрес“ – Тервел поема дейността на промком
бината с Решение на ИК на ОНС – Толбухин от 19 март 1970 г.

Заповеди по дейността и прекратяването ѝ (1966–1970).
Протоколи от заседания на Дирекционния съвет (1966–1970).
Планове за производството, труда и др. (1966–1969).
Финансови планове, счетоводни отчети, ликвидационен баланс (1966–
1970).
Щатни разписания, колективни трудови договори и др. (1966–1970).
Промкомбинат – Толбухин
Ф. 577, 2 оп., 176 а.е., 2,10 лм., 1950–1961 г.
Създаден на 1 авг. 1950 г. на основание ПМС от 10 май 1950 г., като пое
ма активите и пасивите на 40 разнородни предприятия от местната промиш
леност в града и околията за извършване на промишлени и битови услуги. До
1960 г. голяма част се обособяват в самостоятелни или преминават към други
предприятия, други се закриват. През 1950–1959 г. е Околийски промкомбинат,
1959–1961 г. – Промкомбинат. Действа до 1961 г.

Скици, планове за узаконяване на мелници, дараци, работилници и др.
(1950–1960).
Протоколи от заседания на Дирекционния съвет (1956–1961).
Заповедни книги и заповеди за дейността (1950–1960).
Отчети, доклади, информации и др. за дейността (1958–1961).
Инвентарни книги, баланси, описи и др. на поделенията (1950–1960).
Промкомбинат „Електрометал“ – Толбухин
Ф. 720, 1 оп., 243 а.е., 3,60 л.м., 1951–1964 г.
Създаден на 1 ян. 1952 г. като Градски промкомбинат за извършване на про
мишлени и битови услуги. През 1961–1963 г. е Промкомбинат „Услуги“, 1964 г. –
Промкомбинат „Добрич“, 1964 – Промкомбинат „Електрометал“. От 1 ян.
1965 г. активите и пасивите се поемат от ДПП „Метиз“, ДПП „Старт“ и ДПП
„Мелници“.

Удостоверение за регистрация (1953).
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Протоколи от заседания на Дирекционния съвет (1952–1964) и за прехвърляне на производствени отделения от Околийския промкомбинат (1951,
1952, 1955).
Заповеди за дейността, личния състав и др. (1953–1964).
Планове, доклади, отчети и др. за дейността (1952–1964).
Годишни и разделителни баланси, финансови отчеи, ревизионни актове
и др. (1952–1964).
Щатни разписания (1954, 1959–1960).
Промкомбинат „Свобода“ – Толбухин
Ф. 1131, 1 оп., 40 а.е., 0,17 л.м., 1967–1970 г.
Създаден на 1 ян. 1967 г. с предмет на дейност производство на кожени из
делия, шивашка вата и др. На 15 апр. 1970 г. дейността преминава към СД – клон
„Първи май“ – Толбухин.

Правилник за вътрешния ред (1968).
Заповеди и наредби за вътрешната стопанска сметка (1968–1970).
Протоколи от заседания на Дирекционния съвет (1967, 1968).
Планове, доклади, информации и др. за дейността (1967–1970).
Финансови планове и баланси (1967–1970).
Окръжен съюз на трудовите производителни кооперации – Толбухин
Ф. 1021, 2 оп., 268 а.е., 3,23 л.м., 1954–1970 г.
Учреден на конференция на 9 юли 1959 г. за ръководство и контрол върху дей
ността на ТПК в Толбухински окръг, произвеждащи стоки за широко потребле
ние и извършващи битови услуги за населението. Съгласно ПМС от 3 юли 1970 г.
функциите на съюза се прекратяват и се поемат от СД „Местна промишленост
и битови услуги“.

Преписки по учредяване и ликвидиране на дейността (1959, 1970).
Резолюции, доклади и др. от конференции и конгреси на ТПК (1960,
1961, 1965, 1969).
Правилник за устройството и дейността в сферата на местната промишленост и битовите услуги (1970).
Протоколи от: заседания на ИК, УС; приемане и предаване имуществото
от съюза на СД „Местна промишленост и битови услуги“ (1960–1970).
Годишни отчетни доклади на управителните и контролните съвети на
кооперациите (1959–1969).
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Годишни планове, информации, доклади и др. за дейността на кооперациите (1959–1970).
Баланси на ликвидирани кооперации (1954–1966, 1969, 1970).
Ревизионни актове на съюза (1959–1966).
Щатни разписания, финансови отчети (1959–1969).
ІV.13. ДРУГИ ОТРАСЛИ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА
Държавно индустриално предприятие „Победа“ – Толбухин
Ф. 970, 3 оп., 258 а.е., 1,44 л.м., 1962–1975 г.
Създадено през 1962 г. като ДИП „Мелници“ на основание ПМС от 14 септ.
1961 г. и Заповед на ОНС – Толбухин от 30 септ. 1961 г. с предмет на дейност:
мелничарство, производство на захарни изделия, безалкохолни напитки, цимен
тови изделия, електромонтаж и др. На 1 ян. 1966 г. се преименува на ДИП „По
беда“. С Решение на ИК на ОНС – Толбухин от 19 ян. 1971 г. се преименува на
СД „Местна държавна и кооперативна промишленост и комунално-битови ус
луги“ – клон „Победа“. От 1 ян. 1976 г. активите и пасивите се предават на
Домостроителен комбинат – Толбухин.

Преписка по създаването и регистрацията (1962).
Правилник за вътрешния ред (1963).
Протоколи от заседания на Дирекционния съвет, ТИС (1962–1971).
Заповеди на ръководителя по кадрови въпроси (1962–1971).
Планове, отчети и др. за дейността (1962–1975).
Финансови планове, баланси, ревизионни актове (1962–1975).
Щатни разписания, колективни трудови договори и др. (1962–1974).
Държавен екарисаж – Толбухин
Ф. 1035, 2 оп., 127 а.е., 0,55 л.м., 1953–1975 г.
Създаден през 1954 г. за ветеринарна профилактика, производство на месо
костно брашно за животновъдството и животински мазнини. От 1 юли 1976 г.
преминава към Окръжен ветеринарен медицински център.

Правилник за вътрешния ред (1963).
Проектосметна документация за строеж на административната и екарисажната сграда (1953–1955).
Протоколи от заседания на Дирекционния съвет (1965, 1967).
Планове, доклади и др. за дейността (1959–1975).
Баланси, счетоводни отчети, ревизионни актове и др. (1954–1975).
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Щатни разписания (1955–1958, 1960–1975).
Стопанско предприятие „Калиакра“ – Толбухин
Ф. 1124, 2 оп., 111 а.е., 0,72 л.м., 1964–1979 г.
Създадено на 1 авг. 1965 г. като клон на ДСО „Родопа“ с предмет на дей
ност: обработка на метлен клас, производство на метли за вътрешния и външния
пазар, металообработване, дървообработване и др. От 1 окт. 1967 г. преминава
на подчинение на ЦКС. От 1 апр. 1979 г. активите и пасивите се прехвърлят към
СП „Калиакра“ – Каспичан.

Преписки по обособяване на предприятието (1965–1967).
Инструкции на ДСО „Родопа“ за работата на окръжните представителства, служебните командировки, отглеждането на метла и др. (1964–1967,
1970–1979).
Протоколи от заседания на Дирекционния съвет, Стопанския комитет
(1965–1979).
Планове, отчети и др. за дейността (1965–1979).
Баланси, главна книга, ревизионни актове и др. (1965–1979).
Щатни разписания (1965–1979).
Снимки от живота на колектива (1969–1971).
Държавно промишлено предприятие „Карвуна“ – Каварна
Ф. 1138, 1 оп., 50 а.е., 0,25 л.м., 1967–1970 г.
Създадено през 1967 г. с предмет на дейност: металообработване, дървооб
работване, производство на шивашка конфекция. Функционира до 1970 г.

Наредба и правилник за вътрешния ред (1968, 1970).
Планове, отчети, доклади и др. за дейността (1967–1970).
Финансови планове, счетоводни отчети, ревизионни актове и др. (1967–
1970).
Щатно разписание (1970).
Окръжно предприятие „Вторични суровини“ – Толбухин
Ф. 1220, 5 оп., 306 а.е., 2,05 л.м., 1971–1999 г.
Създадено на 1 март 1972 г. съгласно ПМС от 2 ноем. 1971 г. с предмет на
дейност: събиране, изкупуване, заготовка и преработка на вторични суровини,
производство на сгъстен газообразен въглерод, течен азот и др. От 1 ян. 1977 г.
се формират Комбинат за черни метали и Дирекция „Вторични суровини“ към
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Окръжна пласментно-снабдителна организация за цветни метали, пластмаси и
хартия. През 1978 г. се извършва обединение на комбината и дирекцията в Окръж
но предприятие „Вторични суровини“ с изградена нова база. През 1981–1983 г. е
СП, 1983–1988 г. – Окръжно СП „Вторични суровини“. С Решение на Софийския
градски съд от 5 май 1989 г. се създава ДФ „Фениксресурс“ – София, на която
предприятието става поделение. Със заповеди на МИТУ от 24 юни и 5 авг. 1991 г.
и Решение на Добричкия окръжен съд от 24 септ. 1991 г. се регистрира като „Фе
никсресурс“ ЕООД. На основание Заповед на МИТУ от 7 март 1997 г. и Решение
на Добричкия окръжен съд от 28 апр. 1997 г. ЕООД се преобразува в ООД.

Решения на Добричкия окръжен съд за регистриране, пререгистриране,
управление и дейност (1991–1999).
Правен статут и правен анализ (1995, 1996).
Заповеди на ръководителя по дейността (1972–1980).
Протоколи от заседания на Стопанския комитет, СС (1972–1976, 1979–
1992).
Планове, отчети и др. за дейността (1972–1976, 1978–1998).
Финансови, планове, баланси и др. (1973–1980, 1984–1988, 1990–1999).
Щатни разписания, колективни трудови договори (1971–1975, 1978–
1999).
Завод „Търговско обзавеждане“ – Толбухин
Ф. 1400, 1 оп., 64 а.е., 0,33 л.м., 1975–1978 г.
Създаден през 1975 г. на базата на цех към СД „Местна промишленост и
битови услуги“ – клон „Битова техника“, с предмет на дейност: производство
на кухненско обзавеждане, снегозадържащи платна и др. От 1 септ. 1978 г. се
прехвърля към Машиностроителен комбинат „Метал“ – Толбухин.

Преписки за учредяването и дейността (1975).
Наредби и вътрешни правила за организация на работната заплата (1976,
1977).
Планове, отчети и др. за дейността (1975–1978).
Баланси и финансови отчети (1975–1978).
Щатни разписания и колективни трудови договори (1975–1978).
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Стопанско предприятие „Дружба“ при Окръжното ръководство на
Българския земеделски народен съюз – Толбухин
Ф. 1509, 1 оп., 21 а.е., 0,13 л.м., 1975–1986 г.
Създадено през 1976 г. с предмет на дейност: производство на детайли от
пластмаса, ситопечатни, строителни, ремонтни услуги и др. за подпомагане ор
ганизационно-политическата дейност на Окръжната земеделска дружба – Тол
бухин. С Решение на ОНС – Толбухин от 1 юни 1985 г. преминава към ОКС – Тол
бухин.

Протоколи от заседания на Бюрото на Окръжното ръководство на БЗНС
за създаване на предприятието, преминаване към ОКС (1976, 1985, 1986).
Правилници за вътрешния ред и вътрешни правила за организация на
работната заплата (1978, 1980–1985).
Отчети за дейността (1981, 1983).
Производствено-финансови планове, баланси и др. (1975, 1976, 1980–
1985).
Щатно разписание (1985).
Стопанско предприятие „Коопром“ – Толбухин
Ф. 1536, 2 оп., 66 а.е., 0,51 л.м., 1979–1995 г.
Създадено на 10 авг. 1979 г. с Решение от 8 юни 1979 г. на ИК на ОНС –
Толбухин с предмет на дейност: производство на пластмасови изделия, чанти,
сувенири, елтабла, тапицерски и дърводелски услуги, дърворезба и др. С решения
на Толбухинския (Добричкия) окръжен съд от: 30 авг. 1990 г. се регистрира като
РПК „Кооп – 90“, 27 юли 1993 г. – Кооперация „Кооп – 90“.

Решения на Толбухинския (Добричкия) окръжен съд за преобразуване
на предприятието (1990, 1993).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1979–1983).
Протоколи от заседания на УС, СС, от годишни отчетни събрания за
дейността, структурни промени и др. (1979–1993).
Заповеди по дейността (1979–1983).
Планове и отчети за дейността (1979–1985, 1987–1990).
Финансови планове, счетоводни отчети (1979–1995).
Щатни разписания и колективни трудови договори (1979–1985, 1987,
1988, 1992).
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Колекция „Спомени за развитието на промишлеността
в Толбухински окръг“
Ф. 1200, 1 оп., 24 а.е., 0,10 л.м., 1948–1989 г.
Спомени на съвременници за национализацията на промишлени предприятия в Добрички регион, създаването и дейността на промишлени предприятия и др. (1970–1989).
Снимки на участници в строителството на пътища, първенци в труда от
Градски промкомбинат – Толбухин и др. (1948–1978).
Списък на неанотираните фондове
Риболовна кооперация „Георги Димитров“ – Балчик
Ф. 136, 1 оп., 81 а.е., 0,36 л.м., 1943–1960 г.
Вж. и Ф. 200К
Дърводелска трудово-производителна кооперация – Балчик
Ф. 373, 1 оп., 13 а.е., 0,07 л.м., 1949–1952 г.
Седларо-сарашка трудово-производителна кооперация – Балчик
Ф. 374, 1 оп., 10 а.е., 0,07 л.м., 1949–1955 г.
Бръснаро-фризьорска трудово-производителна кооперация – Балчик
Ф. 375, 1 оп., 6 а.е., 0,03 л.м., 1949–1953 г.
Машинноплетачна трудово-производителна кооперация „Съгласие“ –
Балчик
Ф. 376, 1 оп., 8 а.е., 0,06 л.м., 1948–1951 г.
Коларо-железарска трудово-производителна кооперация „Сила“ –
Балчик
Ф. 377, 1 оп., 12 а.е., 0,09 л.м., 1949–1958 г.
Кожухарска трудово-производителна кооперация „Наско Боев“ –
Балчик
Ф. 378, 1 оп., 4 а.е., 0,02 л.м., 1949–1952 г.
Обущарска трудово-производителна кооперация „Осми септември“ –
Балчик
Ф. 379, 1 оп., 15 а.е., 0,10 л.м., 1946–1952 г.
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Шивашка трудово-производителна кооперация „Наско Боев“ –
Балчик
Ф. 380, 1 оп., 13 а.е., 0,09 л.м., 1947–1952 г.
Обща трудово-производителна кооперация „Наско Боев“ – Балчик
Ф. 381, 6 оп., 460 а.е., 3,40 л.м., 1946–2001 г.
Електротехническа трудово-производителна кооперация
„Електрон“ – Балчик
Ф. 643, 1 оп., 15 а.е., 0,09 л.м., 1948–1952 г.
Обща трудово-производителна кооперация „Труд“ – Генерал Тошево
Ф. 471, 4 оп., 344 а.е., 2,51 л.м., 1948–1983 г.
Риболовна кооперация „Стефан Караджа“ – Каварна
Ф. 153, 2 оп., 51 а.е., 0,54 л.м., 1941–1960 г.
Вж. и Ф. 220К
Трудово-производителна кооперация „Другарски труд“ – Каварна
Ф. 185, 1 оп., 15 а.е., 0,11 л.м., 1946–1953 г.
Трудово-производителна кооперация „Обущарска“ – Каварна
Ф. 186, 1 оп., 13 а.е., 0,10 л.м., 1947–1952 г.
Трудово-производителна кооперация „Хигиена“ – Каварна
Ф. 187, 1 оп., 2 а.е., 0,01 л.м., 1949–1952 г.
Кожухаро-калпакчийска трудово-производителна кооперация
„Добруджа“ – Каварна
Ф. 188, 1 оп., 9 а.е., 0,06 л.м., 1948–1951 г.
Трудово-производителна кооперация „Девети септември“ – Каварна
Ф. 189, 1 оп., 15 а.е., 0,10 л.м., 1945–1952 г.
Трудово-производителна кооперация „Задруга“ – Каварна
Ф. 190, 1 оп., 21 а.е., 0,15 л.м., 1947–1952 г.
Коларо-железарска трудово-производителна кооперация
„Христо Ботев“ – Каварна
Ф. 191, 1 оп., 12 а.е., 0,09 л.м., 1949–1952 г.
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Обща трудово-производителна кооперация „Калиакра“ – Каварна
Ф. 1137, 2 оп., 261 а.е., 1,27 л.м., 1947–1971 г.
Трудово-производителна кооперация „Юрий Гагарин“ – с. Красен
Ф. 1041, 1 оп., 31 а.е., 0,17 л.м., 1963–1971 г.
Трудово-производителна кооперация „Прогрес“ – Тервел
Ф. 1044, 4 оп., 225 а.е., 1,17 л.м., 1949–2004 г.
Трудово-производителна кооперация „Катюша“ – Толбухин
Ф. 3, 1 оп., 107 а.е., 1,00 л.м., 1944–1961 г.
Обущарска трудово-производителна кооперация „Първи май“ –
Толбухин
Ф. 273, 5 оп., 385 а.е., 2,66 л.м., 1945–1975 г.
Трудово-производителна кооперация „Техпром“ – Толбухин
Ф. 299, 2 оп., 42 а.е., 0,27 л.м., 1949–1957 г.
Трудово-производителна кооперация „Георги Димитров“ – Толбухин
Ф. 300, 1 оп., 16 а.е., 0,11 л.м., 1949–1951 г.
Трудово-производителна кооперация „Орлов“ – Толбухин
Ф. 301, 1 оп., 126 а.е., 1,82 л.м., 1951–1960 г.
Трудово-производителна кооперация „Георги Сотиров“ – Толбухин
Ф. 302, 3 оп., 190 а.е., 1,44 л.м., 1955–1971 г.
Трудово-производителна кооперация „Девети септември“ – Толбухин
Ф. 326, 1 оп., 6 а.е., 0,04 л.м., 1948–1951 г.
Трудово-производителна кооперация „Христо Ботев“ – Толбухин
Ф. 327, 1 оп., 10 а.е., 0,08 л.м., 1956–1958 г.
Трудово-производителна кооперация „Свобода“ – Толбухин
Ф. 328, 1 оп., 8 а.е., 0,06 л.м., 1947–1951 г.
Килимарска трудово-производителна кооперация „Изгрев“ –
Толбухин
Ф. 428, 2 оп., 230 а.е., 1,79 л.м., 1948–1975 г.
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Трудово-производителна кооперация „Мир“ – Толбухин
Ф. 440, 7 оп., 488 а.е., 4,17 л.м., 1954–2001 г.
Общозанаятчийска кооперация за общи доставки „Добруджа“ –
Толбухин
Ф. 625, 1 оп., 10 а.е., 0,08 л.м., 1943–1959 г.
Обединена общозанаятчийска кооперация „Свобода“ – Толбухин
Ф. 628, 1 оп., 6 а.е., 0,03 л.м., 1945–1957 г.
Сладкарска трудово-производителна кооперация „Прогрес“ –
Толбухин
Ф. 923, 1 оп., 116 а.е., 0,88 л.м., 1946–1968 г.
Трудово-производителна кооперация „Хигиена“ – Толбухин
Ф. 941, 2 оп., 91 а.е., 0,77 л.м., 1948–1971 г.
Дърводелска трудово-производителна кооперация „Катюша“ –
Толбухин
Ф. 1025, 1 оп., 57 а.е., 0,28 л.м., 1967–1970 г.
Трудово-производителна кооперация „Надежда“ – Толбухин
Ф. 1028, 1 оп., 62 а.е., 0,75 л.м., 1964–1970 г.
Трудово-производителна кооперация „Прогрес“ – Толбухин
Ф. 1036, 4 оп., 339 а.е., 2,18 л.м., 1945–2001 г.
Трудово-производителна кооперация „Свежест“ – Толбухин
Ф. 1154, 4 оп., 296 а.е., 1,97 л.м., 1967–2001 г.
Риболовна кооперация „Хаджи Димитър“ – с. Шабла
Ф. 172, 1 оп., 21 а.е., 0,18 л.м., 1941–1954 г.
Вж. и Ф. 229К
Трудово-производителна кооперация „Съгласие“ – Шабла
Ф. 1042, 4 оп., 380 а.е., 2,15 л.м., 1942–1981 г.
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V. СЕЛСКО, ГОРСКО И ВОДНО СТОПАНСТВО
V.1. СЕЛСКО СТОПАНСТВО
Околийски агрономства
5 ф., 6 оп., 300 а.е., 2,97 л.м., 1940–1948 г.
Околийско агрономство – Балчик
Ф. 90, 2 оп., 64 а.е., 0,84 л.м., 1940–1948 г.
Вж. и Ф. 155К
Околийско агрономство – с. Генерал Тошево
Ф. 116, 1 оп., 11 а.е., 0,09 л.м., 1944–1948 г.
Вж. и Ф. 159К
Околийско агрономство – Добрич
Ф. 101, 1 оп., 173 а.е., 1,40 л.м., 1940–1948 г.
Вж. и Ф. 150К
Околийско агрономство – Каварна
Ф. 89, 1 оп., 27 а.е., 0,49 л.м., 1944–1948 г.
Околийско агрономство – с. Тервел
Ф. 159, 1 оп., 25 а.е., 0,15 л.м., 1946–1948 г.
Вж. и Ф. 226К
Продължават дейността на създадените след Освобождението на Бълга
рия околийски агрономства. Основната им дейност е ръководство и контрол на
земеделието, скотовъдството и специалните отрасли на територията на съот
ветната околия. Закрити са на 30 апр. 1948 г. със Закона за народните съвети.
Функциите им се поемат от службите „Земеделие“ към околийските народни
съвети.

Окръжни, заповеди, нареждания и др. на МЗ за: навременно изпълнение на селскостопанските дейности, създаване на полезащитни пояси, подпомагане семействата на мобилизираните и др. – Ф. 101 (1940–1948), Ф. 116
(1947), Ф. 159 (1946, 1947).
Преписки с МЗ, Областна служба по земеделие – Варна за: провеждане
на аграрната реформа, учредяване на ТКЗС, състоянието на растениевъдството и животновъдството, имотното състояние на осъдените от Народния
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съд и др. – Ф. 89 (1944–1948), Ф. 90 (1943–1948), Ф. 101 (1941–1948), Ф. 159
(1946, 1948).
Протоколи от търгове, актове на комисии за имоти на лица от еврейс
ки произход и одържавени имоти на лица, осъдени от Народния съд – Ф. 89
(1946, 1947), Ф. 90 (1940–1948), Ф. 101 (1945–1947).
Поземлена дирекция – Толбухин
Ф. 128, 3 оп., 1161 а.е., 10,56 л.м., 1925–1987 г.
Вж. и Ф. 149К
Продължава дейността на създадената през 1940 г. едноименна дирекция
в Добрич за окончателно настаняване на преселниците от Северна Добруджа,
оземляване, одворяване, отземляване, отдворяване и отчуждаване на земи и
дворни места на граждани, провеждане на аграрната реформа от 1946 г.

Протоколи на комисии по окончателно настаняване на преселниците от
Северна Добруджа, по ТПС за оземляване, одворяване, отземляване, отдворяване, отчуждаване на земеделски имоти в полза на държавния поземлен
фонд, замяна на имоти и др. (1940–1960).
Справки, удостоверения, актове за собственост и др. към преписки, жалби (1925–1987).
Аграрно-промишлени комплекси
9 ф., 27 оп., 4436 а.е., 41,38 л.м., 1961–1989 г.
Аграрно-промишлен комплекс „Черно море“ – Балчик
Ф. 1324, 2 оп., 446 а.е., 3,21 л.м., 1961–1989 г.
Аграрно-промишлен комплекс „Ленин“ – Генерал Тошево
Ф. 1238, 4 оп., 1062 а.е., 10,89 л.м., 1970–1989 г.
Аграрно-промишлен комплекс „Калиакра“ – Каварна
Ф. 1231, 2 оп., 633 а.е., 8,25 л.м., 1970–1989 г.
Аграрно-промишлен комплекс „Червена звезда“ – с. Кардам
Ф. 1099, 1 оп., 97 а.е., 0,80 л.м., 1970–1975 г.
Аграрно-промишлен комплекс „Девети септември“ – с. Крушари
Ф. 1367, 4 оп., 380 а.е., 3,09 л.м., 1961–1989 г.
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Аграрно-промишлен комплекс – Тервел
Ф. 1243, 2 оп., 316 а.е., 2,45 л.м., 1970–1989 г.
Аграрно-промишлен комплекс „Добруджа“ – Толбухин – Изток
Ф. 1176, 5 оп., 658 а.е., 5,75 л.м., 1970–1989 г.
Аграрно-промишлен комплекс „Стойко Георгиев“ – Толбухин – Запад
Ф. 1239, 5 оп., 485 а.е., 4,12 л.м., 1970–1985 г.
Аграрно-промишлен комплекс „Дружба“ – Шабла
Ф. 1240, 2 оп., 359 а.е., 2,82 л.м., 1962–1989 г.
Създадени през 1970 г. с предмет на дейност: животновъдство, растени
евъдство, комплексна механизация и др. Обединяват териториите на бившите
ТКЗС и ДЗС, които до 1973 г. запазват юридическата си самостоятелност и
след това вливат дейността си в АПК. С Указ на ДС и писмо на НАПС от 1989 г.
АПК се закриват.

Наредби на МЗ, решения на ОНС – Толбухин и др. за преминаване на
ДЗС към ТКЗС, по дейността и др. – Ф. 1099 (1970–1975), Ф. 1176 (1973–
1977), Ф. 1231, 1240 (1971–1975), Ф. 1238 (1971–1978), Ф. 1239 (1970–1974),
Ф. 1243 (1970–1974, 1980–1988), Ф. 1324 (1972–1974).
Технико-икономически доклади за изграждане на АПК – Ф. 1099, 1176,
1231, 1239, 1240, 1243, 1324, 1367 (1970), Ф. 1238 (1971).
Решение на Толбухинския народен съд за регистриране на АПК –
Ф. 1176 (1970).
Вътрешни правилници – Ф. 1099 (1970–1974), Ф. 1176 (1970–1974, 1977,
1979–1988), Ф. 1231 (1971–1989), Ф. 1238 (1971–1985), Ф. 1239 (1971–1982),
Ф. 1240 (1975–1989), Ф. 1243 (1980–1988), Ф. 1324 (1971–1978), Ф. 1367
(1970–1978, 1980).
Протоколи от: учредителни събрания – Ф. 1176, 1231, 1238, 1239,
1240, 1243, 1367 (1970); заседания на УС – Ф. 1099 (1970–1975), Ф. 1176
(1970–1973, 1974–1981, 1983–1989), Ф. 1231 (1976–1989), Ф. 1238 (1970–
1988), Ф. 1239 (1973, 1975–1985), Ф. 1240 (1973–1989), Ф. 1243 (1970–1974,
1980–1983), Ф. 1324 (1971–1989), Ф. 1367 (1973–1975, 1977–1989); на КС –
Ф. 1176 (1979–1985), Ф. 1238 (1971–1981), Ф. 1324 (1972–1974, 1977–1979);
на СС – Ф. 1231 (1970–1975); общи и делегатски събрания – Ф. 1099 (1970–
1975), Ф. 1176 (1971–1974, 1977–1987, 1989), Ф. 1231 (1971–1980), Ф. 1238
(1971–1980, 1983–1986), Ф. 1239 (1973, 1975–1978, 1980–1985), Ф. 1240
(1973, 1989), Ф. 1243 (1971, 1973, 1974, 1981–1987, 1989), Ф. 1324 (1970–
1976, 1980–1987, 1989), Ф. 1367 (1971–1976, 1979–1987, 1989).
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Планове и доклади за дейността – Ф. 1099 (1971–1975), Ф. 1176 (1971–
1988), Ф. 1231, 1238, 1240, 1367 (1970–1989), Ф. 1239 (1971–1982), Ф. 1243
(1970–1974, 1976–1989), Ф. 1324 (1971–1975, 1977–1989).
Информации, справки и др. за добивите в растениевъдството, концентрацията в животновъдството, животинската продукция, селскостопанската техника, строителството на обекти и др. – Ф. 1099 (1970–1975), Ф. 1176
(1971–1989), Ф. 1231, 1238, 1367 (1970–1989), Ф. 1239 (1970–1982), Ф. 1240
(1971–1973), Ф. 1243 (1970–1974, 1976–1989), Ф. 1324 (1971–1989).
Договори с предприятия за продажба на селскостопанска продукция –
Ф. 1176 (1973–1975), Ф. 1238 (1974).
Финансови отчети, баланси, ревизионни актове – Ф. 1099 (1970–1975),
Ф. 1176 (1971–1988), Ф. 1231 (1970–1988), Ф. 1238, 1324 (1971–1989), Ф. 1239
(1970–1985), Ф. 1240, 1367 (1970–1989), Ф. 1243 (1970–1976, 1980–1989).
Щатни разписания – Ф. 1099 (1970–1975), Ф. 1176 (1970–1988), Ф. 1231,
1240 (1970–1989), Ф. 1238 (1970–1972, 1974–1989), Ф. 1239 (1970–1974,
1977–1985), Ф. 1243 (1972–1974, 1980–1987), Ф. 1324 (1974–1988), Ф. 1367
(1970–1987).
Снимки за живота и дейността на АПК, на първенци в селскостопанското производство – Ф. 1176 (1970–1987), Ф. 1231 (1970–1981), Ф. 1238 (1975–
1977, 1980, 1981–1989), Ф. 1239 (1970–1985), Ф. 1240 (1962–1972), Ф. 1243
(1971–1974), Ф. 1324 (1961–1972, 1977), Ф. 1367 (1976–1987).
Книга на трудовата слава – Ф. 1239 (1970–1985).
В-к „Добруджа“ – орган на УС на АПК – Ф. 1176 (1974–1976).
Съвет по селско и горско стопанство и водите – Толбухин
Ф. 1505, 1 оп., 526 а.е., 5,95 л.м., 1961–1988 г.
Създаден на 17 март 1979 г. като ОАПС с предмет на дейност: обединява
не и координиране дейността на АПК, предприятия от хранително-вкусовата
промишленост и др. във връзка с концентрацията и специализацията на селско
стопанското производство и интеграцията му с преработвателната промиш
леност. С ПМС от 1987 г. се прекратява дейността на ОАПС в страната и се
създават съвети по селско и горско стопанство към ОНС.

ПМС, заповеди, решения и др. на МЗ и на НАПС за дейността на
ОАПС – Толбухин (1978–1988).
Протоколи от: учредителна конференция на ОАПС (1979), заседания на
УС (1979–1987) и на КС (1979–1986).
Укази на ДС, грамоти от МЗ, НАПС и др. за: награждаване на Толбухински окръг с орден за високи добиви в растениевъдството и животновъд165
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ството, именуване на Института по пшеницата и слънчогледа – Генерал Тошево, с името „Добруджа“ (1975–1985).
Вътрешни правилници за устройството и дейността на ОАПС и АПК
(1978–1987).
Доклади, отчети и информации за резултатите от дейността в селското
стопанство в окръга, строителството на обекти, сътрудничеството с научни институти, опазването и баланса на земята, обогатяването на природната
среда и др. (1979–1988).
Финансово-производствени планове, отчети и др. (1979–1987).
Щатни разписания (1979–1987).
Снимки от конференции, събрания, съвещания, животновъдни изложби,
награждаване на колективи и др. (1966–1985).
Годишни статистически бюлетини на Централно статистическо управление при МС – Окръжен отдел „Статистика“ – Толбухин, за развитие на селското стопанство в Толбухински окръг (1961–1973).
„Възход“ Дружество с ограничена отговорност – Генерал Тошево
Ф. 1621, 2 оп., 28 а.е., 0,20 л.м., 1989–1999 г.
Създадено с Решение на Толбухинския окръжен съд от 22 септ. 1989 г. като
Дружествена фирма с ограничена отговорност и предмет на дейност: селско
стопанско производство, спомагателни и обслужващи дейности към него. През
1990–1992 г. се преобразува в ООД. С Решение на Добричкия окръжен съд от 22
май 1992 г. е обявена ликвидация. През 1996–1999 г. Съвет на правоимащите до
разпределя и разпродава имуществото.

Решения на Добричкия окръжен съд, Върховния касационен съд за регистрация, обявяване на ликвидация, продажба на дълготрайни активи на
дружеството (1989, 1992, 1996–1998).
Учредителен протокол и устав (1989).
Нотариален акт за недвижимите имоти на дружеството (1992).
Протоколи от: заседания на Оперативното бюро и на Ликвидационния
съвет (1992, 1993); общи събрания (1989–1992); търгове за продажба на
сгради и др. (1992, 1993, 1998, 1999).
Баланси (1992, 1993, 1995).
Ревизионен акт (1996).
Щатни разписания (1992).
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Земеделска кооперация „Амброзия – 92“ – Добрич
Ф. 1589, 1 оп., 51 а.е., 0,30 л.м., 1987–1992 г.
Създадена като специализирана бригада за производство на плодове и зелен
чуци на 19 март 1987 г. С Решение на Добричкия окръжен съд от 25 авг. 1989 г. се
регистрира като Колективно земеделско стопанство „Амброзия“ за производ
ство, преработка и реализация на селскостопанска продукция. С решения на Доб
ричкия окръжен съд от: 24 февр. 1992 г. се преобразува в Земеделска кооперация
„Амброзия – 92“, 27 авг. 1992 г. се обявява в ликвидация.

Учредителен протокол и устав (1989).
Решения на Добричкия окръжен съд за регистрация, прекратяване на
дейността и обявяване в ликвидация (1989, 1992).
Вътрешни правилници за устройството и дейността (1988–1991).
Протоколи от заседания на Бригадния съвет (1987–1989) и от общи съб
рания (1990, 1991).
Доклади за стопанската дейност (1987–1991).
Баланс на обработваемата земя (1991).
Годишни производствено-финансови планове, баланси, отчети и др.
(1987–1992).
Щатни разписания (1990, 1992).
Колективно земеделско стопанство „Маршал Толбухин“ –
с. Жегларци
Ф. 1577, 2 оп., 106 а.е., 0,77 л.м., 1977–1992 г.
Създадено на 1 ян. 1984 г. като животновъдно-фуражно предприятие в
структурата на АПК – Тервел с предмет на дейност: отглеждане на крави и те
лета, производство на фуражи, обработка на земеделска земя – до 31 дек. 1989 г.
Дейността му се продължава от Колективно земеделско стопанство „Маршал
Толбухин“ – с. Жегларци, създадено с Решение на Толбухинския окръжен съд от
10 ноем. 1989 г. С Решение на Добричкия окръжен съд от 1 апр. 1992 г. е обявено
в ликвидация.

Решения на Толбухинския окръжен съд за регистрация на земеделското
стопанство (1989).
Учредителен протокол (1989).
Устави на: Животновъдно-фуражно предприятие „Говедовъдство“ –
Тервел; Сдружение за извършване на съвместна стопанска дейност на комплексните животновъдни фуражни бригади от АПК и други предприятия от
Община Тервел (1988).
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Протоколи от заседания на СС и УС (1984–1988).
Планове, доклади и отчети за дейността (1984–1992).
Годишни производствено-финансови планове, отчети, баланси и др.
(1984–1992).
Щатни разписания (1984–1987, 1989, 1992).
Таблици на [НАПС] за хранителната стойност на фуражите и коефициентите за приравняване на селскостопанските животни към условна глава
(1977).
Инженерен проект на АПК – Тервел за работата на ЖФК по говедовъдство – Тервел (1984).
Земеделска кооперация за производство и услуги „Коларци“ –
с. Коларци
Ф. 1658, 1 оп., 21 а.е., 0,35 л.м., 1992–2005 г.
Създадена през 1993 г. като Потребителска кооперация „Коларци“ за про
изводство, преработка, изкупуване на селскостопанска продукция и др. През
1994 г. се променя на Земеделска кооперация, 2000 г. – на Земеделска кооперация
за производство и услуги. През 2003 г. е обявена в ликвидация, 2005 г. е заличена.

Решения на Добричкия окръжен съд за регистриране, управление и ликвидиране (1993, 1994, 2000, 2003–2005).
Устави на Производителна кооперация „Коларци“ (1992) и на Земеделска кооперация за производство и услуги „Коларци“ – с. Коларци (2000).
Протоколи от заседания на УС, Ликвидационната комисия, общи събрания (1992, 1994–2004).
Доклади, анализи и др. за дейността на кооперацията и на Ликвидационната комисия (1998–2003, 2005).
Баланси с приложения (1994–2005).
Производствено-търговска кооперация „Зора – 93“ – с. Одринци
Ф. 1665, 1 оп., 26 а.е., 0,22 л.м., 1993–2006 г.
Създадена през 1993 г. за производство, търговия със селскостопанска про
дукция, селскостопански механизирани услуги и др. С решения на Добричкия ок
ръжен съд от 6 дек. 2004 г., 13 юни 2005 г., 11 ян. 2006 г. се обявява ликвидация,
удължава се срокът и се преустановява дейността.

Решения на Добричкия окръжен съд за регистрация, дейност и ликвидация (1993, 2006).
Учредителен протокол (1993).
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Устави (1993, 2000, 2003).
Протоколи от заседания на УС, КС, от общи събрания (1994–2004) и от
търгове за продажба на материали, машини и недвижими имоти (2004, 2005).
Счетоводни отчети, ревизионен акт и др. (1995–2005).
Кооперация „Пленимир“ – с. Пленимир
Ф. 1677, 1 оп., 6 а.е., 0,03 л.м., 1993–1998 г.
Създадена през 1993 г. за производство, изкупуване, преработка и реализа
ция на селскостопанска продукция. През 1997 г. функциите са преустановени.

Решение на Добричкия окръжен съд за регистрация (1993).
Учредителен протокол (1993).
Протоколи от: заседания на УС (1993–1995, 1997), общо събрание
(1996).
Отчет за дейността (1996).
Оборотни ведомости и баланси (1994–1998).
Земеделска кооперация „Горица“ – с. Попгригорово
Ф. 1684, 1 оп., 20 а.е., 0,20 л.м., 1994–2010 г.
Създадена през 1994 г. като производствено-търговска кооперация за про
изводство, търговия със селскостопанска продукция, селскостопански механи
зирани услуги и др. С Решение на Добричкия окръжен съд от 5 февр. 2003 г. се
преобразува в земеделска кооперация. От 30 юни 2008 г. е обявена в ликвидация и
през 2010 г. престава да функционира.

Решения на Добричкия окръжен съд за създаване, преструктуриране и
ликвидация (1994, 2010).
Устави (1994, 2000, 2004).
Протоколи от: заседания на УС, КС, Ликвидационната комисия, общи
събрания (1994, 1995, 1997, 1999–2010); търгове за продажба на материални
активи и др. (2009).
Баланси с приложения (1996–2010).
Ревизионни записки (2009, 2010).
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Земеделска кооперация „Прогрес“ – с. Честименско
Ф. 1653, 1 оп., 25 а.е., 0,18 л.м., 1994–2004 г.
Създадена през 1994 г. за производство, преработка, търговия със селско
стопанска продукция и др. С Решение на Добричкия окръжен съд от 18 май 2004 г.
е обявена ликвидация.

Решения на Добричкия окръжен съд за регистрация, управление и ликвидация (1994–2004).
Устав и регистър на кооператорите (1999, 2000).
Протоколи от: заседания на УС и КС, отчетни събрания и др. (1994–
2004).
Доклади за дейността (1995–2000).
Счетоводни отчети, ревизионен акт и др. (1995–2004).
Окръжна семеконтролна инспекция – Толбухин
Ф. 945, 4 оп., 48 а.е., 0,28 л.м., 1953–1979 г.
Създадена през 1952 г. като Околийска служба по семеконтрол и почвен ана
лиз с предмет на дейност: контрол на посевен, посадъчен материал и апробация.
През 1956–1959 г. е Районна семеконтролна инспекция при Окръжна семекон
тролна инспекция – Варна. През 1959 г. се обособява като Окръжна семекон
тролна инспекция – Толбухин. През 1969 г. е към отдел „Земеделие“ на ОНС –
Толбухин. От 1 ян. 1977 г. до преустановяване на дейността през 1987 г. е на
централно подчинение на Главна инспекция по апробация и семеконтрол.

Планове по апробацията, семеконтрола и др. (1975–1979).
Годишни доклади, информации за дейността, качеството на посевния материал (1953–1979).
Сведения за апробирани и бракувани семепроизводни и зеленчукови посеви (1978, 1979).
Стопанско предприятие
„Сортови семена и посадъчен материал“ – Толбухин
Ф. 1185, 3 оп., 252 а.е., 2,26 л.м., 1956–1995 г.
Вж. и Ф. 173К
Създадено на 1 апр. 1959 г. със Заповед на МЗ като Окръжно управление
„Сортови семена“ с предмет на дейност: производство, заготовка и реализация
на семена от основни селскостопански култури. През 1965–1973 г. е район на
ДСО „Сортови семена“, 1974–1985 г. – СП „Сортови семена и посадъчен мате
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риал“, 1986–1989 г. – Предприятие „Сортови семена“, 1990–1993 г. – ДФ „Семе
на – Добрич“. Със Заповед на МЗ от 10 март 1994 г. се преобразува в „Семена –
Добрич“ ЕООД. През 1995 г. се приватизира и се преобразува в АД.

Окръжни, указания и др. на ДСО „Сортови семена“ и др. по дейността
(1960–1968, 1970–1977).
Решения на Добричкия окръжен съд за преобразуване на ЕООД в АД
(1995).
Наредби за вътрешен финансов контрол (1972–1978).
Протоколи от: заседания на СС, годишни отчетни събрания (1972–1994).
Приемно-предавателни протоколи за складови помещения за зърно
(1956, 1957).
Планове, доклади и информации за дейността (1959–1968, 1970–1994).
Отчети за изпълнението на износа (1975–1978).
Финансови планове, отчети, баланси и др. (1959–1979, 1990–1994).
Щатни разписания (1959–1979, 1983–1994).
Снимки от честване 25-годишнината на предприятието и др. (1984, 1989).
Междукооперативно предприятие „Оранжерия“ – с. Батово
Ф. 1618, 1 оп., 18 а.е., 0,10 л.м., 1994–1999 г.
Създадено с Решение на Добричкия окръжен съд от 28 дек. 1994 г. за произ
водство и реализация на оранжерийни, градински зеленчуци и др. Преустановява
функциите си с Решение на Добричкия окръжен съд от 25 февр. 1999 г., като се
ликвидира.

Протоколи: от заседания на УС (1995–1998), на комисии за разпределяне имущество между предприятието и ТКЗС – с. Стефаново (1994, 1997,
1999).
Решения на Добричкия окръжен съд за регистрация и ликвидация (1994,
1996, 1999).
Експертна оценка на предприятието (1997).
Баланси (1996, 1997, 1999).
Машинно-тракторни станции
16 ф., 17 оп., 1730 а.е., 11,59 л.м., 1946–1962 г.
Машинно-тракторна станция – Балчик
Ф. 145, 1 оп., 105 а.е., 0,82 л.м., 1948–1962 г.
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Машинно-тракторна станция – с. Белгун
Ф. 170, 1 оп., 147 а.е., 1,15 л.м., 1951–1962 г.
Машинно-тракторна станция – с. Василево
Ф. 143, 1 оп., 102 а.е., 0,60 л.м., 1949–1962 г.
Машинно-тракторна станция – Генерал Тошево
Ф. 184, 1 оп., 92 а.е., 0,70 л.м., 1948–1962 г.
Машинно-тракторна станция – с. Житница
Ф. 177, 1 оп., 77 а.е., 0,50 л.м., 1952–1962 г.
Машинно-тракторна станция – Каварна
Ф. 208, 2 оп., 200 а.е., 1,39 л.м., 1946–1962 г.
Машинно-тракторна станция – с. Карапелит
Ф. 152, 1 оп., 161 а.е., 0,90 л.м., 1949–1962 г.
Машинно-тракторна станция – с. Красен
Ф. 166, 1 оп., 120 а.е., 0,70 л.м., 1951–1962 г.
Машинно-тракторна станция – с. Крушари
Ф. 180, 1 оп., 65 а.е., 0,40 л.м., 1948–1962 г.
Машинно-тракторна станция – с. Овчарово
Ф. 195, 1 оп., 61 а.е., 0,62 л.м., 1951–1962 г.
Машинно-тракторна станция – с. Сенокос
Ф. 142, 1 оп., 124 а.е., 0,68 л.м., 1949–1962 г.
Машинно-тракторна станция – с. Спасово
Ф. 146, 1 оп., 81 а.е., 0,50 л.м., 1948–1962 г.
Машинно-тракторна станция – с. Стожер
Ф. 158, 1 оп., 131 а.е., 0,75 л.м., 1952–1962 г.
Машинно-тракторна станция – Тервел
Ф. 182, 1 оп., 88 а.е., 0,43 л.м., 1948–1962 г.
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Машинно-тракторна станция – Толбухин
Ф. 183, 1 оп., 87 а.е., 0,85 л.м., 1946–1962 г.
Машинно-тракторна станция – с. Шабла
Ф. 144, 1 оп., 89 а.е., 0,60 л.м., 1948–1962 г.
Създадени след 1946 г. за подпомагане кооперативните земеделски стопан
ства със земеделска техника и специализирана агротехническа и зоотехническа
помощ. През 1948 г. приемат изкупения от държавата едър земеделски инвентар
на частните собственици. С ПМС от 1962 г. са ликвидирани и инвентарът е из
купен от ТКЗС.

Кореспонденция с МЗ за създаването и дейността на станцията – Ф. 152
(1949).
Протоколи от заседания на Дирекционния съвет – Ф. 142, 143, 144
(1949–1956), Ф. 145, 166 (1951–1959), Ф. 146 (1949–1961), Ф. 152 (1956–
1962), Ф. 158 (1952, 1953, 1959–1962), Ф. 170, 180, 195 (1951–1962), Ф. 177
(1952–1954), Ф. 184 (1951–1958), Ф. 195 (1951–1961), Ф. 208 (1946–1962).
Заповедни книги – Ф. 142, 143, 144 (1949–1962), Ф. 145, 146, 180, 182
(1948–1962), Ф. 152 (1951, 1952, 1954–1960), Ф. 158 (1952–1962), Ф. 166
(1951–1961), Ф. 170 (1951–1962), Ф. 177 (1952–1962), Ф. 183 (1948–1961),
Ф. 184, 208 (1948–1962).
Планове, доклади и др. за дейността – Ф. 142, 152, 184 (1949–1962),
Ф. 143 (1950–1962), Ф. 144, 145 (1948–1962), Ф. 146 (1951–1962), Ф. 158
(1952–1962), Ф. 166 (1954, 1955, 1957–1960, 1962), Ф. 170, 195 (1951–1962),
Ф. 177 (1952–1962), Ф. 180 (1950–1958, 1960–1962), Ф. 182 (1950–1962),
Ф. 183 (1946, 1951–1962), Ф. 208 (1947–1962).
Инвентарни книги – Ф. 142, 143 (1949), Ф. 180 (1948–1950).
Книги за основните средства – Ф. 143, 144 (1949, 1950), Ф. 146 (1948–
1951), Ф. 183 (1947–1949), Ф. 184 (1948, 1949).
Сведения за национализирани, изкупени машини и инвентар от частни
стопани, наличен машинен парк и др. – Ф. 143 (1950, 1952, 1953, 1956, 1961),
Ф. 184, 208 (1948–1950).
Опис на земеделските машини – Ф. 143 (1949).
Счетоводни отчети, ревизионни актове и др. – Ф. 142, 184 (1949–1962),
Ф. 143, 166 (1949, 1951–1962), Ф. 144, 145, 180, 182 (1950–1962), Ф. 146, 158,
170 (1952–1962), Ф. 152 (1952, 1955–1962), Ф. 170, 183, 195 (1951–1962),
Ф. 177 (1952–1962), Ф. 208 (1947–1962).
Щатни разписания – Ф. 142 (1953, 1957, 1961), Ф. 143 (1949–1962),
Ф. 144 (1957, 1958, 1960), Ф. 146 (1953, 1954), Ф. 152 (1951–1962), Ф. 158
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(1954–1958, 1960, 1961), Ф. 166 (1956, 1957, 1962), Ф. 177 (1961), Ф. 182
(1951–1954, 1957, 1958), Ф. 184 (1955, 1960, 1961), Ф. 208 (1956, 1960).
Ремонтно-технически станции
3 ф., 3 оп., 105 а.е., 0,56 л.м., 1957–1967 г.
Ремонтно-техническа станция – с. Крушари
Ф. 901, 1 оп., 36 а.е., 0,20 л.м., 1962–1965 г.
Ремонтно-техническа станция – Тервел
Ф. 917, 1 оп., 57 а.е., 0,28 л.м., 1962–1967 г.
Ремонтно-техническа станция – Толбухин
Ф. 1023, 1 оп., 12 а.е., 0,08 л.м., 1957–1965 г.
Създадени през 1962 г. за ремонт на селскостопанска техника и производ
ство на резервни части.

Учредителна преписка – Ф. 917 (1962).
Инструкции, заповеди, писма и др. на МЗ за дейността на МТС, поддържане и експлоатация на машинно-тракторния парк в страната (1957–1960).
Протоколни книги и протоколи от заседания на ръководството – Ф. 917
(1962–1967), Ф. 1023 (1962, 1963).
Заповеди на ръководството по дейността – Ф. 901 (1963, 1964), Ф. 917
(1962–1967).
Планове, отчети и др. за дейността – Ф. 901 (1962–1964), Ф. 917 (1962–
1967), Ф. 1023 (1962–1965).
Типов договор за ремонти – Ф. 917 (1964).
Финансови планове, счетоводни баланси, ревизионни актове и др. –
Ф. 901, 1023 (1962–1965), Ф. 917 (1962–1967).
Щатни разписания – Ф. 901 (1963–1965), Ф. 917 (1962–1967), Ф. 1023
(1962–1965).
Бригади за селскостопански услуги
5 ф., 5 оп., 167 а.е., 1,25 л.м., 1975–1995 г.
Бригада за селскостопански услуги – Балчик
Ф. 1573, 1 оп., 22 а.е., 0,15 л.м., 1975–1989 г.
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Специализирана бригада за селскостопански услуги
„Стоян Воденичаров“ – Каварна
Ф. 1540, 1 оп., 61 а.е., 0,50 л.м., 1980–1989 г.
Бригада за селскостопански услуги – с. Крушари
Ф. 1593, 1 оп., 43 а.е., 0,35 л.м., 1987–1995 г.
Специализирана бригада за селскостопански услуги – Тервел
Ф. 1578, 1 оп., 9 а.е., 0,05 л.м., 1987–1989 г.
Специализирана бригада „Ремонт и материално-техническо
снабдяване“ – Толбухин
Ф. 1551, 1 оп., 32 а.е., 0,20 л.м., 1987–1989 г.
Създадени през 1987 г. с предмет на дейност: строителство, транспортни
и ремонтни услуги, материално-техническо снабдяване и др. за нуждите на сел
скостопанските бригади. Преустановяват дейността си през 1989 г. с прекратя
ване функциите на АПК.
Бригадата в с. Крушари прекратява дейността си през 1995 г.

Решения на Добричкия окръжен съд за регистриране, дейност и ликвидиране на бригадата в с. Крушари – Ф. 1593 (1992, 1993).
Протоколи: от заседания на СС, годишни отчетни събрания и др. –
Ф. 1540, 1551, 1573 (1987–1989), Ф. 1578 (1987, 1988), Ф. 1593 (1989–1993);
за провеждане на търгове, продажба на обекти, отстъпване право на строеж
на Събирателно дружество „Ракурс“ – Ковачев и син“ – с. Крушари – Ф. 1593
(1989, 1993, 1994).
Планове, програми, доклади и др. за дейността на бригадите и на АПК –
Ф. 1540 (1980, 1987–1989), Ф. 1551 (1987–1989), Ф. 1573 (1975–1989),
Ф. 1578 (1988, 1989), Ф. 1593 (1987–1991).
Финансови планове, баланси и др. – Ф. 1540, 1551, 1573 (1987–1989),
Ф. 1578 (1987, 1988), Ф. 1593 (1987–1995).
Щатни разписания – Ф. 1540, 1551, 1573 (1987–1989), Ф. 1593 (1987, 1988).
„Техническо обслужване на селското стопанство“
Еднолично акционерно дружество – Добрич
Ф. 1612, 1 оп., 53 а.е., 0,40 л.м., 1987–1999 г.
Създадено с Решение на МС от 26 февр. 1987 г. като Технологичен комби
нат по механизация, техническо обслужване и борба с ерозията, с предмет на
дейност: внедряване на комплексна механизация в селското стопанство, пови

175

Архивни справочници
шаване почвеното плодородие, възстановяване на почвата и др. на територията
на Толбухински окръг. С решения на Добричкия окръжен съд от 11 дек. 1990 г.
се преобразува в ДФ „Техническо обслужване на селското стопанство“, 5 март
1992 г. – в ЕООД, 26 февр. 1997 – в ЕАД. Приватизира се и с Решение на Добричкия
окръжен съд от 28 окт. 1998 г. се регистира като АД.

Решения на МС, МЗ, Добричкия окръжен съд за създаване, регистриране, дейност и преобразуване (1987, 1990, 1992, 1997, 1998).
Протоколи от заседания на СС, Съвета на директорите, общи събрания
(1988–1993, 1997, 1998).
Бизнес програма и производствени планове (1987–1989, 1993).
Доклади и анализи за дейността (1988–1991).
Годишни отчети и баланси с приложения (1989–1999).
Дружествена фирма „Агростил“ – Тервел
Ф. 1610, 1 оп., 27 а.е., 0,18 л.м., 1988–1996 г.
Създадена като Дружествена фирма „Димитровско знаме“ с решение от 6
окт. 1989 г. на събрание на делегатите на колективни земеделски стопанства от
Тервел, с. Безмер, с. Коларци, с. Нова Камена, с. Орляк и с. Жегларци с предмет
на дейност: селскостопанско производство, строителство, преработка и реали
зация на селскостопански продукти и др. С решения на Добричкия окръжен съд
от 6 ноем. 1990 г. се променя наименованието на „Агростил“, 10 юни 1992 г. се
обявява в ликвидация. Функциите са прекратени през 1995 г.

Учредителен протокол и решение на Добричкия окръжен съд за регис
триране на фирмата (1989, 1990).
Заповед на Областна управа – Варна и удостоверение на Добричкия окръжен съд за обявяване на ликвидация (1992).
Протоколи от заседания на УС и на Ликвидационния съвет (1992, 1993).
Договори с Фирма „Юрюклер“ – Турция, за доставка на фурни за хляб,
износ на платове (1992).
Отчет за дейността (1991).
Годишни производствено-финансови планове, баланси, ревизионни актове (1989–1992, 1996).
Статистически отчети за капитални вложения и въведени основни фондове на предшественика на фирмата – Специализирана бригада за селскостопански услуги – Тервел (1988).
Щатно разписание, колективен трудов договор между ръководството и
синдикалната организация по договаряне на работните заплати, вътрешни
правила за организация на работната заплата и др. (1990, 1991).
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Окръжно предприятие „Агрохимическо обслужване“ – Толбухин
Ф. 1408, 3 оп., 211 а.е., 1,10 л.м., 1966–1999 г.
Създадено на 1 ян. 1976 г. с Решение на ДСО „Агрохимическо обслужване“
като Държавна окръжна станция с предмет на дейност: комплексни услуги по
растителна защита, торене в селското стопанство и др. През 1982–1987 г. ста
ва Окръжно предприятие, 1987–1990 г. – Предприятие „Агрохимическо обслуж
ване“. С решения на Добричкия окръжен съд от 14 ян. 1991 г. се регистрира като
ДФ „Агросервиз“, 10 март 1994 г. – „Агросервиз“ ЕООД, 29 ян. 1998 г. – „Агро
сервиз – 98“ ООД, 17 юни 1998 г. – „Агросервиз“ ООД. Като приватизирано, в
дейността си включва производство и реализация на селскостопанска продукция,
ремонт и поддръжка на селскостопанска техника и др.

Решение на ДСО „Агрохимическо обслужване“ за преструктуриране на
дейността (1975).
Решение на МС за преминаване на растителнозащитните станции на
подчинение на ЦКС (1968).
Решения на Добричкия окръжен съд за регистриране, предмет на дейност и др. (1991, 1994, 1997, 1998).
Методика за работата на предприятието (1981).
Устав и анализ на правното състояние (1994).
Планове за работа на Стопанския комитет (1976–1978).
Протоколи от заседания на СС, общи събрания и др. (1989–1993, 1995,
1997, 1998).
Програми, доклади, анализи и др. за дейността на предприятието (1976–
1990, 1992, 1997, 1998).
Годишни баланси, финансови планове, счетоводни отчети и др. (1976–
1983, 1991–1999).
Щатни разписания, в т.ч. и на предшестващата дейността растителнозащитна станция (1974–1979, 1982, 1989–1998).
Щатни таблици за системата на селското стопанство в България (1966).
Предприятие „Селскостопански мелиорации
и борба с ерозията“ – Толбухин
Ф. 1402, 3 оп., 210 а.е., 1,56 л.м., 1975–1998 г.
Създадено с решения на МЗХП от 1975 г. и на ИК на ОНС – Толбухин от
1976 г. като Станция по механизация на животновъдството на територията
на Толбухински окръг с предмет на дейност: мелиоративно и противоерозионно
строителство, обслужване механизацията в животновъдството, комплексна
инженерингова дейност в областта на селското стопанство и др. Съгласно За
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повед на ДСО „Машинно-тракторни станции и борба с ерозията“ от началото
на 1978 г. е Предприятие „Селскостопански мелиорации и борба с ерозията“,
от 1986 г. – Предприятие „Механизация и борба с ерозията“. През 1991 г. става
ДФ. С Решение на Добричкия окръжен съд от 22 юни 1992 г. става ЕООД. Прива
тизира се и с Решение на Добричкия окръжен съд от 21 май 1998 г. се регистрира
като ООД.

Наредби, правилници за създаване, преструктуриране, вътрешния трудов ред, организация на вътрешната стопанска сметка и др. (1975–1984).
Решения на Добричкия окръжен съд за преобразуване, управление и
дейност (1992, 1998).
Протоколи от заседания на Стопанския комитет, СС, Бригадния съвет и
др. (1976–1979, 1981–1993).
Планове, доклади, информации и др. за дейността (1976–1991).
Финансови планове, отчети, баланси (1976–1984, 1986–1998).
Щатни разписания (1976–1979, 1981–1995).
Селскостопанска авиация – Авиоотряд – Толбухин
Ф. 1370, 3 оп., 137 а.е., 1,35 л.м., 1972–1999 г.
Създаден през 1973 г. за авиохимическа дейност в защита на селскостопан
ските култури, картографски, хидромелиоративни услуги и др. През 1992 г. се
регистрира като „Ер Добруджа“ ЕООД – Добрич; 1999 г. се приватизира и пре
образува в ООД.

Решение на Политбюро на ЦК на БКП, наредби, правилници на ДСО
„Балкан“ и Държавна въздухоплавателна инспекция за развитието на авиацията в страната, създаване и дейност на авиоотряда в Толбухин, нормите
за полетно време и почивките на летателния състав и др. (1972–1980, 1983,
1984, 1989).
Решения на Добричкия окръжен съд, заповеди на МТ за регистриране,
пререгистриране, откриване процедура по приватизиране и др. (1992, 1998,
1999).
Протоколи от заседания на ръководството, от общи събрания за усъвършенстване системата за стимулиране на летателно-производствената дейност, извършване на съкращения в щата (1973–1976, 1979–1982, 1990–1991).
Планове, отчети, анализи и др. за дейността (1973–1994, 1996–1999).
Годишни баланси (1973–1982, 1985–1999).
Щатни разписания (1976–1983, 1991, 1993, 1997).
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Специализирано предприятие „Конезавод
„Стефан Караджа“ – Балчик
Ф. 1242, 3 оп., 123 а.е., 0,81 л.м., 1971–2009 г.
Създадено през 1971 г. с Разпореждане на МС от 22 окт. 1970 г. и Решение
на Комитета за стопанска координация от 14 май 1971 г. с предмет на дейност:
развъждане и отглеждане на племенни коне за конния спорт, износ в чужбина и
др. От 1 ян. 1978 г. със Заповед на МЗХП преминава на подчинение на Окръжния
селекционен център по животновъдство – Толбухин. С решения на Добричкия ок
ръжен съд от 20 дек. 1993 г. става ЕООД, 22 окт. 2008 г. се обявява несъстоятел
ност и през 2010 г. се ликвидира.

Заповеди на МЗ, решения на Добричкия окръжен съд за създаване, дейност, преструктуриране и др. (1971–1984, 1993, 1995–1997, 1999, 2004, 2006,
2008, 2009).
Протоколи от заседания на СС, Стопанския комитет, от общи събрания
и др. (1972–1977, 1980–1983).
Планове, доклади, информации и др. за производствената и финансовата
дейност (1971–1984, 2000–2002, 2006).
Финансови планове, счетоводни отчети, баланси и др. (1971–1984, 1998–
2002, 2004–2008).
Щатни разписания (1971–1984).
Грамота за удостояване на предприятието със значка „Отличник на
МЗХП“ и Орден на труда – златен (1977).
Покана, снимки, грамоти и др. от честване 80-годишната племенна работа в коневъдството през 1977 г., от дейността (1977, 1985, 1986).
Районна станция за изкуствено осеменяване – Генерал Тошево
Ф. 1029, 1 оп., 12 а.е., 0,08 л.м., 1957–1962 г.
Създадена през 1956 г. с предмет на дейност: изкуствено осеменяване на
крави и овце, ръководство на развъдната дейност в животновъдните ферми в
района. През 1962 г. преминава към Инспекцията по племенно дело – Толбухин.

Правилник за вътрешния ред (1957).
План-график за изкуствено осеменяване в района (1962).
Доклади, обяснителни записки и др. за дейността (1957–1962).
Договори с Държавно ведомство „Ветпромснаб“ за доставка на материали (1961, 1962).
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Инспекция по племенно дело и изкуствено осеменяване – Толбухин
Ф. 1030, 2 оп., 350 а.е., 3,15 л.м., 1896–1976 г.
Създадена през 1953 г. като Държавен племенен развъдник по овцевъдство
за подобряване породността в животновъдството. През 1959 г., със създаването
на Държавна инспекция за развъдно-подобрителна работа по животновъдство –
Варна, става район към нея. С ПМС от 22 май 1962 г. придобива самостоятел
ност и се преименува на Окръжна инспекция по племенно дело. През 1963 г. дей
ността се разделя в обособени Инспекция по племенно дело и Окръжна станция
за изкуствено осеменяване. С ПМС от 22 ян. 1968 г. дейността отново се обе
динява в Инспекция по племенно дело и изкуствено осеменяване. През 1976 г. се
включва към Окръжния селекционен център по животновъдство – Толбухин.

Правилници, наредби и др. по дейността (1953, 1954, 1957, 1959–1966,
1968–1975).
Планове, доклади, информации и др. за дейността (1953–1971).
Бюджети, баланси, ревизионни актове и др. (1953–1959, 1962–1975).
Щатни разписания (1954–1959, 1963–1975).
Каталози, снимки на разплодни породи селскостопански животни, национални изложби по говедовъдство (1962, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971).
Доклади и др. за профсъюзната дейност (1972–1976).
Годишни рапорти на Варненския земеделски надзирател, статии в сп.
„Сеяч“ за конкурси по земеделие и скотовъдство в Добрич през 1896, 1897 г.,
програма на конкурса през 1896 г. и др. (1896, 1897).
Слово на Председателя на ОНС – Толбухин от откриване на изложба по
повод 75-годишнината от първия преглед-изложба на селското стопанство и
земеделие в Добрич през 1896 г. (1971).
Лекции от курс за зоотехници (1938, 1939).
Кантора „Разплодни животни“ – Толбухин
Ф. 1189, 1 оп., 124 а.е., 0,68 л.м., 1960–1976 г.
Създадена на 1 апр. 1961 г. като Държавно търговско предприятие „Живо
тинско снабдяване“ – клон на Столично стопанско предприятие „Живснаб“ –
София, с предмет на дейност: доставка на животни за разплод, угояване, люпене
на пилета и др. От 1 апр. 1966 г. преминава към ДСО „Родопа“ с наименование
Кантора „Разплодни животни“ и предмет на дейност търговия с животни,
птици за разплод и др. През 1976 г. преминава към Окръжен селекционен център
по животновъдство – Толбухин.
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Заповед на МЗ, протоколи, описи и др. за предаване на основни средства
при създаване на предприятието, преминаване на ведомствено подчинение на
ДСО „Родопа“ (1961, 1966).
Предавателен протокол на активи и пасиви между предприятието и Окръжния селекционен център по животновъдство (1976).
Устройствен правилник, правилници за дейността на люпилните, дейността на кантората (1961–1974).
Указания и писма на предшестващото Държавно търговско предприятие „Живснаб“ – клон Варна за изкуственото люпене на пилета, внедряване
на газова дезинфекция, подобряване организацията и заплащането на труда
(1960, 1961).
Протоколи от заседание на СС, общо събрание (1965, 1974).
Планове, доклади, обзори и др. за дейността (1961–1976).
Финансови планове, баланси, ревизионни актове и др. (1961–1976).
Щатни разписания (1961–1976).
Окръжен селекционен център по животновъдство – Толбухин
Ф. 1190, 3 оп., 201 а.е., 2,16 л.м., 1921–1985 г.
Създаден с Разпореждане на МС от 7 окт. 1971 г. като Уедрена станция
за изкуствено осеменяване с предмет на дейност: племенно дело, селекция в жи
вотновъдството, създаване на нови породи и др. През 1976 г. се извършва реор
ганизация със създаването на Окръжен селекционен център по животновъдство,
в който са включени: Уедрена станция за изкуствено осеменяване, Инспекция
по племенно дело, Кантора „Разплодни животни“, Конезавод „Стефан Кара
джа“ – Балчик и др.

Правилници за структурата, дейността и др., в т.ч. за търговията със
селскостопански животни в страната (1961, 1974, 1975, 1979, 1980, 1982).
Писмо до клона на БНБ в Толбухин за преминаване на Конезавод „Стефан Караджа“ към селекционния център (1978).
Предавателен протокол за преминаване на Кантора „Разплодни животни“ към центъра (1976).
Протоколи от заседания на СС (1979–1984).
Планове, доклади, сведения и др. за дейността, в т.ч. и на предшественика – Инспекция по племенно дело и изкуствено осеменяване (1968, 1972–
1984).
Бюджетни сметки, баланси и др. (1972–1983).
Щатни разписания (1972–1980, 1982, 1983).
Грамоти за постигнати успехи на центъра (1965, 1973–1982).
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Снимки от жътва с камили в Добричко, животновъдни изложби и др.
(1921, 1927, 1936, 1955, 1971, 1976, 1978–1985).
Каталог на биковете в селекционния център (1979).
Комбинат за производство и преработка на птиче месо и яйца –
с. Дончево
Ф. 1140, 5 оп., 446 а.е., 3,35 л.м., 1964–2005 г.
Създаден с решения на МС от 4 септ. 1964 г. и 19 авг. 1965 г. към ДСП „Ро
допа“ – София да се построят птицекомбинати в Русе, Стара Загора и Толбухин.
Птицекомбинатът в Толбухин и с. Дончево е с предмет на дейност: производ
ство, обработка, сортировка и опаковка на яйца, пилета, птиче месо и др. С
Разпореждане на МС от 23 март 1974 г. преминава към Научно-производствено
обединение по птицевъдство – Костинброд. От 1 окт. 1975 г. сродните предпри
ятия Птицекомбинат за носачки – с. Дончево, Птицекланица – Толбухин и Пти
цекомбинат за бройлери – с. Царевец се обединяват в Комбинат за производство
и преработка на птиче месо и яйца – Толбухин и с. Дончево. С решения на МЗХП
от 5 дек. 1990 г. и на СО „Птицевъдство“ – Костиндброд от 8 ноем. 1990 г. ком
бинатът се преобразува в ДФ „Яйца и птици – Добруджа“ – Добрич.

Решения на: МС за строителство на птицекомбината (1964), СО „Птицевъдство“ за дейността (1986–1990).
Разделителни протоколи за ликвидиране дейността на СО „Птицевъдство“ – Костинброд и предоставяне активи и пасиви на ДФ „Яйца и птици –
Добруджа“ – Добрич (1990, 1991).
Правилници за вътрешния трудов ред, устройството и дейността (1982,
1987).
Протоколи от заседания на Дирекционния съвет, Стопанския комитет,
ТИС, СС (1965, 1967–1990).
Планове, отчети и др. за дейността (1965–1990).
Баланси, финансови планове, ревизионни актове (1964–1990).
Щатни разписания, колективни трудови договори, статистически сведения за персонала и др. (1964–1990).
Юбилейна брошура „40 години „Яйца и птици – Зора“ АД – с. Дончево“
(на бълг. и англ. ез.) (2005).
Хибриден център по птицевъдство – с. Златия
Ф. 1556, 2 оп., 192 а.е., 1,25 л.м., 1972–1999 г.
Създаден през 1974 г. като център за племенно птицевъдство (хибридни пи
лета), производство на разплоден материал за птицекомбинатите в страната.
С решения на Добричкия окръжен съд от: 28 дек. 1991 г. се преобразува в ЕООД,
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като капиталите се прехвърлят на ДФ „Хибриден център по птицевъдство – Кос
тинброд; 17 дек. 1996 г. се вписва като клон на „Птицевъдна компамия – Север –
Изток“ – Шумен; 26 юни 1997 г. се регистрира като „Хибриден център – Златия“
ЕАД; 20 юли 1998 г. се открива процедура по приватизация.

Решения на Добричкия, Шуменския окръжен съд за преструктуриране и
дейност (1991–1998).
Заповеди, писма от МЗХП, Научно-производствено обединение по птицевъдство – Костинброд, Окръжен ветеринарен медицински център – Толбухин и др. за дейността (1973–1987).
Протоколи от: заседания на СС, Дирекционния съвет (1980–1984, 1988–
1991, 1997, 1998); общи събрания (1981–1984, 1991).
Планове, доклади, отчети и др. за дейността (1972, 1976–1998).
Финансови планове, счетоводни баланси, ревизионен акт и др. (1976–
1991, 1993, 1995–1999).
Щатни разписания (1975–1984).
Птицекомбинат за бройлери – с. Царевец
Ф. 1401, 1 оп., 26 а.е., 0,14 л.м., 1975 г.
Създаден на 23 ноем. 1971 г. с решение на делегатско събрание на коопера
тивните стопанства от Толбухински окръг като междукооперативно предпри
ятие. През ян. 1975 г. става Птицекомбинат за отглеждане на бройлери. От 1
окт. 1975 г. слива дейността си с Комбината за производство и преработка на
птиче месо и яйца – с. Дончево.

Предложение и заповед на МЗХП за преминаване на комбината към Научно-производствено обединение – Костинброд (1975).
Протоколи от общи събрания (1975).
План, доклади, справки и др. за дейността (1975).
Встъпителни баланси, описи, счетоводни отчети и др. за предаване на
птицеферми към комбината (1975).
Щатни разписания (1975).
Обединено предприятие за хибридни свине – Толбухин
Ф. 1385, 3 оп., 202 а.е., 1,12 л.м., 1971–2007 г.
Създадено през 1977 г. със Заповед на МЗХП от 14 юни 1976 г. с предмет
на дейност: хибридно свиневъдство. През 1988 г. се преименува на Предприятие
по свиневъдство. С решения на Добричкия окръжен съд от: 17 ян. 1991 г. се ре
гистрира като ДФ „Репродуктивна база по свиневъдство“, 27 юли 1994 г. – „Реп
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родуктивен център по свиневъдство“ ЕООД, 10 юни 1996 г. – „Репродуктивен
център по свиневъдство“ ЕАД, 24 апр. 1999 г. се обявява несъстоятелност. През
2007 г. се ликвидира.

Решение на МС за изграждане на Хибриден център по свиневъдство –
Шумен (1971).
Докладни записки, планове и др. на Научно-производствено обединение
по свиневъдство – Шумен за изпълнение на задачите, предстоящата дейност
на предприятието в Толбухин и др. (1974–1976); решения на Добричкия окръжен съд за управление, преструктуриране и заличаване на дружеството
(1999, 2003, 2007).
Протоколи от: заседания на Стопанския комитет (1977–1984), Борда на
директорите (1997); събрания на кредиторите (1995–2005); търгове за разпределяне имуществото на дружеството (2000).
Планове, доклади, информации и др. за дейността (1977–1984, 1999–
2006).
Преписки с МЗ, Добричкия окръжен съд, Министерството на правосъдието за кредитната задлъжнялост, неплатежоспособността, продажбата на
имуществото и др. (1994–2003).
Експертни оценки, справки и др. за недвижимите имоти на дружеството
(1993–2006).
Одитен доклад на Териториалната дирекция на Агенцията за държавен
вътрешнофинансов контрол за извършен одит на дружеството (2006).
Финансови планове, баланси и др. на предприятието и на репродуктивната база в с. Сенокос (1975–1984, 1992–2006).
Щатни разписания на предприятието и на репродуктивната база в с. Сенокос (1974, 1976–1984, 1997–1999).
Снимки от откриване сградата на комплекса, на ръководители, наградени служители и специалисти (1978).
Междукооперативен свинекомплекс – с. Карапелит
Ф. 1178, 1 оп., 24 а.е., 0,14 л.м., 1972–1975 г.
Създаден с Решение на МС през ян. 1972 г. с предмет на дейност развъждане
и угояване на свине. От 1 юли 1975 г. става филиал на Промишлено-животновъ
ден комплекс „Родопа“ – Толбухин.

Заповеди на директора по дейността (1974, 1975).
Протоколи от заседания на УС (1973, 1974).
Планове, доклади, отчети и др. за дейността (1972–1975).
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Финансови планове и баланси (1972, 1974, 1975).
Щатни разписания (1972–1974).
Междукооперативен свинеугоителен комплекс – с. Козлодуйци
Ф. 1177, 2 оп., 82 а.е., 0,38 л.м., 1968–1998 г.
Създаден през 1968 г. с предмет на дейност: отглеждане на животни, раз
въдно-племенна дейност и др. От 1 юли 1975 г. до 11 дек. 1990 г. е филиал на Про
мишлено-животновъден комплекс „Родопа“ – Толбухин. С решения на Добричкия
окръжен съд от: 21 дек. 1990 г. става ДФ; 8 дек. 1992 г. – ЕООД. С изпълнително
дело от 1994 г. ЕООД е обявено в ликвидация, която приключва през 1998 г.

Учредителен протокол, доклади за създаване, разширяване на комплекса
(1968, 1969).
Разделителен протокол между Промишлено-животновъден комплекс
„Родопа“ и ДФ (1991).
Решения, постановление на Добричкия окръжен съд за регистриране,
пререгистриране, публична продан на имуществото и др. (1990, 1992, 1995).
Устави на дружеството (1990, 1992).
Заповеди на директора по дейността (1970–1974).
Протоколи от: заседания на УС и СС (1972, 1973, 1975), делегатски съб
рания (1990, 1991).
Планове, отчети и др. за дейността (1968–1975, 1990–1995).
Баланси, ревизионни актове и др. (1972–1975, 1990–1995, 1998).
Щатни разписания (1969, 1972–1974, 1991–1995).
Стопанско предприятие „Свинеферма“
при Околийски народен съвет – Толбухин
Ф. 439, 1 оп., 31 а.е., 0,22 л.м., 1954–1958 г.
Създадено през 1955 г. с предмет на дейност до 1959 г. свиневъдство и сви
неугояване.

Приемно-предавателни протоколи за приемане свиневъдното стопанство от Околийски промкомбинат – Толбухин (1956).
Устав и правилник за устройството и дейността (1956).
Заповеди на ръководителя по дейността (1956–1958).
Финансово-производствени планове, доклади, обзори и др. за дейността,
в т.ч. на стопанството при промкомбината (1954–1958).
Счетоводни отчети, баланси, ревизионен акт (1955–1958).
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Животновъдно-фуражен комплекс „Малчика“ – с. Божурец
Ф. 1562, 1 оп., 49 а.е., 0,35 л.м., 1979–1986 г.
Създаден през 1982 г. с Решение на ОК на БКП с предмет на дейност го
ведовъдство и млекопроизводство. Обединява дейностите на кравекомплекса в
селото и на фуражната бригада – Каварна. През 1987 г. преминава на подчинение
на АПК – Каварна.

Правилник, вътрешни правила за организацията на труда и работната
заплата (1982–1984).
Протоколи от заседания на Производствения съвет (1982–1986).
Програми и доклади за дейността на комплекса и на обединените към
комплекса: кравекомплекс –с. Божурец и фуражна бригада – Каварна (1979–
1986).
Финансово-производствени планове, баланси, финансови отчети (1982–
1986).
Щатни разписания (1981–1986).
Телекомплекс – Генерал Тошево
Ф. 1580, 1 оп., 67 а.е., 0,35 л.м., 1968–1986 г.
Създаден през 1968 г. като междукооперативно предприятие за угояване на
телета. От 1979 г. става телекомплекс. През [1991 г.] преминава към „Месоком
бинат – Добрич“ ООД – Добрич.

Решение на Толбухинския окръжен съд за регистриране на междукооперативно предприятие за угояване на телета в Генерал Тошево, устав за
дейността му (1968).
Протоколи от: заседания на УС (1974–1976), общи събрания (1968–
1970, 1975, 1976, 1978–1985).
Планове, отчети, доклади и др. за дейността (1969, 1970, 1972–1986).
Годишни баланси (1968, 1969, 1971–1979).
Щатни разписания (1976, 1979, 1981, 1984).
Държавно търговско снабдително предприятие
„Зооветснаб“ – Толбухин
Ф. 1188, 1 оп., 129 а.е., 0,44 л.м., 1960–1976 г.
Създадено със Заповед на МЗ от 7 май 1960 г. като Държавно ветеринар
но предприятие „Ветпромснаб“ – Толбухин, клон към Държавно ветеринарно
предприятие „Ветпромснаб“ – София, с предмет на дейност: снабдяване сто
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панствата с ветеринарни лекарствени средства, препарати, инструменти и
зоотехнически пособия за животновъдството. С ПМС от 26 март 1965 г. тър
говската дейност в централното управление се отделя и клонът в Толбухин се
преименува на Държавно търговско снабдително предприятие „Зооветснаб“.
От 1 юли 1975 г. преминава към Окръжния ветеринарен медицински център –
Толбухин.

Правилник за вътрешния ред (1971).
Окръжни, инструкции от централното управление по дейността, за доставки на медикаменти за животновъдството (1964, 1965, 1967–1976).
Планове, отчети, информации и др. за дейността, стокооборота (1960–
1976).
Финансови планове, баланси, ревизионни актове и др. (1960–1976).
Щатни разписания (1962–1975).
Опитна диагностична ветеринарна станция – Толбухин
Ф. 1470, 2 оп., 193 а.е., 1,40 л.м., 1950–2007 г.
Създадена през 1950 г. като Районна ветеринарна станция с предмет на
дейност: изследване на заразните и паразитни болести по животните, контрол
на хранителните продукти и др. През 1974 г. се преименува на Опитна диагнос
тична ветеринарна станция. През 1976–1992 г. преминава към Окръжния ветери
нарен медицински център. От 1993 г. отново придобива самостоятелност като
Районна ветеринарна станция. С решения на Добричкия окръжен съд от 26 март
2001 г. се регистрира като ЕООД, 19 апр. 2004 г. се обявява ликвидация. През
2007 г. се заличава от търговския регистър.

Решения на Добричкия окръжен съд за преструктуриране и заличаване
на дружеството (2001, 2007).
Правилник за дейността (1969).
Докладни записки до МЗ за откриване на лаборатория и преструктуриране на дружеството (2003, 2004).
Протоколи от събрания на научните работници и служителите (1993–
2001).
Планове, доклади, рапорти и др. за дейността, от юбилейна сесия за
25-годишнината на станцията (1950–1975, 1993–2000).
Бюджети, баланси, ревизионни актове и др. (1951–1975, 1996–2007).
Щатни разписания (1993–2004).
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Окръжен ветеринарен медицински център – Толбухин
Ф. 1463, 2 оп., 173 а.е., 1,75 л.м., 1973–1996 г.
Създаден през 1976 г. като окръжен център – поделение на Научно-производ
ствено обединение „Ветеринарно дело“, с предмет на дейност ветеринарноме
дицински контрол. През 1986 г. предходното обединение се закрива, създава се ДО
„Ветеринарно дело“ и центърът се преименува на Ветеринарномедицински. През
1992 г. ДО се закрива и се създава Национална ветеринарна медицинска служба с
28 регионални служби и центърът в Добрич се преименува на Регионална ветери
нарна медицинска служба. В изпълнение на ПМС от 14 февр. 2011 г., считано от
18 февр. 2011 г., преминава към новосъздадената Областна дирекция по безопас
ност на храните – Добрич.

Наредби на МЗХП, Държавния комитет по планиране и др. за ефективността от научно-техническите постижения, в т.ч. за ветеринарномедицинските центрове (1973).
Правилници за дейността (1976–1979).
Заповеди на ръководителя по дейността (1976–1979).
Протоколи от: заседания на Стопанския комитет, СС (1976–1992), Оперативното бюро (1980, 1981, 1983, 1985), колегиума (1981), общи събрания
(1976–1980, 1982, 1986–1989).
Планове, доклади, отчети и др. за дейността (1976–1989).
Финансови планове, годишни баланси и др. (1976–1979, 1981–1996).
Щатни разписания (1976–1996).
Околийски ветеринарни служби
4 ф., 4 оп., 92 а.е., 1,14 л.м., 1940–1948 г.
Околийска ветеринарна служба – Балчик
Ф. 84, 1 оп., 27 а.е., 0,30 л.м., 1940–1948 г.
Вж. и Ф. 154К
Околийска ветеринарна служба – с. Генерал Тошево
Ф. 87, 1 оп., 18 а.е., 0,14 л.м., 1944–1948 г.
Вж. и Ф. 164К
Околийска ветеринарна служба – Добрич
Ф. 100, 1 оп., 22 а.е., 0,15 л.м., 1941–1948 г.
Вж. и Ф. 187К
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Околийска ветеринарна служба – с. Тервел
Ф. 88, 1 оп., 25 а.е., 0,55 л.м., 1943–1947 г.
Вж. и Ф. 186К
Създадени през 1940 г. за ръководство и контрол върху работата на участъ
ковите и подучастъкови ветеринарни служби в борбата със заразните болести
по животните и птиците, упражняване на медицински контрол върху търговия
та с животински продукти, доставка на медикаменти в съответната околия.
Закрити са през апр. 1948 г. Функциите се поемат от отделите „Ветеринарно
дело“ към народните съвети.

Планове за санитарно-ветеринарното дело – Ф. 100 (1947, 1948).
Доклади за дейността – Ф. 84 (1945–1947), Ф. 87 (1945), Ф. 88 (1944–
1947), Ф. 100 (1941–1948).
Сведения за: персонала, обезщетенията за селскостопански животни, заболяванията, лечебните мероприятия, животинската продукция, постъпилите
суми във фонд „Епизоотии“ и др. – Ф. 84 (1940, 1943–1947), Ф. 87 (1945–
1948), Ф. 88 (1944–1947), Ф. 100 (1941–1948).
Годишни отчети за приходите и разходите – Ф. 100 (142–1946).
Ветеринарни лечебници
4 ф., 5 оп., 130 а.е., 1,40 л.м., 1942–1965 г.
Ветеринарна лечебница – с. Владимирово
Ф. 278, 1 оп., 16 а.е., 0,65 л.м., 1949–1958 г.
Околийска ветеринарна лечебница – Генерал Тошево
Ф. 119, 2 оп., 78 а.е., 0,55 л.м., 1944–1965 г.
Районна ветеринарна лечебница – Тервел
Ф. 961, 1 оп., 20 а.е., 0,12 л.м., 1943–1961 г.
Околийска ветеринарна лечебница – Толбухин
Ф. 36, 1 оп., 16 а.е., 0,08 л.м., 1942–1953 г.
Вж. и Ф. 7К
Създадени преди 1944 г. с предмет на дейност ветеринарно лечебно дело в
съответния район (околия).

Планове за: дейността – Ф. 119 (1954, 1955), Ф. 961 (1953, 1954); държавните доставки на мляко – Ф. 119 (1948).
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Доклади, отчети, сведения и др. за заболяванията при животните, изкуственото осеменяване, получаването на лекарства и серуми от Ветеринарно-бактериологична служба – Варна и др. – Ф. 36 (1944–1953), Ф. 119 (1944–
1961, 1963, 1965), Ф. 278 (1950–1955), Ф. 961 (1953, 1955–1959, 1961).
Писма от Областна ветеринарна служба, ОНС – Варна по дейността –
Ф. 119 (1944–1948), Ф. 278 (1950–1953).
Протоколи : за наемане на помещения, построяване на сграда върху закупено дворно място и др. – Ф. 36 (1942, 1945); от събрания и заседания на
комисии за борба със заразните болести по животните – Ф. 278 (1950–1955).
Списък на построените ветеринарни лечебници и амбулатории в Толбухинска околия – Ф. 36 (1950).
Ревизонни актове от ревизии на: участъкови ветеринарни слубжи – Ф. 36
(1944, 1945, 1950, 1951); лечебницата – Ф. 961 (1943).
V.2. ГОРСКО СТОПАНСТВО
Окръжно управление на горите – Толбухин
Ф. 1051, 1 оп., 47 а.е., 0,40 л.м., 1960–1964 г.
Създадено през 1960 г. за стопанисване и експлоатация на горите на тери
торията на окръга. Действа до 1963 г.

Заповеди, разпореждания и др. на МЗ, Комитета по горите и горската
промишленост по дейността (1960–1963).
Планове, доклади, информации и др. за охраната, състоянието на горите,
залесяването и др. (1960–1963).
Баланси, ревизионни актове, щатни разписания и др. на управлението и
на районните стопанства в окръга (1960–1964).
Горски стопанства
6 ф., 22 оп., 2262 а.е., 15,19 л.м., 1904–2000 г.
Горско стопанство – Балчик
Ф. 30, 6 оп., 575 а.е., 3,05 л.м., 1942–1999 г.
Административно лесничейство – Балчик
Ф. 127, 1 оп., 23 а.е., 0,21 л.м., 1943–1950 г.
Вж. и Ф. 185К
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Държавно горско стопанство – Генерал Тошево
Ф. 1321, 2 оп., 105 а.е., 0,89 л.м., 1949–1999 г.
Държавно горско стопанство – Тервел
Ф. 951, 5 оп., 444 а.е., 3,00 л.м., 1904–1999 г.
Държавно горско стопанство – Толбухин
Ф. 140, 6 оп., 913 а.е., 6,09 л.м., 1935–2000 г.
Вж. и Ф. 211К
Държавно промишлено горско стопанство – Толбухин
Ф. 141, 2 оп., 202 а.е., 1,95 л.м., 1945–1959 г.
Създадени в края на ХІХ в. съгласно Закона за горите от 1890 г. за стопа
нисване и експлоатация на горите. През 1904 г. са създадени първите админис
тративни лесничейства. След одържавяването на горите през 1948 г. се пре
именуват на държавни горски стопанства. Със заповед на Комитета по горите
при МС от 1991 г. се преобразуват в държавни лесничейства за стопанисване на
горите, лов, рибовъдство и др. През 1994 г. се преобразуват в горски стопанства.
През 1999 г. отново се преобразуват в държавни лесничейства, упражняващи
само контролни функции. Стопанската дейност се поема от „Добруджанска
гора“ ЕАД – Добрич, което се приватизира.

Разпореждания, заповеди, решения и др. на МС, МЗГ, Министерство
на горите и опазването на околната среда, Стопанския съвет на Горско-промишлен комбинат – Варна, Комитета по горите, Добричкия окръжен съд и
др. за създаване на представително ловно стопанство в Тервел, преобразуване на стопанствата, опазването на горите и др. – Ф. 30 (1996, 1999), Ф. 127
(1945–1949), Ф. 140 (1999), Ф. 951 (1974–1985, 1989, 1991, 1994, 1996, 1999),
Ф. 1321 (1993, 1994, 1999).
Статут, обща и историческа характеристика на стопанството – Ф. 951
(1996).
Устави на горски стопанства – Ф. 30, 1321 (1960).
Заповеди на директора по дейността – Ф. 140 (1953–1964).
Планове, отчети, доклади за дейността, за създаването на полезащитни пояси и др. – Ф. 30 (1942–1975, 1977–1998), Ф. 127 (1944–1948), Ф. 140
(1935, 1949–1999), Ф. 141 (1945–1956, 1959), Ф. 951 (1952–1985, 1987–1998),
Ф. 1321 (1949–1968, 1993–1998).
Протоколи: за установяване и изключване на горски площи, предаване и
приемане на природозащитни обекти; от заседания на СС, Стопанския коми191
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тет; на ДФ „Лонгоза“ – Варна, за промяна в дейността и др.; на Комисията за
издирване на необработваеми земи от поземления и горския фонд; за включени земи в горския фонд, отчуждаване на частни гори и др. – Ф. 30 (1958–1962,
1965–1982, 1989–1999), Ф. 127 (1943–1948), Ф. 140 (1948–1950, 1969–1982,
1984–1992), Ф. 951 (1904–1956, 1976–1980, 1986–1990, 1993).
Проекти, характеристики и др. на държавни защитни горски пояси в суходолието „Гьоренско“, резерватите „Калиакра“, „Балтата“, „Тауклиман“, с.
Батово и с. Дропла – Ф. 30 (1951–1963).
Списък на резерватите, запазените обекти и др. – Ф. 30 (1969).
Договори с наши и чужди фирми за ловно стопанство, ловни резервати
и др. – Ф. 30 (1980, 1986, 1987), Ф. 951 (1974–1985).
Финансови планове, бюджети, баланси и др. – Ф. 30 (1943–1945, 1947–
1950, 1953–1989, 1992–1999), Ф. 127 (1945–1950), Ф. 140 (1953–2000), Ф. 951
(1952–1985, 1987–1990, 1992–1999), Ф. 1321 (1951–1969, 1993, 1995–1999).
Главни счетоводни книги – Ф. 141 (1948–1951).
Ревизионна книга от проверки на Районна инспекция по горите – Вар
на – Ф. 951 (1951–1974).
Метеорологични дневници – Ф. 141 (1952, 1953).
Щатни разписания – Ф. 30 (1956–1966, 1971–1990, 1992–1998), Ф. 140
(1955, 1956, 1958–1960, 1963, 1966–1977, 1980–1993), Ф. 951 (1952–1960,
1965–1985, 1988, 1990), Ф. 1321 (1951–1968, 1994–1998).
Албуми със снимки от Ловно изложение „ЕКСПО – 81“, снимки от
50-годишния юбилей на стопанството в Тервел, живота на стопанствата и
др. – Ф. 30 (1969–1982), Ф. 951 (1971–1985).
Устав и позив на Българския народен съюз за защита на природата –
Ф. 30 (1947).
Служба „Укрепване на пороища и залесяване“ – с. Генерал Тошево
Ф. 92, 1 оп., 14 а.е., 0,09 л.м., 1948–1951 г.
Създадена през 1948 г. с предмет на дейност създаване на полезащитни гор
ски пояси, укрепване на пороища и др.

Протоколи и доклади на комисията по залесяване за дейността (1949–
1951).
Планове, информации, сведения и др. за създаването на полезащитни
горски пояси, дейността на ловно-рибарските дружества в района, укрепването на пороищата и др. (1948–1951).
Отчети за финансово-счетоводната дейност (1948–1951).
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V.3. ВОДНО СТОПАНСТВО
Строително предприятие „Водно стопанство“ – Добрич
Ф. 1559, 2 оп., 592 а.е., 5,46 л.м., 1954–1998 г.
Създадено през 1959 г. с Решение на ОНС – Толбухин като самостоятелен
отдел към съвета за изграждане и поддържане на хидромелиоративни системи
и др. С разпореждания на МС от: 15 окт. 1968 г. на базата на отдела се образу
ва Държавна напоителна система – Толбухин, 5 авг. 1976 г. – Строително-екс
плоатационно предприятие „Водно стопанство“ към ДСО „Водно стопанство“.
С Решение на МС от 16 ноем. 1988 г. експлоатацията на хидромелиоративния
фонд се обособява в хидротехнически район към Експлоатационно предприятие
„Хидромелиорации“ – Варна, а строителството – в Строително предприятие
„Водно стопанство“. С решения на Добричкия окръжен съд от: 12 март 1992 г.
се регистрира като „Водно стопанство“ АД – София – клон Добрич, 31 март
1998 г. – „Водно строителство“ ЕАД – Добрич. Приватизира се през 1999 г.

Постановления на МС за подобряване работата по хидромелиоративното строителство и напоителните системи, поддържане хидромелиоративните
обекти; заповеди на МЗГ, МЗ за: назначаване на комисии за определяне площите за отглеждане на тръстика, създаване на Главно управление на водното
стопанство; решения на МЗХП – ДСО „Напоителни системи“ за приемане на
проект за напояване с подпочвени води в Добруджа и др. (1959–1970).
Решения на Софийския градски и Добричкия окръжен съд за създаване
и вписване като клон на „Водно стопанство“ АД – София и като ЕАД (1990,
1992, 1998).
Правилници за дейността на предприятието (1961, 1963, 1969–1985,
1989).
Скици на потенциално опасни язовири в окръга (1970).
Протоколи: от заседания на ИК на ОНС, СС за дейността на предприятието (1974–1976, 1979–1992); на комисии от Държавна напоителна система – Сталин (Варна), от отдел „Водно стопанство“ – Толбухин за приемане
на готови за експлоатация обекти (1954–1969).
Планове, доклади и др. за дейността (1969–1991).
Инженерни проекти с приложения (1989, 1990).
Карти: с почвено-мелиоративни характеристики на поливните площи, на
хидромелиоративното стопанство на окръга и др. (1960, 1969, 1980).
Списъци, справки, сведения и др. за поливните площи, дълбоките сондажни кладенци, помпените станции и язовири, хидромелиоративното строителство и др. (1956–1978).
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Финансови планове, баланси, ревизионни актове (1968–1988, 1990–
1994).
Щатни разписания (1959–1966, 1968–1988, 1992, 1993).
Снимки на строителни обекти в окръга (1980–1988).
Колекция „Спомени за развитието на
селското стопанство в Толбухински окръг“
Ф. 1193, 1 оп., 112 а.е., 0,55 л.м., 1928–1994 г.
Спомени за кооперативното движение, залесяването в Добруджа, техническото обслужване на селското стопанство, създаването и дейността на
Института по пшеницата и слънчогледа – Генерал Тошево и др. (1964–1994).
Снимки на селскостопански дейности, дейци, изложби, опитни полета и
др. (1928–1992).
Списък на неанотираните фондове на ТКЗС и ДЗС
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Максим Горки“ –
с. Абрит
Ф. 497, 1 оп., 28 а.е., 0,28 л.м., 1950–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Георги Кирков“ –
с. Александрия
Ф. 494, 1 оп., 30 а.е., 0,35 л.м., 1949–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Жетвар“ –
с. Александър Стамболийски
Ф. 507, 1 оп., 94 а.е., 0,98 л.м., 1941–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Заря“ – с. Алексеево
Ф. 239, 1 оп., 19 а.е., 0,27 л.м., 1948–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Христо Ботев“ –
с. Алцек
Ф. 287, 1 оп., 35 а.е., 0,44 л.м., 1950–1956 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Тридесет и първи януари“ – с. Ангеларий
Ф. 201, 1 оп., 22 а.е., 0,14 л.м., 1955–1958 г.
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Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Вилямс“ – с. Асеновец
Ф. 544, 1 оп., 23 а.е., 0,17 л.м., 1950–1957 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Червена звезда“ –
с. Байчево
Ф. 244, 1 оп., 37 а.е., 0,25 л.м., 1950–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Байкал“ – с. Балик
Ф. 286, 1 оп., 17 а.е., 0,17 л.м., 1950–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Урожай“ –
с. Балканци
Ф. 253, 1 оп., 59 а.е., 0,40 л.м., 1948–1958 г.
Обединено трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Седми конгрес“ – Балчик
Ф. 964, 3 оп., 322 а.е., 2,60 л.м., 1956–1993 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Седми конгрес“ – Балчик
Ф. 179, 1 оп., 100 а.е., 0,68 л.м., 1947–1959 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Вълко Червенков“ – с. Батово
Ф. 271, 1 оп., 21 а.е., 0,18 л.м., 1950–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Народна република“ – с. Бдинци
Ф. 350, 1 оп., 89 а.е., 1,06 л.м., 1946–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Устрем“ – с. Бежаново
Ф. 499, 1 оп., 46 а.е., 0,33 л.м., 1948–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Двадесет и седми октомври“ –
с. Безводица
Ф. 588, 1 оп., 64 а.е., 0,84 л.м., 1946–1958 г.
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Обединено трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Дружба“ – с. Безмер
Ф. 980, 3 оп., 265 а.е., 1,70 л.м., 1959–1995 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Вълко Червенков“ – с. Безмер
Ф. 216, 1 оп., 48 а.е., 0,30 л.м., 1950–1958 г.
Обединено трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Зора на комунизма“ – с. Белгун
Ф. 1014, 3 оп., 328 а.е., 2,47 л.м., 1958–1996 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Сталин“ – с. Белгун
Ф. 364, 1 оп., 59 а.е., 0,40 л.м., 1945–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Георги Димитров“ – с. Белоклас
Ф. 228, 1 оп., 46 а.е., 0,35 л.м., 1950–1957 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Александър Стамболийски“ – с. Бенковски
Ф. 351, 2 оп., 61 а.е., 0,60 л.м., 1950–1997 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Васил Коларов“ – с. Било
Ф. 365, 1 оп., 54 а.е., 0,50 л.м., 1948–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Васил Коларов“ – с. Бистрец
Ф. 605, 1 оп., 41 а.е., 0,30 л.м., 1948–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Вълко Червенков“ – с. Благовец
Ф. 204, 2 оп., 40 а.е., 0,23 л.м., 1950–1996 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Дуранкулак“ – с. Блатница
Ф. 540, 1 оп., 56 а.е., 0,68 л.м., 1948–1958 г.
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Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Орловци“ – с. Богдан
Ф. 206, 1 оп., 128 а.е., 0,95 л.м., 1945–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Сабахатин Али“ – с. Божан
Ф. 475, 1 оп., 9 а.е., 0,07 л.м., 1956–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Ангел Атанасов“ – с. Божаново
Ф. 532, 1 оп., 51 а.е., 0,35 л.м., 1948–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Лисенко“ – с. Божурец
Ф. 199, 1 оп., 55 а.е., 0,35 л.м., 1950–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Груди Филипов“ – с. Божурово
Ф. 332, 2 оп., 101 а.е., 0,85 л.м., 1950–1993 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Димитър Благоев“ – с. Борачево
Ф. 257, 1 оп., 49 а.е., 0,48 л.м., 1950–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Жданов“ – с. Бранище
Ф. 359, 2 оп., 94 а.е., 0,92 л.м., 1950–1995 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Първи май“ – с. Брестница
Ф. 280, 1 оп., 11 а.е., 0,09 л.м., 1951–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Октомврийци“ – с. Брястово
Ф. 336, 1 оп., 33 а.е., 0,19 л.м., 1948–1954 г.
Обединено трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Калиакра“ – с. Българево
Ф. 555, 4 оп., 435 а.е., 2,69 л.м., 1947–1995 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Девети септември“ – с. Българево
Ф. 554, 1 оп., 49 а.е., 0,65 л.м., 1950–1957 г.
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Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Калиакра“ – с. Българево
Ф. 553, 1 оп., 55 а.е. 0,40 л.м., 1950–1957 г.
Обединено трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Златен клас“ – с. Ваклино
Ф. 985, 3 оп., 343 а.е., 2,55 л.м., 1959–1996 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Съединение“ – с. Ваклино
Ф. 536, 1 оп., 117 а.е., 0,75 л.м., 1947–1958 г.
Обединено трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Александър Гичев“ – с. Василево
Ф. 864, 3 оп., 416 а.е., 2,92 л.м., 1946–1993 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Георги Димитров“ – с. Василево
Ф. 248, 1 оп., 97 а.е., 0,90 л.м., 1944–1958 г.
Обединено трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Първи май“ – с. Ведрина
Ф. 940, 3 оп., 264 а.е., 2,13 л.м., 1948–1992 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Първи май“ – с. Ведрина
Ф. 217, 1 оп., 51 а.е., 0,52 л.м., 1947–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Васил Левски“ – с. Великово
Ф. 249, 1 оп., 34 а.е., 0,19 л.м., 1948–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Мичурин“ – Велково
Ф. 198, 1 оп., 3 а.е., 0,02 л.м., 1950–1951 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство І
„Добруджански клас“ – с. Видно
Ф. 96, 2 оп., 144 а.е., 1,55 л.м., 1944–1958 г.
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Трудово-кооперативно земеделско стопанство ІІ
„Георги Димитров“ – с. Видно
Ф. 461, 1 оп., 47 а.е., 0,55 л.м., 1950–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Васил Коларов“ – с. Вичево
Ф. 503, 1 оп., 29 а.е., 0,39 л.м., 1950–1957 г.
Обединено трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Червена звезда“ – с. Владимирово
Ф. 353, 4 оп., 298 а.е., 2,60 л.м., 1959–1995 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Никола Вапцаров“ – с. Владимирово
Ф. 352, 1 оп., 50 а.е., 0,53 л.м., 1950–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Васил Левски“ – с. Воднянци
Ф. 298, 1 оп., 32 а.е., 0,22 л.м., 1950–1956 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Георги Сотиров“ – с. Войниково
Ф. 477, 1 оп., 22 а.е., 0,32 л.м., 1948–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Добри Атанасов – Орлов“ – с. Войсил
Ф. 207, 1 оп., 57 а.е., 0,30 л.м., 1948–1958 г.
Обединено трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Георги Дамянов“ – с. Вранино
Ф. 460, 4 оп., 428 а.е., 2,48 л.м., 1959–1996 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Ленин“ – с. Вранино
Ф. 462, 1 оп., 56 а.е., 0,93 л.м., 1945–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Червена звезда“ – с. Вратарите
Ф. 1081, 1 оп., 5 а.е., 0,05 л.м., 1947–1959 г.
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Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Сергей Румянцев“ – с. Врачанци
Ф. 333, 1 оп., 15 а.е., 0,09 л.м., 1951–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Стефан Караджа“ – с. Габер
Ф. 318, 1 оп., 24 а.е., 0,16 л.м., 1950–1953 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Велико Маринов“ – с. Генерал Колево
Ф. 449, 1 оп., 52 а.е., 0,35 л.м., 1949–1958 г.
Обединено трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Ленин“ – Генерал Тошево
Ф. 971, 2 оп., 333 а.е., 3,01 л.м., 1958–1973 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Девети Септември“ – с. Генерал Тошево
Ф. 305, 2 оп., 232 а.е., 1,76 л.м., 1950–1995 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Ленин“ –
с. Генерал Тошево
Ф. 304, 3 оп., 201 а.е., 1,55 л.м., 1947–1994 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Агроном“ –
с. Голяма Смолница
Ф. 510, 1 оп., 23 а.е., 0,30 л.м., 1948–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Извор“ –
с. Горен извор
Ф. 231, 1 оп., 54 а.е., 0,38 л.м., 1948–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Горица“ – с. Горица
Ф. 409, 1 оп., 50 а.е., 0,51 л.м., 1948–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Победа“ – с. Горичане
Ф. 345, 1 оп., 49 а.е., 0,69 л.м., 1949–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Северняк“ – с. Горняк
Ф. 246, 1 оп., 36 а.е., 0,28 л.м., 1950–1956 г.
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Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Болшевик“ – с. Горско
Ф. 485, 1 оп., 21 а.е., 0,15 л.м., 1950–1957 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Братски труд“ –
с. Горун
Ф. 349, 1 оп., 56 а.е., 0,51 л.м., 1948–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Градини“ – с. Градини
Ф. 445, 1 оп., 41 а.е., 0,57 л.м., 1950–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Червена звезда“–
с. Граничар
Ф. 538, 1 оп., 32 а.е., 0,46 л.м., 1950–1958 г.
Обединено трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Шести конгрес“ – с. Гурково
Ф. 967, 3 оп., 350 а.е., 2,75 л.м., 1954–1996 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Втора петилетка“ –
с. Гурково
Ф. 330, 1 оп., 71 а.е., 0,49 л.м., 1945–1957 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Назъм Хикмет“ –
с. Гуслар
Ф. 205, 1 оп., 61 а.е., 0,40 л.м., 1951–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Девети септември“ –
с. Дебрене
Ф. 292, 1 оп., 6 а.е., 0,04 л.м., 1950–1958 г.
Обединено трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Път към комунизма“ – с. Димитър Ганево
Ф. 1034, 4 оп., 362 а.е., 3,32 л.м., 1958–1995 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Яков Свердлов“ –
с. Добрево
Ф. 562, 1 оп., 34 а.е., 0,45 л.м., 1950–1958 г.
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Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Димитър Благоев“ –
с. Добрин
Ф. 202, 1 оп., 67 а.е., 0,40 л.м., 1950–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Димитър Дончев“ –
с. Добромирци
Ф. 234, 1 оп., 21 а.е., 0,17 л.м., 1950–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Христо Ботев“ –
с. Долен извор
Ф. 236, 1 оп., 33 а.е., 0,29 л.м., 1950–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Мичурин“ – с. Долина
Ф. 220, 1 оп., 26 а.е., 0,15 л.м., 1950–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Димитър Дончев“ –
с. Дончево
Ф. 511, 2 оп., 148 а.е., 1,30 л.м., 1950–1993 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Димитър Ганев“ –
с. Драганово
Ф. 372, 1 оп., 86 а.е., 0,56 л.м., 1948–1958 г.
Обединено трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Добри Атанасов – Орлов“ – с. Дропла
Ф. 416, 5 оп., 307 а.е., 2,21 л.м., 1948–1995 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Добри Атанасов – Орлов“ – с. Дропла
Ф. 418, 1 оп., 50 а.е., 0,61 л.м., 1948–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Васил Коларов“ – с. Дрян
Ф. 232, 1 оп., 7 а.е., 0,05 л.м., 1950–1953 г.
Обединено трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Дуранкулак“ – с. Дуранкулак
Ф. 994, 3 оп., 282 а.е., 1,87 л.м., 1958–1996 г.
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Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Република“ –
с. Дъбовик
Ф. 446, 1 оп., 71 а.е., 0,40 л.м., 1948–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Девети септември“ – с. Дъбрава
Ф. 590, 1 оп., 57 а.е., 0,63 л.м., 1950–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Мичурин“ – с. Езерец
Ф. 325, 1 оп., 51 а.е., 0,66 л.м., 1948–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Александър Стамболийски“ – с. Ефрейтор Бакалово
Ф. 319, 2 оп., 58 а.е., 0,30 л.м., 1950–1995 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Маршал Толбухин“ – с. Жегларци
Ф. 225, 1 оп., 67 а.е., 0,50 л.м., 1947–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Първи май“ – с. Житен
Ф. 229, 2 оп., 49 а.е., 0,63 л.м., 1946–1995 г.
Обединено трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Пети конгрес“ – с. Житница
Ф. 860, 3 оп., 334 а.е., 3,52 л.м., 1959–1993 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Морис Торез“– с. Житница
Ф. 491, 1 оп., 44 а.е., 0,50 л.м., 1949–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Лиляна Димитрова“ – с. Загорци
Ф. 606, 1 оп., 89 а.е., 0,60 л.м., 1947–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Девети септември“ – с. Захари Стояново
Ф. 537, 1 оп., 46 а.е., 0,51 л.м., 1950–1958 г.
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Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Девети септември“ – с. Земенци
Ф. 607, 1 оп., 85 а.е., 0,74 л.м., 1946–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Вишински“ – с. Зимница
Ф. 316, 1 оп., 100 а.е., 0,70 л.м., 1945–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Фридрих Енгелс“ – с. Златия
Ф. 238, 1 оп., 24 а.е., 0,27 л.м., 1950–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Христо Ботев“ – с. Змеево
Ф. 417, 2 оп., 62 а.е., 0,48 л.м., 1950–1995 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Зограф“ – с. Зограф
Ф. 443, 1 оп., 48 а.е., 0,45 л.м., 1950–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Победа“ – с. Зърнево
Ф. 226, 1 оп., 62 а.е., 0,55 л.м., 1950–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Сребър“ – с. Иречек
Ф. 458, 1 оп., 21 а.е., 0,14 л.м., 1954–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Йордан Йовков“ – с. Йовково
Ф. 247, 1 оп., 40 а.е., 0,24 л.м., 1950–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Тодор Каблешков“ – с. Каблешково
Ф. 255, 1 оп., 32 а.е., 0,37 л.м., 1950–1958 г.
Обединено трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Черно море“ – Каварна
Ф. 936, 4 оп., 523 а.е., 3,49 л.м., 1958–1993 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Пети конгрес“ – Каварна
Ф. 263, 1 оп., 82 а.е., 0,60 л.м., 1949–1958 г.
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Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Васил Коларов“ – с. Калина
Ф. 250, 2 оп., 58 а.е., 0,30 л.м., 1948–1994 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Добруджанска искра“ – с. Камен
Ф. 487, 1 оп., 30 а.е., 0,18 л.м., 1950–1957 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Димитър Ганев“ – с. Камен бряг
Ф. 551, 1 оп., 76 а.е., 1,23 л.м., 1947–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Вълко Червенков“ – с. Капитан Димитрово
Ф. 495, 1 оп., 31 а.е., 0,32 л.м., 1950–1958 г.
Обединено трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Комуна“ – с. Карапелит
Ф. 288, 3 оп., 195 а.е., 1,92 л.м., 1959–1973 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Димитър Благоев“ – с. Карапелит
Ф. 289, 1 оп., 90 а.е., 0,80 л.м., 1947–1958 г.
Обединено трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Осми конгрес“ – с. Кардам
Ф. 937, 4 оп., 361 а.е., 2,97 л.м., 1958–1992 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Георги Димитров“ – с. Кардам
Ф. 570, 1 оп., 33 а.е., 0,56 л.м., 1948–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Христо Ботев“ – с. Кардам
Ф. 569, 1 оп., 26 а.е., 0,31 л.м., 1950–1956 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Никола Вапцаров“ – с. Кладенци
Ф. 258, 1 оп., 52 а.е., 0,40 л.м., 1950–1958 г.
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Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Вълко Червенков“ – с. Козлодуйци
Ф. 237, 1 оп., 70 а.е., 0,51 л.м., 1948–1958 г.
Обединено трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Девети септември“ – с. Коларци
Ф. 530, 4 оп., 347 а.е., 2,83 л.м., 1958–1995 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Девети септември“ – с. Коларци
Ф. 243, 1 оп., 75 а.е., 0,47 л.м., 1950–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Освобождение“ – с. Конаре
Ф. 252, 1 оп., 42 а.е., 0,22 л.м., 1944–1958 г.
Обединено трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Мир“ – с. Коритен
Ф. 969, 3 оп., 263 а.е., 2,32 л.м., 1958–1995 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Млада гвардия“ – с. Коритен
Ф. 498, 1 оп., 49 а.е., 0,30 л.м., 1949–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Стаханов“ – с. Котленци
Ф. 452, 1 оп., 62 а.е., 0,62 л.м., 1945–1957 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Бъдеще“ – с. Кочмар
Ф. 476, 1 оп., 44 а.е., 0,79 л.м., 1950–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Първи май“ – с. Крагулево
Ф. 488, 1 оп., 32 а.е., 0,20 л.м., 1948–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Граничар“ – с. Краище
Ф. 235, 1 оп., 46 а.е., 0,35 л.м., 1950–1958 г.
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Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Девети септември“ – с. Кранево
Ф. 1387, 1 оп., 36 а.е., 0,19 л.м., 1949–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Титко Черноколев“ – с. Крапец
Ф. 533, 1 оп., 87 а.е., 0,55 л.м., 1948–1958 г.
Обединено трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Път към комунизма“ – с. Красен
Ф. 1017, 3 оп., 398 а.е., 3,17 л.м., 1958–1993 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Девети септември“ – с. Красен
Ф. 233, 1 оп., 54 а.е., 0,45 л.м., 1950–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Димитър Благоев“ – с. Кремена
Ф. 419, 1 оп., 41 а.е., 0,41 л.м., 1950–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Златен клас“ – с. Крупен
Ф. 459, 1 оп., 44 а.е., 0,40 л.м., 1950–1958 г.
Обединено трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Владимир Илич Ленин“ – с. Крушари
Ф. 1016, 3 оп., 295 а.е., 2,48 л.м., 1958–1996 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Ленин“ – с. Крушари
Ф. 609, 1 оп., 75 а.е., 0,62 л.м., 1946–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Къпиново“ – с. Къпиново
Ф. 307, 1 оп., 24 а.е., 0,17 л.м., 1951–1958 г.
Обединено трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Стойко Георгиев“ – с. Ловчанци
Ф. 1032, 4 оп., 289 а.е., 2,76 л.м., 1958–1996 г.
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Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Георги Димитров“ – с. Ловчанци
Ф. 242, 1 оп., 38 а.е., 0,30 л.м., 1949–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Червена звезда“ – с. Лозенец
Ф. 608, 2 оп., 119 а.е., 0,73 л.м., 1950–1996 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Лисенко“ – с. Лозница
Ф. 545, 1 оп., 25 а.е., 0,20 л.м., 1950–1957 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Лисенко“ – с. Ломница
Ф. 560, 1 оп., 32 а.е., 0,41 л.м., 1948–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Червена звезда“ – с. Люляково
Ф. 306, 1 оп., 70 а.е., 0,82 л.м., 1950–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Георги Димитров“ – с. Лясково
Ф. 486, 1 оп., 26 а.е., 0,13 л.м., 1950–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Стрела“ – с. Македонка
Ф. 337, 1 оп., 15 а.е., 0,20 л.м., 1950–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Васил Левски“ – с. Мали извор
Ф. 209, 1 оп., 94 а.е., 0,66 л.м., 1948–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Христо Ботев“ – с. Малина
Ф. 410, 1 оп., 47 а.е., 0,47 л.м., 1948–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Пети конгрес“ – с. Малка Смолница
Ф. 508, 1 оп., 69 а.е., 0,40 л.м., 1949–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Урожай“ – с. Медово
Ф. 290, 1 оп., 27 а.е., 0,27 л.м., 1950–1958 г.
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Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Маяковски“ – с. Методиево
Ф. 453, 2 оп., 193 а.е., 1,55 л.м., 1948–1994 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Георги Трайков“ – с. Миладиновци
Ф. 241, 1 оп., 25 а.е., 0,37 л.м., 1949–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Изгрев“ – с. Могилище
Ф. 464, 1 оп., 114 а.е., 1,20 л.м., 1948–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Георги Димитров“ – с. Нейково
Ф. 367, 1 оп., 80 а.е., 0,45 л.м., 1949–1958 г.
Обединено трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Разораната целина“ – с. Нова Камена
Ф. 987, 2 оп., 222 а.е., 2,35 л.м., 1956–1973 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Разораната целина“ – с. Нова Камена
Ф. 254, 1 оп., 43 а.е., 0,56 л.м., 1950–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Христо Ботев“ –
с. Ново Ботево
Ф. 516, 1 оп., 9 а.е., 0,07 л.м., 1950–1954 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Антон Югов“ – с. Оброчище
Ф. 575, 2 оп., 143 а.е., 0,98 л.м., 1948–1994 г.
Обединено трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Димитър Дончев“ – с. Овчарово
Ф. 878, 4 оп., 544 а.е., 4,13 л.м., 1956–1996 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Клемент Готвалд“ – с. Овчарово
Ф. 563, 1 оп., 15 а.е., 0,22 л.м., 1949–1958 г.
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Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Димитър Благоев“ – с. Огняново
Ф. 317, 1 оп., 35 а.е., 0,25 л.м., 1950–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Васил Коларов“ – с. Огражден
Ф. 245, 1 оп., 34 а.е., 0,25 л.м., 1949–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Лисенко“ – с. Одринци
Ф. 219, 1 оп., 79 а.е., 0,50 л.м., 1950–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Правда“ – с. Одърци
Ф. 196, 1 оп., 39 а.е., 0,41 л.м., 1948–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Атанас Димитров Томов“ – с. Опанец
Ф. 513, 1 оп., 109 а.е., 0,80 л.м., 1949–1961 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Вишински“ – с. Орешник
Ф. 259, 1 оп., 30 а.е., 0,60 л.м., 1950–1957 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Васил Коларов“ – с. Орлова могила
Ф. 218, 1 оп., 23 а.е., 0,16 л.м., 1950–1958 г.
Обединено трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Димитър Благоев“ – с. Орляк
Ф. 1012, 3 оп., 328 а.е., 3,82 л.м., 1959–1996 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Димитър Благоев“ – с. Орляк
Ф. 224, 1 оп., 212 а.е., 2,80 л.м., 1950–1958 г.
Обединено трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Георги Димитров“ – с. Паскалево
Ф. 946, 2 оп., 301 а.е., 2,91 л.м., 1958–1973 г.
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Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Георги Димитров“ – с. Паскалево
Ф. 97, 3 оп., 204 а.е., 1,65 л.м., 1945–1995 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Свобода“ – с. Пастир
Ф. 312, 1 оп., 43 а.е., 0,36 л.м., 1948–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Девети септември“ – с. Писарово
Ф. 311, 1 оп., 46 а.е., 0,52 л.м., 1950–1958 г.
Обединено трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Ернст Телман“ – с. Плачи дол
Ф. 1070, 1 оп., 110 а.е., 0,82 л.м., 1959–1964 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Молотов“ – с. Плачи дол
Ф. 358, 2 оп., 182 а.е., 1,17 л.м., 1947–1995 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Пленимир“ – с. Пленимир
Ф. 308, 1 оп., 25 а.е., 0,34 л.м., 1950–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Победа“ – с. Победа
Ф. 448, 1 оп., 42 а.е., 0,40 л.м., 1948–1957 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Васил Коларов“ – с. Подслон
Ф. 285, 1 оп., 15 а.е., 0,12 л.м., 1956–1958 г.
Обединено трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Христо Ботев“ – с. Полковник Дяково
Ф. 1001, 3 оп., 292 а.е., 3,50 л.м., 1959–1996 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Христо Ботев“ – с. Полковник Дяково
Ф. 203, 1 оп., 52 а.е., 0,25 л.м., 1950–1958 г.
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Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Нов живот“ – с. Полковник Минково
Ф. 451, 1 оп., 25 а.е., 0,29 л.м., 1948–1957 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Добруджа“ – с. Полковник Савово
Ф. 473, 1 оп., 55 а.е., 0,39 л.м., 1950–1958 г.
Трудово–кооперативно земеделско стопанство
„Първи май“ – с. Полковник Свещарово
Ф. 450, 1 оп., 66 а.е., 0,54 л.м., 1948–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Александър Стамболийски“ – с. Поляна
Ф. 339, 1 оп., 26 а.е., 0,20 л.м., 1948–1954 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Ернст Телман“ – с. Попгригорово
Ф. 357, 1 оп., 20 а.е., 0,15 л.м., 1950–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Съгласие“ – с. Попгруево
Ф. 474, 1 оп., 42 а.е., 0,42 л.м., 1950–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Първи май“ – с. Поручик Гешаново
Ф. 291, 1 оп., 46 а.е., 0,30 л.м., 1949–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Ворошилов“ – с. Поручик Кърджиево
Ф. 496, 2 оп., 55 а.е., 0,57 л.м., 1950–1996 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Първи май“ – с. Поручик Чунчево
Ф. 266, 1 оп., 51 а.е., 0,46 л.м., 1948–1957 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Стефан Карджа“ – с. Предел
Ф. 504, 1 оп., 27 а.е., 0,32 л.м., 1950–1954 г.
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Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Червена звезда“– с. Прелог
Ф. 294, 1 оп., 17 а.е., 0,09 л.м., 1949–1957 г.
Обединено трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Васил Левски“ – с. Преселенци
Ф. 877, 3 оп., 336 а.е., 3,04 л.м., 1951–1996 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Преселенци“ – с. Преселенци
Ф. 407, 1 оп., 63 а.е., 0,68 л.м., 1945–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Девети септември“ – с. Приморци
Ф. 360, 1 оп., 12 а.е., 0,20 л.м., 1950–1957 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Присад“ – с. Присад
Ф. 309, 1 оп., 46 а.е., 0,28 л.м., 1948–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Мичурин“ – с. Пряспа
Ф. 587, 1 оп., 73 а.е., 0,44 л.м., 1950–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Девети септември“ – с. Пролез
Ф. 343, 1 оп., 61 а.е., 0,78 л.м., 1946–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Антон Иванов“ – с. Професор Златарски
Ф. 256, 1 оп., 27 а.е., 0,18 л.м., 1950–1958 г.
Обединено трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Подем“ – с. Пчеларово
Ф. 988, 3 оп., 367 а.е., 2,88 л.м., 1958–1995 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Вълко Червенков“ – с. Пчеларово
Ф. 442, 1 оп., 58 а.е., 0,54 л.м., 1946–1958 г.
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Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Стопански възход“ – с. Пчелино
Ф. 192, 1 оп., 48 а.е., 0,26 л.м., 1948–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Искра“ – с. Пчелник
Ф. 484, 1 оп., 21 а.е., 0,16 л.м., 1949–1957 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Равнец“ – с. Равнец
Ф. 313, 1 оп., 72 а.е., 0,83 л.м., 1948–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Червена звезда“ – с. Раковски
Ф. 265, 1 оп., 58 а.е., 0,73 л.м., 1949–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Устрем“ – с. Ралица
Ф. 420, 1 оп., 33 а.е., 0,22 л.м., 1945–1957 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Нов живот“ – с. Рилци
Ф. 272, 2 оп., 210 а.е., 1,22 л.м., 1950–1995 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Орлов“ – с. Рогачево
Ф. 573, 1 оп., 56 а.е., 0,38 л.м., 1950–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Добри Атанасов – Орлов“ –
с. Рогозина
Ф. 506, 2 оп., 61 а.е., 0,56 л.м., 1950–1995 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Георги Димитров“ – с. Росен
Ф. 227, 1 оп., 21 а.е., 0,16 л.м., 1950–1957 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Георги Дамянов“ – с. Росеново
Ф. 334, 2 оп., 89 а.е., 0,69 л.м., 1944–1995 г.
Обединено трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Граничар“ – с. Росица
Ф. 546, 4 оп., 327 а.е., 2,39 л.м., 1957–1995 г.
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Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Вълко Червенков“ – с. Росица
Ф. 543, 1 оп., 28 а.е., 0,19 л.м., 1950–1957 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Мичурин“ – с. Росица
Ф. 542, 1 оп., 35 а.е., 0,51 л.м., 1950–1957 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Черно море“ – с. Свети Никола
Ф. 552, 1 оп., 40 а.е., 0,50 л.м., 1950–1957 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Светлик“ – с. Светлик
Ф. 310, 1 оп., 40 а.е., 0,20 л.м., 1950–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Маршал Толбухин“ – с. Свобода
Ф. 572, 1 оп., 56 а.е., 0,30 л.м., 1950–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Никос Захариадис“ – с. Северняк
Ф. 493, 1 оп., 36 а.е., 0,22 л.м., 1950–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Гаврил Генов“ – с. Северци
Ф. 603, 1 оп., 29 а.е., 0,18 л.м., 1950–1957 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Девети септември“ – с. Селце
Ф. 197, 1 оп., 53 а.е., 0,30 л.м., 1950–1957 г.
Обединено трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Нов живот“ – с. Сенокос
Ф. 591, 4 оп., 370 а.е., 3,14 л.м., 1958–1996 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Нов живот“ – с. Сенокос
Ф. 589, 1 оп., 78 а.е., 0,88 л.м., 1946–1958 г.
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Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Септември“ – с. Септемврийци
Ф. 366, 2 оп., 208 а.е., 1,25 л.м., 1947–1995 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Мичурин“ – с. Сираково
Ф. 501, 1 оп., 43 а.е., 0,40 л.м., 1950–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Съзнание“ – с. Славеево
Ф. 270, 1 оп., 17 а.е., 0,14 л.м., 1949–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Болеслав Бейрут“ – с. Сливенци
Ф. 561, 1 оп., 21 а.е., 0,29 л.м., 1948–1957 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Първи май“ – с. Смин
Ф. 531, 1 оп., 37 а.е., 0,20 л.м., 1950–1957 г.
Обединено трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Великият октомври“ – с. Смолница
Ф. 865, 3 оп., 460 а.е., 2,97 л.м., 1951–1995 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Димитър Благоев“ – с. Сноп
Ф. 230, 1 оп., 24 а.е., 0,18 л.м., 1950–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Девети септември“ – с. Соколник
Ф. 293, 1 оп., 10 а.е., 0,09 л.м., 1949–1956 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Георги Трайков“ – с. Соколово
Ф. 194, 2 оп., 165 а.е., 1,10 л.м., 1948–1993 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Вълко Червенков“ – с. Сотирово
Ф. 240, 1 оп., 19 а.е., 0,18 л.м., 1950–1957 г.
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Обединено трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Българо-монголска дружба“ – с. Спасово
Ф. 1011, 3 оп., 336 а.е., 3,38 л.м., 1957–1995 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Георги Трайков“ – с. Спасово
Ф. 502, 1 оп., 28 а.е., 0,34 л.м., 1950–1957 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Димитър Благоев“ – с. Спасово
Ф. 505, 1 оп., 50 а.е., 0,51 л.м., 1942–1967 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Първи май“ – с. Средина
Ф. 251, 1 оп., 28 а.е., 0,24 л.м., 1948–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Хлебен фронт“ – с. Средна Смолница
Ф. 509, 2 оп., 56 а.е., 0,62 л.м., 1950–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Републиканец“ – с. Стаевци
Ф. 539, 1 оп., 29 а.е., 0,44 л.м., 1948–1956 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Стефан Караджа“ – с. Стефан Караджа
Ф. 335, 1 оп., 35 а.е., 0,20 л.м., 1950–1962 г.
Обединено трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Батовска долина“ – с. Стефаново
Ф. 979, 3 оп., 339 а.е., 3,32 л.м., 1948–1996 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Девети септември“ – с. Стефаново
Ф. 275, 1 оп., 62 а.е., 0,55 л.м., 1948–1958 г.
Обединено трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Васил Коларов“ – с. Стожер
Ф. 930, 3 оп., 334 а.е., 2,27 л.м., 1958–1995 г.
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Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Васил Коларов“ – с. Стожер
Ф. 295, 1 оп., 100 а.е., 0,80 л.м., 1945–1960 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Стефан Караджа“ – с. Стражица
Ф. 1605, 1 оп., 84 а.е., 0,55 л.м., 1982–1996 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Успех“ – с. Стрелец
Ф. 604, 1 оп., 31 а.е., 0,15 л.м., 1950–1957 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Вълко Червенкво“ – с. Сърнец
Ф. 279, 1 оп., 52 а.е., 0,53 л.м., 1950–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Сърна“ – с. Сърнино
Ф. 500, 1 оп., 50 а.е., 0,45 л.м., 1948–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Труд“ – с. Твърдица
Ф. 534, 1 оп., 41 а.е., 0,27 л.м., 1950–1958 г.
Обединено трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Карл Маркс“ – с. Телериг
Ф. 529, 4 оп., 355 а.е., 2,64 л.м., 1958–1996 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Орлов“ – с. Телериг
Ф. 314, 1 оп., 70 а.е., 0,50 л.м., 1950–1958 г.
Обединено трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Червено знаме“ – Тервел
Ф. 998, 3 оп., 347 а.е., 2,60 л.м., 1958–1995 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Клемент Готвалд“ – с. Тервел
Ф. 478, 1 оп., 48 а.е., 0,66 л.м., 1949–1958 г.
Обединено трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Ернст Телман“ – Толбухин
Ф. 1000, 2 оп., 247 а.е., 2,79 л.м., 1947–1973 г.
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Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Добруджа“ – Толбухин
Ф. 512, 1 оп., 61 а.е., 0,38 л.м., 1947–1961 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Червено знаме“ – с. Топола
Ф. 200, 1 оп., 35 а.е., 0,20 л.м., 1950–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Васил Левски“ – с. Тревен
Ф. 492, 1 оп., 33 а.е., 0,37 л.м., 1950–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Г. Евтимов“ – с. Тригорци
Ф. 338, 1 оп., 38 а.е., 0,24 л.м., 1950–1957 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Орач“ – с. Тюленово
Ф. 348, 1 оп., 44 а.е., 0,40 л.м., 1947–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Вилхелм Пик“ – с. Тянево
Ф. 489, 1 оп., 32 а.е., 0,22 л.м., 1950–1957 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Христо Ботев“ – с. Узово
Ф. 444, 1 оп., 50 а.е., 0,28 л.м., 1950–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Мир“ – с. Фелдфебел Дянково
Ф. 284, 1 оп., 15 а.е., 0,10 л.м., 1950–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Великият октомври“ – с. Хаджи Димитър
Ф. 264, 1 оп., 57 а.е., 0,56 л.м., 1950–1958 г.
Обединено трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Девети септември“ – с. Хитово
Ф. 282, 2 оп., 231 а.е., 1,95 л.м., 1959–1995 г.
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Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Христо Смирненски“ – с. Хитово
Ф. 283, 1 оп., 45 а.е., 0,44 л.м., 1950–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Първи май“ – с. Храброво
Ф. 574, 1 оп., 59 а.е., 0,51 л.м., 1948–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Георги Димитров“ – с. Царевец
Ф. 331, 1 оп., 25 а.е., 0,19 л.м., 1947–1993 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Георги Димитров“ – с. Царичино
Ф. 193, 1 оп., 47 а.е., 0,44 л.м., 1950–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Васил Левски“ – с. Челопечене
Ф. 463, 1 оп., 47 а.е., 0,70 л.м., 1948–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Черкез“ – с. Черкез
Ф. 408, 1 оп., 44 а.е., 0,24 л.м., 1948–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Васил Коларов“ – с. Черна
Ф. 490, 1 оп., 41 а.е., 0,26 л.м., 1950–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Петър Славов“ – с. Черноморци
Ф. 535, 1 оп., 45 а.е., 0,70 л.м., 1948–1958 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Девети септември“ – с. Чернооково
Ф. 571, 1 оп., 69 а.е., 0,50 л.м., 1947–1958 г.
Обединено трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Сергей Миронович Киров“ – Шабла
Ф. 1010, 4 оп., 375 а.е., 2,92 л.м., 1958–1997 г.
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Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Георги Димитров“ – с. Шабла
Ф. 344, 1 оп., 37 а.е., 0,44 л.м., 1950–1957 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Ленин“ – с. Шабла
Ф. 342, 1 оп., 37 а.е., 0,66 л.м., 1950–1956 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Сергей Миронович Киров“ – с. Шабла
Ф. 346, 1 оп., 50 а.е., 0,33 л.м., 1946–1956 г.
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
„Сергей Миронович Киров“ – с. Шабла
Ф. 347, 2 оп., 86 а.е., 0,51 л.м., 1957–1993 г.
Държавно земеделско стопанство „Стефан Караджа“ – Балчик
Ф. 415, 4 оп., 496 а.е., 3,53 л.м., 1947–1970 г.
Държавно земеделско стопанство – с. Брестница
Ф. 323, 1 оп., 66 а.е., 0,60 л.м., 1947–1955 г.
Държавно земеделско стопанство – с. Зърнево
Ф. 322, 1 оп., 50 а.е., 0,30 л.м., 1952–1955 г.
Държавно земеделско стопанство – с. Каблешково
Ф. 324, 2 оп., 285 а.е., 2,28 л.м., 1948–1969 г.
Държавно земеделско стопанство – с. Кремена
Ф. 413, 1 оп., 54 а.е., 0,61 л.м., 1948–1954 г.
Държавно земеделско стопанство – с. Оброчище
Ф. 412, 1 оп., 6 а.е., 0,10 л.м., 1951–1952 г.
Обединено държавно земеделско стопанство – с. Оброчище
Ф. 1022, 1 оп., 97 а.е., 0,55 л.м., 1966–1970 г.
Държавно земеделско стопанство – с. Петлешково
Ф. 482, 1 оп., 27 а.е., 0,64 л.м., 1948–1951 г.
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Държавно земеделско стопанство „Раковски“ – с. Раковски
Ф. 363, 4 оп., 619 а.е., 4,28 л.м., 1948–1970 г.
Държавно земеделско стопанство – с. Рогозина
Ф. 653, 2 оп., 263 а.е., 1,72 л.м., 1949–1970 г.
Държавно земеделско стопанство „Абрит“ – с. Росица
Ф. 438, 1 оп., 40 а.е., 0,25 л.м., 1952–1956 г.
Държавно земеделско стопанство „Септемврийци“ – с. Септемврийци
Ф. 361, 1 оп., 17 а.е., 0,10 л.м., 1951–1955 г.
Държавно земеделско стопанство – Толбухин
Ф. 437, 2 оп., 290 а.е., 4,80 л.м., 1948–1970 г.
Окръжно обединено предприятие
„Държавни земеделски стопанства“ – Толбухин
Ф. 1020, 1 оп., 112 а.е., 0,75 л.м., 1969–1970 г.
Държавно земеделско стопанство – с. Травник
Ф. 414, 1 оп., 30 а.е., 0,35 л.м., 1948–1955 г.
Държавно земеделско стопанство – с. Шабла
Ф. 362, 1 оп., 6 а.е., 0,03 л.м., 1953–1955 г.
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VІ. СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО
И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО
VІ.1. СТРОИТЕЛСТВО
„Добрички териториален кадастър“
Еднолично дружество с ограничена отговорност – Добрич
Ф. 1652, 1 оп., 30 а.е., 0,21 л.м., 1982–2004 г.
Създадено с Решение на ИК на ОНС – Толбухин от 20 апр. 1982 г. като СП
„Териториален кадастър“ за създаване и поддържане кадастралните планове на
територията на Толбухински окръг (Област Добрич), извършване на администра
тивно-техническо обслужване на учреждения, фирми и граждани. С решения на
Добричкия окръжен съд от 14 авг. 1990 г. се трансформира в ДФ „Добрички тери
ториален кадастър“; 15 ноем. 1993 г. – в ЕООД; 19 дек. 2001 г. се обявява ЕООД
в ликвидация, която приключва през 2004 г.

Решения на МС, ИК на ОНС – Толбухин, Толбухинския (Добричкия)
окръжен съд за създаване, преструктуриране и др. (1982–2001).
Протоколи от: заседания на СС, УС, общи събрания и др. (1983–2002).
Доклади, информации и др. за дейността (1982–1992).
Преписки с МФ и Териториално данъчно управление – Толбухин за изработване и попълване на кадастрални планове на населените места и създаване на цифрови модели в Област Добрич (1995, 1996).
Финансови планове, счетоводни баланси с приложения и др. (1982–
2004).
Щатни разписания (1982–1989, 1998).
„Сателит – СП“ Еднолично дружество с ограничена отговорност –
Добрич
Ф. 1624, 1 оп., 12 а.е., 0,06 л.м., 1991–1996 г.
Създадено с Решение на Добричкия окръжен съд от 20 юни 1991 г. като ДФ за
строително проектиране. С решения на Добричкия окръжен съд от 30 дек. 1991 г.
се преобразува в ЕООД; 18 юли 1996 г. преминава към „Монтстрой“ АД – Добрич.

Решения на Добричкия окръжен съд за регистриране, преобразуване и
др. (1991, 1996).
Годишни баланси с приложения (1991–1996).
Статистически отчети за постъпленията, разходите, трудовите злополуки и др. (1991–1994, 1996).
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Строително-монтажен комбинат –
Проектантска организация – Толбухин
Ф. 1258, 5 оп., 150 а.е., 0,75 л.м., 1959–1998 г.
Създадена на 1 апр. 1959 г. съгласно ПМС от 20 февр. 1959 г. за проектира
не на административни, стопански и частни сгради и съоръжения. През 1963 г.
става клон на Районна проектантска организация – Варна. С Разпореждане на
МС от 9 апр. 1976 г. преминава на подчинение на СМК – Толбухин. През 1982 г.
преминава към ОНС като Териториална проектантска организация. Със Заповед
на Министерството на териториалното развитие от 1992 г. е преобразувана в
„Добричпроект“ ЕООД. През 1998 г. е приватизирана.

Решение на Добричкия окръжен съд за преобразуване в ЕООД (1992).
Правилници за устройството и дейността (1982, 1988).
Протоколи от заседания на ТС, Стопанския комитет, СС (1961–1963,
1975–1985, 1990, 1991).
Планове, информации и др. за дейността (1959–1990).
Проектна документация на обект „Дом-паметник „Йордан Йовков“ –
Толбухин, фаза „Работна“, части: „Архитектурно-строителна“, „Обзавеждане“ и „Електро“ (1979, 1980).
Финансови планове, баланси, ревизионни актове (1959–1966, 1973–
1978, 1980–1983, 1985–1998).
Щатни разписания (1959–1965, 1967–1978, 1981–1990).
Държавно строително управление – Толбухин
Ф. 169, 1 оп., 99 а.е., 0,85 л.м., 1948–1955 г.
Създадено през 1948 г. като район към ДСО – Варна с предмет на дейност:
извършване на архитектурно строителство, електрифициране, надземни кому
никации и др. През 1955 г. става Държавно строително управление в ликвидация
със задача: преустановяване дейността на стройрайоните – Толбухин и с. Гене
рал Тошево. Функциите на управлението са до юни 1956 г.

Окръжни, инструкции на Министерство на строителството, ДСО – Русе
и Сталин (Варна) за производствени процеси в строителството (1949–1954).
Правилник за вътрешния ред (1952).
Протоколи: от заседания на Районния съвет (1950–1954), за приемане на
строителни обекти (1948–1955).
Заповеди за назначаване и освобождаване (1950–1954).
Планове и отчети за дейността (1950–1954).
Финансови планове, баланси, ревизионни актове (1950–1954).
Щатни разписания (1950–1954).
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Държавно строително управление – Варна – стройрайони
2 ф., 2 оп., 81 а.е., 1,19 л.м., 1951–1959 г.
Държавно строително обединение – Варна – район – Балчик
Ф. 1055, 1 оп., 39 а.е., 0,44 л.м., 1951–1955 г.
Държавно строително управление – Варна – стройрайон – Толбухин
Ф. 329, 1 оп., 42 а.е., 0,75 л.м., 1955–1959 г.
На основание ПМС от 27 февр. 1948 г. е образувано Държавно строително
обединение – Варна със строителни райони, между които е Балчик, създаден през
1950 г. Съгласно ПМС от 8 ян. 1955 г. Държавно строително обединение – Варна
се трансформира в Държавно строително управление – Варна, на което е подчи
нен стройрайон – Толбухин. Предметът на дейност се изразява в строителство
на жилища, промишлени предприятия, електрифициране на улични електрически
мрежи и др. Район – Балчик е закрит през 1955 г., стройрайон – Толбухин – на 1
апр. 1959 г.

Инструкции и наредби на Министерство на строежите – Ф. 1055 (1953,
1954).
Заповедни книги – Ф. 1055 (1953, 1954).
Планове и отчети за дейността – Ф. 329 (1955–1958), Ф. 1055 (1951–
1954).
Чертежи и планове на обекти – Ф. 329 (1955–1958).
Финансови планове, баланси и ревизионни актове – Ф. 329 (1955–1959),
Ф. 1055 (1953–1955).
Щатно разписание – Ф. 1055 (1954).
Окръжно строително управление
„Местни строежи“ – Варна – стройкантори
3 ф., 3 оп., 63 а.е., 1,46 л.м., 1954–1959 г.
Окръжно строително управление „Местни строежи“ – Варна –
стройкантора – Балчик
Ф. 355, 1 оп., 5 а.е., 0,04 л.м., 1958–1959 г.
Окръжно строително управление „Местни строежи“ – Варна –
стройкантора – с. Генерал Тошево
Ф. 354, 1 оп., 22 а.е., 0,14 л.м., 1958–1959 г.
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Окръжно строително управление „Местни строежи“ – Варна –
район – Толбухин
Ф. 178, 1 оп., 36 а.е., 1,28 л.м., 1954–1959 г.
Създадени: в Толбухин през 1954 г., в с. Генерал Тошево и Балчик – през 1958 г.
за строително-монтажни работи в съответните райони. Функциите им се прек
ратяват с ПМС от 1 апр. 1959 г.

Заповедни книги – Ф. 178 (1956, 1957).
Планове, проекти и др. – Ф. 178 (1954–1958).
Баланси, финансови отчети, главни книги и др. – Ф. 178 (1954–1959),
Ф. 354, 355 (1958, 1959).
Окръжно строително-монтажно управление – Толбухин
Ф. 899, 5 оп., 688 а.е., 8,22 л.м., 1958–2000 г.
Създадено като Окръжна строителна организация на 1 апр. 1959 г. въз осно
ва на ПМС от 1959 г. за създаване на единна строителна организация към окръж
ните съвети с предмет на дейност: производство на строителни материали,
проектиране и строителство на жилищни, промишлени и стопански сгради. В
структурата са включени: Строителна група І – Толбухин, с обхват на дейст
вие Толбухин; Строителна група ІІ – Толбухин, с обхват – бившата Тервелска и
Толбухинска околия; Строителна група – Балчик, с обхват – Балчик и районът;
Помощно предприятие и Спомагателно стопанство. В сферите на строител
ната дейност на организацията са обособени с отделен баланс и: Стройучас
тък – Каварна – с обхват Каварна, бившата Генералтошевска и част от бив
шата Балчишка околия; „Жилкооп“; Виброполигон. От 1961 г. в структурата
са: стройрайон І, стройрайон ІІ, стройрайон – Каварна, Промишлено предпри
ятие „Стройкомбинат“ и Помощно предприятие „Виброполигон“. През 1963 г.
Промишлено предприятие „Виброполигон“ се обособява като самостоятелно
стопанско предприятие. През 1964 г. се закрива Строителен район – Каварна,
1965 г. – строителните райони І и ІІ. От 1968 г. Окръжната строителна орга
низация се преименува на Окръжно строително-монтажно обединение „Добру
джа“. От 1 ян. 1969 г. отново се създават І и ІІ строителен район. През 1971 г.
наименованието се променя на Държавно строително управление. В структу
рата са включени: район І – Толбухин, с обхват – Тервел и Генерал Тошево; ра
йон ІІ – Толбухин; Район „Нови технологии“ с дейности по системата „пълзящ
кофраж“, едропанелно строителство, сборно и сглобяемо строителство; Ра
йон „Курортни строежи“; Монтажно-инсталационен район. Предприятията
„Стройкомбинат“ и „Виброполигон“ запазват своите функции. С решения на
МС от: 18 дек. 1975 г. управлението се преименува на СМК; 22 май 1989 г. СМК
се закрива и се създават ДФ „Добротица“ и фирмите „Гранит“ и „Монолит“. С
Разпореждане на МС от 1991 г. ДФ се преобразува в „Добротица“ ЕООД. Със За
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повед на Министерството на териториалното развитие и строителството от
19 май 1997 г. настъпват промени в управлението и дружеството се преименува
на „Строителни конструкции“ ЕООД. Със Заповед на Министерството на реги
оналното развитие и благоустройството от 7 дек. 1999 г. се открива процедура
по приватизация.

Решения на МС, Добричкия окръжен съд и др. за регистриране, пререгистриране, управление и дейност, откриване процедура за приватизация на
ДФ и дружеството (1989–1999).
Правилници, наредби и др. за дейността (1963–1978).
Протоколи от: заседания на Дирекционния съвет, УС, СС, ТИС и др.
(1964–1984, 1989–1991); делегатски събрания (1971–1976).
Планове, отчети, доклади и др. за дейността (1958–1984, 1986–2000).
Технология за едропанелно жилищно строителство и обяснителна записка за сглобяеми преградни стени (1971).
Финансови планове, встъпителни и обобщени баланси, ревизионнн актове и др. (1959–1984, 1986–1991).
Щатни разписания (1959–1962, 1964–1984).
Снимки, грамоти, информации и др. от: честване на годишнини, наг
раждавания на работници, художествена самодейност, дейността на клуба
на културата при комбината, първи копки на строителни обекти в района на
Ваканционно селище „Русалка“, посещения на делегации и др. (1959–1984).
Книга на трудовата слава (1963–1979).
Строителен район – Каварна
Ф. 906, 1 оп., 28 а.е., 0,35 л.м., 1960–1963 г.
Създаден с Решение на ИК на ОНС – Толбухин от 20 дек. 1960 г. за извършва
не на строително-монтажни работи. Закрит на 1 ян. 1964 г. поради намаляване
на строителната програма.

Протокол от общо събрание (1962).
Планове и отчети за дейността (1961–1963).
Финансови планове, баланси и ревизионни актове (1960–1963).
Строителни райони – Толбухин
2 ф., 4 оп., 172 а.е., 1,92 л.м., 1961–1977 г.
Градски строителен район І – Толбухин
Ф. 907, 2 оп., 107 а.е., 1,17 л.м., 1961–1977 г.
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Градски строителен район ІІ – Толбухин
Ф. 908, 2 оп., 65 а.е., 0,75 л.м., 1961–1977 г.
През 1959–1960 г. съществуват като Строителни групи І и ІІ. От 1 ян.
1961 г. са с отделен баланс. На основание Решение на ИК на ОНС – Толбухин от
20 дек. 1960 г. се създават: Строителен район І – в района на града, Строителен
район ІІ – в района на Тервел и Генерал Тошево, с предмет на дейност: строител
но-монтажни работи. От 1964 до 1968 г. губят самостоятелност и от 1969 г.
отново я придобиват. През 1971 г. са преименувани на Общостроителни райони
І и ІІ. Действат до 1977 г.

Протоколи от заседания на ръководството и ТИС – Ф. 907 (1964, 1973,
1974).
Планове и отчети за дейността – Ф. 907 (1961–1964, 1969–1977), Ф. 908
(1961–1964, 1971–1977).
Баланси, ревизионен акт (1961–1964).
Щатни разписания – Ф. 908 (1962–1964).
Стопанско промишлено предприятие
„Стоманобетонни конструкции и изделия“ – Толбухин
Ф. 992, 7 оп., 487 а.е., 3,16 л.м., 1960–1999 г.
Създадено въз основа на ПМС от 18 март 1960 г. като Помощно предприя
тие „Виброполигон“ към Окръжна строителна организация – Толбухин с предмет
на дейност: производство и монтаж на стоманобетонни конструкции и изделия,
едри панели за сглобяемо строителство, строителство на жилища, обществени,
промишлени и др. сгради. Съгласно Решение на МС от 29 юни 1963 г. се преиме
нува на Строително промишлено предприятие „Виброполигон“. С ПМС от 23
март 1966 г. се преименува на Стопанско промишлено предприятие „Стомано
бетонни конструкции и изделия“. Съгласно Решение на ИК на ОНС – Толбухин от
1 ян. 1972 г. се обособява като Домостроителен комбинат. След утвърждаване
структурата на СМК от Министерство на строежите от 1 ян. 1978 г. се пре
именува на Домостроително предприятие. С решения на: Толбухинския окръжен
съд от 14 юни 1989 г. се регистрира като ДФ „Гранит“; Добричкия окръжен съд
от 21 септ. 1993 г. се преобразува в „Гранит – Домостроене“ ЕООД, 16 февр.
1996 г. – в ЕАД. Приватизира се през 1998 г. и с Решение на Добричкия окръжен
съд от 9 юни 1998 г. се пререгистрира като АД.

Решения на: МС и Толбухинския окръжен съд за регистриране на ДФ
„Гранит“ – Толбухин (1989); Добричкия окръжен съд за преобразуване на
дружеството (1993, 1996, 1998).
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Правилници, наредби, инструкции и др. от МС, Министерство на строежите, ДСО „Гражданско строителство“, Държавно строително-монтажно
управление „Добруджа“, ОНС – Толбухин и др. за дейността (1963–1980).
Протоколи от: заседания на Дирекционния съвет, УС, СС, ТИС (1964–
1966, 1968–1970, 1972, 1973, 1978–1990, 1993), събрания на пълномощниците (1982–1991).
Планове, доклади, отчети и др. за дейността (1960–1974, 1976–1996).
Финансови планове, отчети и баланси (1960–1983, 1985–1999).
Разделителен протокол и баланс между СМК и ДФ „Гранит“ (1989).
Щатни разписания (1960–1974, 1976–1992).
Снимки от живота на предприятието (1965–1970).
Строително предприятие „Стройкомбинат“ – Толбухин
Ф. 868, 6 оп., 381 а.е., 3,33 л.м., 1961–1999 г.
Създадено на 1 ян. 1961 г. като Промишлено предприятие „Стройкомби
нат“ към Държавно строително-монтажно обединение „Добруджа“ на основа
ние Решение на ИК на ОНС – Толбухин от 20 дек. 1960 г. за комплексно обслуж
ване с механизация и автотранспорт. През 1973 г. се преименува на Предприятие
„Механизация и автотранспорт“, 1977 г. – Предприятие „Механизация, авто
транспорт и нови технологии“. С решения на Добричкия окръжен съд от: 6 май
1991 г. се регистрира като ДФ „Автотранспорт и строителна механизация“,
21 ноем. 1991 г. – като „АСМ“ ЕООД. Приватизирано през 1998 г.

Заявления до ОНС – Толбухин за данъчно регистриране (1961).
Решения на Добричкия окръжен съд за регистриране като ДФ, ЕООД,
управление, заличаване и др. (1991, 1994, 1998).
Правилници за вътрешния ред, устройството, дейността и др. (1968,
1973, 1978, 1980–1983, 1993).
Правен анализ (1998).
Протоколи от производствени съвещания, заседания на Стопанския комитет, СС, ТИС (1961–1964, 1970, 1978–1985, 1987–1991).
Планове, отчети, доклади и др. за дейността (1961–1965, 1968–1970,
1973, 1976–1998).
Баланси, финансови планове, ревизионни актове и др. (1961–1965,
1968–1992, 1994–1999).
Щатни разписания (1961–1965, 1968–1985, 1989–1998).
Снимки от живота на колектива (1969–1973).
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Общостроителни предприятия – Толбухин
2 ф., 2 оп., 112 а.е., 0,91 л.м., 1968–1977 г.
Общостроително предприятие І – Толбухин
Ф. 1487, 1 оп., 57 а.е., 0,46 л.м., 1968–1977 г.
Общостроително предприятие ІІ – Толбухин
Ф. 1486, 1 оп., 55 а.е., 0,45 л.м., 1969–1977 г.
Създадени на 1 ян. 1969 г. с предмет на дейност: монолитно и сглобяемо
строителство, довършителни работи и др. на територията на Толбухин, Тервел
и Генерал Тошево, като Общостроително предприятие ІІ първоначално е с наи
менование Район „Нови технологии“. През 1978 г. се обединяват от създаденото
Строително-монтажно предприятие към СМК – Толбухин.

Заповеди за организацията и дейността – Ф. 1486 (1969–1977).
Протоколи от заседания на СС, Стопанския комитет – Ф. 1486 (1969–
1976), Ф. 1487 (1968–1977).
Планове и отчети за дейността (1969–1977).
Годишни баланси, ревизионни актове (1969–1977).
Строително-монтажен комбинат –
Общостроително предприятие – Толбухин
Ф. 1399, 5 оп., 373 а.е., 2,62 л.м., 1969–1999 г.
Създадено на 7 февр. 1978 г. като Строително-монтажно предприятие към
СМК – Толбухин за монолитно строителство и довършителни работи. Обединява
бившите Строителен район І, Район „Селскостопански“ и „Монтажен“. През
1979 г. се преименува на Общостроително предприятие и става главен изпълни
тел на архитектурно-строителните и довършителните работи и предаване на
обектите. С решения на Добричкия окръжен съд от: 4 юли 1989 г. се регистрира
като Общинска фирма „Монолит“, 14 авг. 1990 г. – Производствена кооперация
„Монолит – спътник“, 26 февр. 1992 г. – „Монолит“ ЕООД, 1998 г. – ООД.

Решения на Добричкия окръжен съд за регистриране, преобразуване и
дейност на „Монолит“ ЕООД и ООД (1989, 1997, 1998).
Правилници, вътрешни правила за вътрешния трудов ред, организацията на работната заплата (1980–1987, 1989–1992).
Заповеди на ръководителя по дейността (1981–1983).
Протоколи от: заседания на Стопанския комитет, ТИС, СС, УС (1977–
1986, 1988–1990, 1992, 1997, 1998); събрания на пълномощниците (1991).
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Планове, отчети, анализи за дейността (1969–1990).
Финансови планове, баланси и др. (1978–1990, 1992–1999).
Щатни разписания (1978–1986, 1991–1996).
Предприятие за комунално-битово обслужване – Толбухин
Ф. 1165, 1 оп., 46 а.е., 0,20 л.м., 1973–1976 г.
Създадено със Заповед на ръководителя на СМК – Толбухин от 6 дек. 1972 г.
като Район „Комунално-битово обслужване“ за организиране и осъществяване
комунално-битовата дейност на комбината: обслужване на столовете, обще
житията, почивните станции, жилищния фонд на работещите в комбината и
др. На 31 дек. 1976 г. става отдел към същия комбинат.

Протоколи от заседания на Стопанския комитет (1974–1976).
Планове и отчети за дейността (1973–1976).
Финансови планове и годишни баланси (1973–1976).
Щатни разписания (1973–1976).
Строително-монтажен комбинат –
Предприятие за монтажно-инсталационни работи – Толбухин
Ф. 1096, 4 оп., 422 а.е., 3,93 л.м., 1968–1998 г.
Създадено със Заповед на Министерство на строежите от 8 февр. 1968 г.
като Държавно строително-монтажно обединение „Монтажен район“ за спе
циализирани монтажно-инсталационни дейности, доставка на машини и съоръ
жения при строителството на всички видове обекти в Толбухински окръг. Про
мени в наименованието: 1971 г. – Строително управление „Монтажно-инста
лационен район“, 1972 г. – Държавно строително управление „Монтажно-ин
сталационен район“, 1976 г. – СМК – Предприятие за монтажно-инсталационни
работи, 1979 г. – СМК – Монтажно-инсталационно предприятие. С решения
на Добричкия окръжен съд от: 19 ноем. 1990 г. се регистрира като ДФ „Монт
строй“, 28 юни 1993 г. – като „Монтстрой“ ЕАД с държавно имущество. Прива
тизира се през 1998 г. и с Решение на Добричкия окръжен съд от 18 март 1998 г.
се пререгистрира като АД.

Решения на Добричкия окръжен съд за регистриране, преобразуване и
дейност (1990, 1991).
Вътрешни правила и наредби за организация на работната заплата, зап
лащане на нощния труд, вътрешния ред и др. (1973–1979, 1988–1989, 1991,
1997).
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Протоколи от заседания на Дирекционния съвет, СС, ТИС, Стопанския
комитет, УС, Съвета на директорите (1968–1979, 1990–1998).
Планове, доклади, отчети и др. за дейността (1968–1997).
Финансови планове, баланси, ревизионни актове и др. (1968–1997).
Щатни разписания (1968–1984, 1986–1996).
Снимки от честване годишнини на предприятието (1988, 1993, 1996).
Домостроително предприятие –
клон „Строително-монтажни работи“ – Толбухин
Ф. 1246, 2 оп., 32 а.е., 0,23 л.м., 1972–1983 г.
Създаден през 1972 г. като поделение към Домостроителен комбинат с пред
мет на дейност строително-монтажни работи. Функциите му са прекратени
през 1983 г.

Наредби и правила за организация на вътрешната стопанска сметка
(1977).
Планове и отчети за дейността (1973, 1974, 1977–1983).
Финансови планове, отчети и баланси (1972–1982).
Строително-монтажен комбинат –
База за снабдяване и комплектация – Толбухин
Ф. 1341, 4 оп., 240 а.е., 1,35 л.м., 1973–1998 г.
Създадена на 1 септ. 1973 г. като База за производствено-техническо снаб
дяване съгласно Заповед на ДСО „Гражданско строителство“ от 20 окт. 1972 г.
за производство и доставка на строителни и др. материали на строителните
обекти. През 1976 г. наименованието се променя на Производствена база и снаб
дяване, 1977 г. – СМК – Предприятие „Снабдителна база“, 1978 г. – Предприятие
„Снабдяване и комплектация“, 1979 г. – СМК – База за снабдяване и комплекта
ция, 1988 г. – ДФ „Добротица“ – Поделение „База за снабдяване и комплекта
ция“. С решения на Добричкия окръжен съд от: 6 май 1991 г. се регистрира като
ДФ „Добротица – БСК“, 5 дек. 1991 г. се преобразува в ЕООД; 13 март 1996 г. – в
ЕАД. Приватизира се през 1998 г. и с Решение на Добричкия окръжен съд от 10
февр. 1998 г. се пререгистрира като АД.

Решения на Толбухинския (Добричкия) окръжен съд за регистриране и
преобразуване (1989, 1991, 1992, 1995, 1996, 1998).
Правилник за вътрешния ред, правила за организация на вътрешната
стопанска сметка (1977–1983).
Устави на ЕАД и АД (1996, 1997).
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Протоколи от заседания на Стопанския комитет, СС, УС, Търговския
съвет, Съвета на директорите (1975–1978, 1980–1984, 1987–1991, 1993,
1994, 1997).
Планове, доклади, отчети и др. за дейността (1973–1985, 1988–1990,
1992–1997).
Финансови планове, годишни баланси, счетоводни отчети и др. (1973–
1997).
Щатни разписания (1973–1983, 1988–1990, 1992–1997).
Строително-монтажен комбинат –
Общостроително предприятие „Албена“ – Толбухин
Ф. 1094, 2 оп., 125 а.е., 0,82 л.м., 1960–1977 г.
Създадено на 1 апр. 1968 г. въз основа на Разпореждане на МС от 28 март
1968 г. като Район „Курортни строежи „Албена“ към Окръжно строителномонтажно обединение „Добруджа“ за изграждане (високо строителство) на
КК „Албена“. От 1 ян. 1969 г. се възлага строителството и на Ваканционно се
лище „Русалка“ – ІІ етап, от 1970 г. – на жилищни блокове в Балчик, Каварна
и Шабла. През 1976 г. наименованието се променя на СМК – Общостроително
предприятие „Албена“. Дейността след 1 ян. 1977 г. преминава към Общострои
телно предприятие ІІ – Толбухин.

Разпореждания на МС за изграждане на КК „Албена“, увеличаване
сметната стойност за първия етап на строителство (1968, 1969).
Протоколи: от съвещание на ръководството на Комитета по туризъм и
ОНС – Толбухин, за трети и четвърти етап на строителство на комплекса
(1968–1970); заседания на Стопанския комитет, ТИС (1968–1976).
Правилник за вътрешния ред (1969); правилници на МТСГ и Комитета
по строителство, указания на Министерството на строежите и архитектурата
за охраната на труда (1960, 1974, 1975).
Планове, доклади, информации и др. за дейността (1968–1977).
Финансови планове, баланси, ревизионни актове и др. (1969–1974).
Щатни разписания (1968–1976).
Снимки от живота на колектива (1968–1975).
Туристически комплекс „Балкантурист“ – Дирекция
„Капитално строителство и инвеститорски контрол“ – „Албена“
Ф. 1532, 1 оп., 19 а.е., 0,07 л.м., 1972–1988 г.
Създадена през 1972 г. като Служба „Капитално строителство“ за ку
рортно строителство и поддръжка на материалната база на ТК „Албена“. През
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1981 г. променя наименованието си на Дирекция „Капитално строителство и
инвеститорски контрол“. Функционира до 1988 г.

Отчети и статистически отчети за капиталните вложения, въведените в
действие основни фондове и др. (1972–1982, 1986–1988).
Годишни счетоводни баланси (1977, 1981, 1983, 1985).
Предприятие „Реконструкция и модернизация“ –
Туристически комплекс „Албена“
Ф. 1108, 3 оп., 211 а.е., 1,26 л.м., 1970–1991 г.
Създадено през 1970 г. като Предприятие „Техническо поддържане и ре
монт“ с предмет на дейност: строителство по стопански начин, поддържане
и ремонт на хотели и ресторанти. Промени в наименованието: 1973 г. – Пред
приятие „Реконструкция и модернизация“, 1977 г. – Предприятие „Капитално
строителство, ремонт, реконструкция и модернизация“, 1983 г. – Строителномонтажно предприятие „Туристстрой“, 1988 г. – Предприятие „Туристстрой“.
Функционира до 1991 г. С Разпореждане на МС от 5 ноем. 1991 г. се преобразува
във Фирма „Туристинженеринг – холдинг“ АД – София – клон „Туристстрой“ –
„Албена“.

Разпореждане на МС за преобразуване на предприятието (1991).
Протоколи от: заседания на Дирекционния съвет, СС (1970, 1980–1991);
съвещания, събрания и др. (1973–1977, 1984–1986, 1990, 1991).
Планове и доклади за дейността (1970, 1971, 1974–1991).
Финансови планове, баланси и др. (1970–1991).
Щатни разписания (1970, 1971, 1974–1991).
„Турист – строй – комерс“
Еднолично дружество с ограничена отговорност – Добрич
Ф. 1667, 1 оп., 11 а.е., 0,04 л.м., 1995–2001 г.
Създадено с Решение на Добричкия окръжен съд от 6 дек. 1994 г. с предмет
на дейност: строителство, търговия, хотелиерство, ресторантьорство и др.
Приватизира се през 2000 г. и с Решение на Добричкия окръжен съд от 23 авг.
2000 г. се преобразува в ООД.

Решения на Добричкия окръжен съд за вписване на ЕООД, промени в
капитала и др. (1995, 2000).
Годишни статистически отчети (1996–2001).
Щатно разписание (1995).
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Окръжна строителна организация „Жилкооп“ – Толбухин
Ф. 400, 1 оп., 3 а.е., 0,22 л.м., 1960 г.
Създадена през 1960 г. за индивидуално и кооперативно жилищно строител
ство. На 31 дек. 1960 г. активите и пасивите се прехвърлят към Стройрайон І –
Толбухин.

Отчети, баланси и др. (1960).
Стопанско предприятие „Жилфонд“ – Толбухин
Ф. 1182, 2 оп., 64 а.е., 0,37 л.м., 1950–1998 г.
Създадено с Решение на ИК на ОкНС – Толбухин от 17 ян. 1950 г. с пред
мет на дейност: експлоатация и поддържане на недвижими покрити държавни
имоти, строителни, ремонтни услуги и др. С Решение на ИК на ОНС – Толбухин
от 16 апр. 1963 г. преминава към СП „Комунални услуги“ и СП „Жилстрой“. С
Решение на ОбНС – Добрич от 29 май 1990 г. се възобновява като Общинска фир
ма „Жилфонд“. Регистрира се с Решение на Добричкия окръжен съд от 27 септ.
1990 г. От 1992 г. става „Жилфонд“ ЕООД.

Решения на Добричкия окръжен съд за регистриране и преструктуриране (1990, 1992, 1997, 1998).
Устройствен правилник (1990).
Протоколи от заседания на: УС (1990–1992), ИК на ОНС – Толбухин за
преминаване към СП „Комунални услуги“ (1963).
Доклади, анализи за икономическите и производствените резултати
(1991–1998).
Отчети, справки за жилищния и нежилищния фонд (1991–1997).
Производствено-финансови планове, баланси и др. (1950–1963, 1990–
1997).
Щатни разписания (1953–1963, 1990).
Стопанска дирекция „Изграждане на селищни системи“ – Толбухин
Ф. 1334, 3 оп., 268 а.е., 1,90 л.м., 1962–1998 г.
Създадена на 1 апр. 1962 г. като СП „Жилищно строителство“ за организи
ране, инвестиране и контрол върху държавно, групово и кооперативно жилищно
строителство и др. Промени в наименованието: 1973 г. – СД „Изграждане на
населени места“, 1978 г. – СД „Изграждане на селищни системи“. С Решение на
Добричкия окръжен съд от 30 юни 1989 г. се регистрира като Общинска фирма
„Инвестстройпроект“. През 1992 г. се преобразува в „Добричинвест“ ЕООД. С
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Решение на Добричкия окръжен съд от 16 март 1998 г. преустановява дейността
си и се влива в „Жилфонд“ ЕООД – Добрич.

Решения на Добричкия окръжен съд за регистриране като общинска
фирма, преобразуване, управление и др. (1989, 1992, 1998).
Правилници и наредби за управлението и дейността (1965–1975, 1992,
1993, 1995).
Протоколи, решения от: заседания на СС и ТИС (1963–1985, 1988–
1991), общи събрания и работни срещи (1989–1993).
Планове, доклади, анализи и др. за дейността, строителството, капиталните вложения (1962–1984, 1989–1998).
Информации, списъци и др. за груповото и индивидуалното жилищно
строителство, детските заведения, комунално-битовите сгради, въведените в
действие строителни обекти и др. (1962–1984, 1990–1992).
Финансови планове, баланси, ревизионни актове и др. (1963–1984, 1986,
1987, 1992–1998).
Щатни разписания (1968–1971, 1973–1984, 1992).
Производствена кооперация „Монолит – спътник – 70“ – Добрич
Ф. 1586, 1 оп., 11 а.е., 0,07 л.м., 1990–1992 г.
Създадена с Решение на Добричкия окръжен съд от 14 авг. 1990 г. за проуч
ване, проектиране, строителни услуги и др. Функционира до 23 ян. 1992 г., когато
се ликвидира.

Протоколи от учредяването, заседания на УС и ликвидация на кооперацията (1990–1992).
Решение на Добричкия окръжен съд за регистриране (1990).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1990).
Информация за икономическото състояние (1991).
Договори за извършване на строително-монтажни работи (1990–1992).
Годишни баланси (1990, 1991).
Строително-търговска кооперация „Устрем – 90“ – Добрич
Ф. 1600, 1 оп., 34 а.е., 0,20 л.м., 1987–1997 г.
Създадена с Решение на ИК на ОНС – Толбухин от 24 февр. 1987 г. като СП
„Устрем – 90“ за проектиране и строителство на малки и средни обекти, инже
нерингова, търговска дейност със строителни материали и др. От 10 апр. 1990 г.
става Общинска фирма. С Решение на Добричкия окръжен съд от 20 ян. 1992 г. се
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регистрира като Строително-търговска кооперация „Устрем – 90“. През септ.
1996 г. общото събрание взема решение да се ликвидира поради несъстоятелност.

Решения на Добричкия окръжен съд за регистриране, прекратяване и
обявяване в ликвидация (1992, 1995–1997).
Протоколи от заседания на СС и от общи събрания (1987–1997).
Планове за дейността (1988, 1989).
Годишни баланси (1988–1996).
Щатни разписания (1987–1992, 1994).
„Стройкомплект“ Еднолично дружество с
ограничена отговорност – Каварна
Ф. 1596, 1 оп., 50 а.е., 0,53 л.м., 1986–1993 г.
Създадено съгласно заповеди на ОНС – Толбухин от 30 юли 1986 г. и на СО
„Строителни материали“ – София от 1 авг. 1986 г. като Поделение „Стройком
плект“ – Каварна към Комбинат „Стройкомплект“ – София с предмет на дей
ност: строителни услуги, производство и доставка на строителни материали
и др. С Решение на Добричкия окръжен съд от 4 юни 1991 г. се регистрира като
„Стройкомплект“ ЕООД – Каварна. През 1997 г. се приватизира.

Решения на ИК на ОНС – Толбухин, Добричкия окръжен съд, заповеди
на МСАБ за създаване и регистриране. (1986, 1991, 1993).
Протоколи от заседания на СС (1986–1991).
Планове, отчети и др. за дейността, постъпленията, разходите, наличнос
тите и др. (1986–1991).
Финансови планове и счетоводни отчети (1986–1991).
Щатни разписания (1986, 1990, 1991).
Специализиран строителен район „Агрострой“ – Толбухин
Ф. 1535, 2 оп., 87 а.е., 0,65 л.м., 1980–1998 г.
Създаден на 1 юли 1980 г. като Специализирано строително-монтажно зве
но „Агрометалстрой“ към Строителен комбинат „Агрометалстрой“ – София
с предмет на дейност: изграждане, монтаж на метални силози, технологичен
монтаж на зърнопочистващи машини, зърносушилни, метални навеси и др. Със
Заповед на НАПС от 1 апр. 1981 г. става Специализирано строително-мон
тажно предприятие „Агрострой“. С Разпореждане на МС от 29 май 1986 г. се
обособява като Специализиран строителен район „Агрострой“. През 1991 г. се
преобразува в Специализиран строителен район „БУЛИПП“ като подразделение
на ДФ „БУЛИПП“ – София. Със Заповед на МЗ от 25 апр. 1994 г. и решения на
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Добричкия окръжен съд от 20 юни 1994 г. се регистрира „Агрострой – Д“ ЕООД –
Добрич, 29 авг. 1996 г. се преобразува в ЕАД. Приватизира се през 1997 г.

Решения на Добричкия окръжен съд за регистриране, пререгистриране и
дейност (1994, 1996, 1998).
Протоколи от заседания на СС и от общи събрания (1980–1993).
Правила за прилагане на бригадната стопанска сметка и организация на
работната заплата (1981–1983).
Планове и доклади за дейността (1980–1989).
Финансови планове, отчети, баланси и др. (1980–1998).
Щатни разписания (1981–1985, 1987–1992).
Стопанска дирекция „Местна промишленост и битови услуги“ –
клон „Труд“ – Толбухин
Ф. 1033, 3 оп., 351 а.е., 1,78 л.м., 1945–1978 г.
Създаден на 5 авг. 1945 г. като Бояджийска трудово-строителна коопе
рация с предмет на дейност строителство, бояджийство и др. През 1971 г. се
обособява като клон на СД „Местна промишленост и битови услуги“, 1974 г. –
Район „Труд“ към ДСП „Благоустройствени строежи“ – Толбухин. С Решение на
ИК на ОНС – Толбухин от 18 дек. 1978 г. районът се закрива и става отдел към
СП „Благоустройство и комунално стопанство“ – Толбухин.

ПМС, разпореждания на ОНС – Толбухин за дейността (1974–1978).
Правилници за вътрешния ред, стопанската сметка и др. (1964, 1974,
1977, 1978).
Протоколи: учредителен и от заседания на УС, Контролния съвет, Стопанския комитет, от общи събрания (1945–1971, 1974–1978).
Планове, доклади, информации и др. за дейността (1951–1978).
Годишни баланси, финансови планове, ревизионни актове и др. (1949–
1978).
Инвентарна книга (1945–1951).
Главна книга (1948).
Щатни разписания (1952–1978).
Районни инженерства
2 ф., 2 оп., 231 а.е., 3,25 л.м., 1941–1951 г.
Районно инженерство – Балчик
Ф. 110, 1 оп., 47 а.е., 0,30 л.м., 1942–1951 г.
Вж. и Ф. 174К
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Районно инженерство – Добрич
Ф. 82, 1 оп., 184 а.е., 2,95 л.м., 1941–1949 г.
Вж. и Ф. 153К
Продължават дейността на околийските инженерства: строителство,
поддържане и експлоатация на пътищата в съответния район.

Указания, информации, скици, проекти и др. за строителство и експлоатация на пътища и пътни съоръжения, водоснабдяване на села от района,
временната трудова повинност и др. – Ф. 82 (1941–1949), Ф. 110 (1943–1951).
Заповедна книга – Ф. 110 (1947–1949).
Информации, планове, обяснителни записки и др. за собственици на
индустриални заведения, притежатели на превозни средства, електрическата мрежа в Каварна, недвижимите имоти на инженерството и др. – Ф. 110
(1943–1951).
Земеустройствен план на с. Брястово – Ф. 110 (1951).
Сведения по финансови въпроси – Ф. 82 (1944–1949), Ф. 110 (1944–
1947).
Околийско пътно управление – Добрич
Ф. 260, 1 оп., 48 а.е., 1,32 л.м., 1945–1958 г.
Вж. и Ф. 232К
Продължава част от дейността на околийското инженерство в Добрич:
поддържане, текущ ремонт на пътната мрежа. Преустановява дейността си
след закриване на Толбухинска околия през 1958 г.

Окръжни, заповеди и др. на Министерство на обществените сгради,
пътищата и благоустройството, ГУ на пътищата при МС и др. за дейността
(1945, 1947–1949, 1953, 1954).
Заповеди на ръководителя по дейността (1946, 1950, 1954).
Планове, отчети, сведения и др. за поддържането на пътищата, водос
набдяването и др. (1947, 1951–1958).
Проектосметна документация за строителство на пътища, водостоци,
мостове и водопроводи (1947, 1949–1958).
Баланси, главни счетоводни книги, щатни разписания и др. (1954–1958).
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Окръжно пътно управление – Толбухин
Ф. 1174, 6 оп., 392 а.е., 2,62 л.м., 1957–2001 г.
Създадено на 1 апр. 1959 г. на базата на бившите околийски пътни управле
ния в Толбухин, Балчик, с. Тервел и с. Генерал Тошево с предмет на дейност: път
но строителство, ремонт и поддържане на пътната мрежа в Толбухински окръг.
Наименованието се променя: 1987 г. – Окръжен пътен комбинат, 1990 г. – Пътно
управление, 2000 г. – Областно пътно управление – специализирано територи
ално звено на Изпълнителна агенция „Пътища“. От 2000 г. има само контролни
функции.

Окръжни, указания на ГУ на пътищата, ОНС – Толбухин за частично
преброяване и експлоатация на пътищата, пътната маркировка, статута на
Пътно управление – Добрич и др. (1971–1978, 1994–2000).
Протоколи за разделяне дейността между Пътно управление и „Пътно
строителство“ ЕООД – Добрич, от заседания на Дирекционния съвет, УС,
СС, ТИС и др. (1959, 1962–1978, 1982, 1990–1993, 1995).
Производствена характеристика и структура (1991).
Производствени програми, доклади за дейността (1957–1992, 1994–
1999).
Заповеди на комисии за въвеждане в експлоатация на завършени обекти
(1976, 1978).
Технически проекти, обяснителни записки и др. за изграждане на обекти
в окръга (1972–1977).
Статистически отчети за строителството, механизацията, изпълнението
на трудовите норми и др. (1959–1966).
Баланси, финансови отчети, ревизионни актове и др. (1958–1983, 1985–
2001).
Щатни разписания (1959–1967, 1970–1983, 1985–1999).
Снимки от манифестации, събрания, производствени дейности и др.
(1957–1980).
„Пътно поддържане“ Еднолично дружество с
ограничена отговорност – Балчик
Ф. 1657, 1 оп., 8 а.е., 0,05 л.м., 2000–2005 г.
С Решение на Добричкия окръжен съд от: 24 авг. 2000 г. се регистрира като
ЕООД с предмет на дейност ремонт и поддържане на пътища, пътни съоръже
ния и др. Приватизира се и с Решение на Добричкия окръжен съд от 2 март 2004 г.
се вписва като част от капитала на „Пътно строителство“ АД – Добрич.
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Решения на Добричкия окръжен съд за регистриране, промяна на собствеността на капитала и др. (2000, 2004).
Бизнес програма, отчети за дейността и др. (2001–2003).
Счетоводни отчети с приложения (2001–2005).
Щатни разписания (2001–2003).
„Пътно строителство“ Еднолично акционерно дружество – Добрич
Ф. 1616, 1 оп., 20 а.е., 0,10 л.м., 1993–1998 г.
С решения на Добричкия окръжен съд от: 4 юни 1993 г. се регистрира като
ЕООД с предмет на дейност: строителство, ремонт и поддържане на пътища,
пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктури около тях и др.; 18
дек. 1995 г. се преобразува в ЕАД. През 1997 г. се приватизира и с Решение на Доб
ричкия окръжен съд от 20 март 1997 г. се преобразува в АД.

Решения на Добричкия окръжен съд за регистриране, дейност, управление и преобразуване (1993, 1995, 1997).
Протоколи за разделяне дейността между дружеството и Пътно управление – Добрич, от заседания на Съвета на директорите (1993, 1995).
Устав (1995).
Молби с приложения за приватизиране (1995, 1996).
Статистически отчети за приходите, разходите, заетите лица, работната
заплата и др. (1993–1997).
Счетоводни отчети, ревизионен акт (1994–1998).
Щатни и длъжностни разписания с приложения (1993–1997).
VІ.2. БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО
Държавно строително управление „Добруджа“ –Толбухин
Ф. 7, 1 оп., 137 а.е., 1,60 л.м., 1948–1962 г.
Създадено с Решение на Министерството на комуналното стопанство и
благоустройство на 1 ян. 1949 г. като Дирекция за водоснабдяване на Добруджа
с предмет на дейност: проучване и каптиране на водите, водоснабдяване на на
селените места в Толбухински окръг. През 1951 г. на базата на дирекцията се
създава Държавно строително управление „Добруджа“. С Разпореждане на МС
от 6 ян. 1968 г. се прекратяват функциите на управлението.

Доклади и информации на Дирекция „Водоснабдяване“ по изпълнение
на министерски постановления (1950–1962).
Планове и отчети за дейността (1949–1957).
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Годишни баланси, ревизионни актове (1951–1957).
Актове за приемане на обекти (1949–1956).
Щатни разписания на управлението и Дирекцията за водоснабдяване
(1948–1958).
Стопанска дирекция „Водоснабдяване и канализация“ – Толбухин
Ф. 1180, 5 оп., 416 а.е., 2,67 л.м., 1958–2001 г.
Създадена през 1959 г. като Дирекция за техническа експлоатация към
ОНС – Толбухин с предмет на дейност: поддържане и експлоатация на външни
водоснабдителни и канализационни мрежи и системи, пречиствателни станции
и съоръжения в Толбухински окръг (Добричка област), ремонт на измервателни
уреди за питейна вода и др. Наименованието се променя: 1964 г. – Окръжно сто
панско предприятие „Водоснабдяване и канализация“, 1971 г. – СД „Водоснабдя
ване и канализация“, 1980 г. – СП „Водоснабдяване и канализация“, 1990 г. – Меж
дуобщинска фирма „Водоснабдяване и канализация – иженеринг“. С Решение на
Добричкия окръжен съд от 5 ноем. 1991 г. се регистрира като „Водоснабдяване
и канализация“ ЕООД.

Решения на Толбухинския (Добричкия) окръжен съд за регистриране на
Междуобщинска фирма „Водоснабдяване и канализация – инженеринг“, промени в управлението на ЕООД, капитала и др. (1989, 1991, 1995–1997, 2001).
Заповеди, нареждания, инструкции и др. на Дирекция „Водоснабдяване“ – Варна, ОНС – Толбухин и др. по дейността (1958–1981).
Правилници и наредби за дейността (1967, 1969, 1971).
Протоколи от съвещания и заседания на Дирекционния съвет, СС, Стопанския комитет, ТИС, делегатски събрания и др. (1961–1967, 1969–1991,
1997).
Програма за преструктуриране и финансово оздравяване на дружеството (1996–1998).
Планове, доклади, информации и др. за дейността, състоянието на водоизточниците, от откриване на Музей на водоснабдяването, Международен
семинар по водоснабдяването и др. (1958–1990, 1999, 2000).
Финансови планове, баланси, ревизионни актове и др. (1958–1991,
1994–2000).
Щатни разписания (1960–1966, 1969–1978, 1980–1998).
Историческа справка, очерци за водоснабдяването в Толбухински окръг
и дейността на предприятието (1973, 1974).
Брошура за 25-годишнината на предприятието (1974).
Снимки от тържествени събрания, състезание по водоснабдително дело,
на изявени в труда и др. (1963, 1964, 1967, 1970, 1973, 1974, б.д.).
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Туристически комплекс „Балкантурист“ – поделение
„Комунално-битова дейност“ – Туристически комплекс „Албена“
Ф. 1545, 1 оп., 23 а.е., 0,18 л.м., 1971–1982 г.
Създадено през 1979 г. за осигуряване битовото обслужване на работещите
в ТК „Албена“, хигиената на комплекса, поддържането и изграждането на пар
кови терени и др. Действа до 1 май 1982 г.

Вътрешни правила за организация на работната заплата (1980).
План-сметки за приходите и разходите на фонд „Социално-битови и културни мероприятия“ на Държавен стопански комплекс „Отдих и туризъм“ –
Толбухин (1971–1975).
Финансови планове, годишни баланси и др. (1979–1981).
Щатни разписания (1979–1982).
Туристически комплекс „Балкантурист“ – поделение „Средства за
подслон и озеленяване“ – Туристически комплекс „Албена“
Ф. 1544, 1 оп., 67 а.е., 0,80 л.м., 1977–1988 г.
Създадено с Решение на ИБ на ТК „Балкантурист“ – „Албена“ от 6 апр.
1979 г. с предмет на дейност: експлоатация на хотели, къмпинги, озеленяване
и др. С Разпореждане на МС от 12 февр. 1988 г. функциите се поемат от други
туристически предприятия.

Протокол от заседание на ИБ на ТК „Албена“ за създаване на поделението (1979).
Вътрешни правила за организация на работната заплата (1980, 1981,
1985, 1987).
Планове на Държавно туристическо предприятие „Балкантурист“ – Толбухин и на поделението, анализи и доклади за стопанската дейност, икономическото състояние, паркоподдържането и др. (1977–1980, 1982–1984, 1986,
1988).
Финансови планове и годишни баланси (1979–1983).
Стопански предприятия „Благоустройство и комунално стопанство“
8 ф., 16 оп., 1057 а.е., 7,35 л.м., 1950–1999 г.
Основната им дейност се изразява в: строително-монтажни и ремонти ус
луги, поддържане чистотата на населените места, поддържане на градини, пар
кове и др. С Решение на ОНС – Толбухин от 18 дек. 1978 г., през 1979 г. се създават
в Генерал Тошево, Каварна, Тервел и Шабла.
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Стопанско предприятие
„Благоустройство и комунално стопанство“ – Балчик
Ф. 1407, 3 оп., 151 а.е., 1,02 л.м., 1950–1995 г.
Създадено през 1973 г. като район на Окръжно предприятие „Благоустройс
твени строежи“ – Толбухин. През 1977 г. става стройгрупа към СП „БКС“ – Тол
бухин. От 1979 г. със създаването на селищните системи се формира като СП
„БКС“ – Балчик. С Решение на ОбС – Балчик се преобразува в Общинска стро
ителна фирма „Круни“. С Решение на Добричкия окръжен съд от 6 май 1993 г.
става ЕООД. С Решение на ОбС – Балчик от 18 май 1995 г. „Круни“ ЕООД се
обявява в ликвидация.

Стопанско предприятие
„Благоустройство и комунално стопанство“ – Генерал Тошево
Ф. 1511, 2 оп., 86 а.е., 0,58 л.м., 1970–1999 г.
С Решение на Толбухинския окръжен съд от 19 юли 1989 г. се регистрира
като Общинска фирма „Дъбовете“. През ноем. 1998 г. е назначена комисия за
ликвидация на дейността.

Стопанско предприятие
„Благоустройство и комунално стопанство“ – Каварна
Ф. 1518, 2 оп., 115 а.е., 0,80 л.м., 1974–1990 г.
С Решение на Толбухинския окръжен съд от 2 окт. 1989 г. се регистрира
като Общинска фирма „Бизоне“. Действа до [1998] г.

Стопанско предприятие
„Благоустройство и комунално стопанство“ – Тервел
Ф. 1528, 1 оп., 34 а.е., 0,30 л.м., 1978–1982 г.
Действа до [1989] г.

Държавно стопанско предприятие
„Благоустройствени строежи“ – Толбухин
Ф. 1130, 5 оп., 420 а.е., 2,54 л.м., 1962–1995 г.
Създадено на 1 юли 1964 г. като СП „Градско благоустрояване“. Промени в
наименованието: ян. 1972 г. – СП „Благоустройствени строежи“, окт. 1972 г. –
ДСП „Благоустройствени строежи“, 1978 г. – СП „Благоустройство и кому
нално стопанство“. С решения на Добричкия окръжен съд от: 11 авг. 1989 г. се
преобразува в Общинска фирма „Екострой“, 27 март 1992 г. – в „Екострой“
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ЕООД. През 1995 г. се приватизира и с Решение на Добричкия окръжен съд от
1 септ. 1995 г. се преобразува в АД.

Стопанско предприятие
„Благоустройство и комунално стопанство“ – Толбухин
Ф. 1337, 1 оп., 148 а.е., 1,41 л.м., 1973–1978 г.
Създадено през 1973 г. като Окръжно предприятие „Благоустройствени
строежи“ и осъществява дейността си чрез обособени поделения в Толбухин,
Балчик, Каварна, Генерал Тошево, Шабла и Тервел. Промени в наименованието:
1974 г. – ДСП „Благоустройствени строежи“, 1977 г. – СП „БКС“. С Решение
на ОНС от 18 дек. 1978 г. активите и пасивите се разделят по селищни системи.

Стопанско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство“ –
район „Механизация“ – Толбухин
Ф. 1338, 1 оп., 67 а.е., 0,42 л.м., 1973–1978 г.
Създадено през 1974 г. като район на ДСП „Благоустройствени строежи“
за обслужване районите с автотранспорт и строителна механизация. Закрито
с Решение на ОНС от 18 дек. 1978 г.

Стопанско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство“ –
Шабла
Ф. 1520, 1 оп., 36 а.е., 0,28 л.м., 1974–1982 г.
С Решение на ОбС – Шабла от 5 февр. 1988 г. прекратява самостоятелната
си дейност.

Решения на Толбухинския (Добричкия) окръжен съд за регистриране на:
Общинска фирма „Екострой“ – Добрич, „Екострой“ ЕООД и АД – Ф. 1130
(1989, 1992, 1994, 1995).
Правилници за устройството, вътрешния трудов ред, дейността и др. –
Ф. 1130 (1968–1971, 1989), Ф. 1407 (1979), Ф. 1518 (1979–1981).
Протоколи от заседания на: Дирекционния съвет, Стопанския комитет,
СС, ТИС – Ф. 1130 (1968–1971, 1977–1990), Ф. 1337 (1973–1978), Ф. 1338
(1974–1978), Ф. 1407 (1981–1983, 1988–1992), Ф. 1511 (1981, 1982, 1985–
1989), Ф. 1518 (1979–1990), Ф. 1520, 1528 (1979–1982); комисии от ГНС и
СП „Комунални услуги“– Балчик за приемане – предаване на одържавени
имоти и замяна на градски имоти на преселници от Северна Добруджа –
Ф. 1407 (1950–1965); ОбС – Балчик за обявяване „Круни“ ЕООД – Балчик
в ликвидация – Ф. 1407 (1995); ОбС – Каварна за създаване на Общинска
фирма „Бизоне“ – Ф. 1518 (1989).
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Планове, отчети, информации и др. за дейността – Ф. 1130 (1964–1992),
Ф. 1337 (1973–1978), Ф. 1338 (1974–1978), Ф. 1407 (1973–1994), Ф. 1511
(1970–1997), Ф. 1518 (1979–1990), Ф. 1520, 1528 (1979–1982).
Финансови планове, отчети, баланси и др. – Ф. 1130 (1964–1995), Ф. 1337
(1973–1978), Ф. 1338 (1974–1978), Ф. 1407 (1973–1983, 1988–1994), Ф. 1511
(1979–1982, 1984–1999), Ф. 1518 (1979–1990), Ф. 1520, 1528 (1979–1982).
Главни книги – Ф. 1130 (1969–1972).
Щатни разписания, колективни трудови договори – Ф. 1130 (1964–1985,
1991–1994), Ф. 1337 (1973–1975), Ф. 1338 (1974–1978), Ф. 1407 (1973, 1974,
1976, 1977, 1979–1983, 1985, 1989, 1993), Ф. 1511 (1979–1997), Ф. 1518
(1979–1990), Ф. 1520, 1528 (1979–1982).
Стопански предприятия „Комунални услуги“
6 ф., 15 оп., 1029 а.е., 6,61 л.м., 1940–2003 г.
Стопанско предприятие „Комунални услуги“ – Балчик
Ф. 1101, 2 оп., 155 а.е., 0,77 л.м., 1951–1975 г.
Стопанско предприятие „Комунални услуги“ – Генерал Тошево
Ф. 315, 2 оп., 115 а.е., 0,63 л.м., 1957–1975 г.
Стопанско предприятие „Комунални услуги“ – Каварна
Ф. 1259, 3 оп., 220 а.е., 1,57 л.м., 1940–1975 г.
Стопанско предприятие „Комунални услуги“ – Тервел
Ф. 268, 2 оп., 121 а.е., 0,91 л.м., 1954–1975 г.
Стопанско предприятие „Комунални услуги“ – Толбухин
Ф. 1181, 5 оп., 384 а.е., 2,57 л.м., 1951–2003 г.
Стопанско предприятие „Комунални услуги“ – Толбухин – филиал
Шабла
Ф. 1236, 1 оп., 34 а.е., 0,16 л.м., 1970–1975 г.
Създадени след 1950 г. с предмет на дейност: извършване на комунално-би
тови услуги за населението – дърводелски, бояджийски, ремонтни, машинописни
и др.

Решения на Добричкия окръжен съд за преструктуриране и управление
на „Комплексни услуги“ ЕООД – Добрич – Ф. 1181 (1990–1998).
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Протоколи от заседания на: Стопанския комитет, Дирекционния съвет,
СС, УС – Ф. 268 (1963–1968, 1971–1973), Ф. 315 (1957, 1958, 1962–1972),
Ф. 1101 (1956–1973), Ф. 1181 (1953–1983, 1989–1998), Ф. 1259 (1954–1974).
Планове, доклади и др. за дейността – Ф. 268 (1954–1973), Ф. 315 (1957–
1973), Ф. 1101 (1951–1975), Ф. 1181 (1951–1983), Ф. 1236 (1970–1975),
Ф. 1259 (1953–1975).
Финансови планове, баланси и др. – Ф. 268 (1954–1957, 1959, 1962–1964,
1970–1973), Ф. 315 (1957–1975), Ф. 1101 (1951–1975), Ф. 1181 (1952–1983,
1985–2003), Ф. 1236 (1970–1975), Ф. 1259 (1952–1967, 1969–1975).
Списъци, книги, актове и др. за притежавани и отчуждени имоти на жители от Каварна по Закона за едрата градска недвижима собственост и по
Крайовския договор – Ф. 1259 (1940–1959).
Щатни разписания – Ф. 268 (1954–1957, 1959–1973), Ф. 315 (1961–
1973), Ф. 1101 (1952–1973), Ф. 1181 (1951–1983, 1991, 1995–1998), Ф. 1236
(1970–1973), Ф. 1259 (1959–1972).
„Обреден дом“ Еднолично дружество с ограничена отговорност –
Добрич
Ф. 1686, 1 оп., 15 а.е., 0,10 л.м., 1999–2011 г.
Създадено с Решение на Добричкия окръжен съд от 31 ян. 2000 г. с предмет
на дейност: организация и извършване на услуги, свързани с радостни и траур
ни обреди, производство на ковчези, паметници, поддържане и стопанисване на
гробищни терени и др. С Решение на ОбС на Община Добрич от 29 юни 2010 г. се
открива производство по ликвидация на дружеството, считано от 1 ян. 2011 г.,
след което се преобразува в общинско бюджетно предприятие.

Решения на Добричкия окръжен съд и ОбС на Община Добрич за създаване, ликвидиране и др. (1999–2002, 2010).
Годишни сведения за граждански обреди (2000–2010).
Баланси, финансови отчети и др. (2001–2011).
Щатни разписания (2000–2010).
Колекция „Спомени за водоснабдяването и
благоустрояването в Толбухински окръг“
Ф. 1203, 1 оп., 10 а.е., 0,05 л.м., 1948–1987 г.
Спомени за водоснабдяването, благоустрояването и електрификацията в
окръга, строителството на басейн в градския парк в Толбухин, изграждането
на курортно селище „Русалка“ и др. (1970–1987).
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Снимки от водоснабдителни и благоустройствени дейности в Толбухин
и района, на езерото в Толбухин, микроязовири и водни съоръжения и др.
(1948–1979).
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VІІ. ТРАНСПОРТ, СЪОБЩЕНИЯ, СТАТИСТИКА
VІІ.1. ТРАНСПОРТ
Пристанищно управление – Балчик
Ф. 91, 1 оп., 40 а.е., 0,57 л.м., 1943–1951 г.
Вж. и Ф. 157К
Продължава функциите на съществуващото преди 1944 г. Пристанищно
управление: извършване на товаро-разтоварни дейности, свързани с корабопла
ването и морския транспорт. Действа до 1951 г.

Правилник за прилагане Закона за пристанищата (1947).
Преписки с Пристанищно управление – Варна, главните дирекции на железниците, пристанищата, пътищата и др. за дейността (1945–1951).
Планове, отчети, сведения и др. за: дейността, фара на пристанището,
плаването на пътническите лодки, акустиралите кораби, внесените и изнесените стоки, броя на пътниците и др. (1945–1951).
Книги за движението на корабите (1943–1948, 1950, 1951).
Касова книга на преносната служба (1946–1948).
Автокомбинат – Дирекция – Толбухин
Ф. 1460, 4 оп., 387 а.е., 3,13 л.м., 1970–2007 г.
Създадена с Разпореждане на Комитета за стопанска координация от 16
дек. 1970 г. с наименование „Държавен автомобилен транспорт“ – клон на ДСО
„Автотранспорт“ за автобусни, товарни и леки таксиметрови и специализи
рани превози. С решения на: МС от 30 март 1989 г. става ДФ „Добруджа – Ав
тотранспорт“; Добричкия окръжен съд от 20 ноем. 1991 г. – „Добруджа – Ав
тотранспорт“ ЕООД; Добричкия окръжен съд от 30 юли 2003 г. се обявява в
ликвидация. Функциите се прекратяват през 2007 г.

Решения, заповеди и др. на Добричкия окръжен съд, МТ, Агенцията за
приватизация и др. за: регистриране на ДФ, ЕООД, преструктуриране, дейност, приватизиране, ликвидация и др. (1989, 1991–2007).
Учредителен договор за сдружаване и съвместна дейност на предприятията към СО „Автомобилен транспорт“ в извършването на комплексни туристически услуги (1988).
Правилник, записка и др. за създаване на Транспортна къща – Толбухин
(1988, 1989).
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Указания на СО „Автомобилен транспорт“, МТ, МФ и др. за ефективно използване на автомобилния транспорт, икономическия механизъм и др.
(1978–1982).
Протоколи: от заседания на СС, Стопанския комитет, делегатски събрания и др. (1971–1991); за: разделяне дейността на ДФ между други фирми
(1989, 1991), отдаване и продажба на обекти и автомобили (1989–1990), търгове (2003–2005).
Анализи за икономическото, техническо и управленско състояние (1992,
1999, 2000).
Планове, доклади за дейността, технико-икономическите резултати, печалбата и др. (1971–1989).
Програми за подобряване културата на обслужване на населението,
усъвършенстване на сервизната дейност, безопасността на движението и др.
(1976–1984, 2000, 2002).
Инженерен план, справки и др. за научно-техническия прогрес, внедрени рационализаторски предложения и др. (1982–1988).
Финансови отчети, баланси, ревизионни актове и др. (1971–2006).
Щатни разписания (1970–1978, 1981–1989, 1992, 1997, 2001).
Заповеди на МТ за връчване на награди, отличия, ордени и др. (1975–
1980).
Автокомбинат – Автостопанство „Автобусни превози“ – Толбухин
Ф. 1173, 7 оп., 493 а.е., 3,15 л.м., 1950–2000 г.
Създадено със Заповед на МТ от 1 апр. 1950 г. като Управление „Автомоби
лен транспорт“ за автомобилен превоз на пътници, товари и др. Съгласно ПМС
от 1 юни 1959 г. става ДАП. През: 1969 г. се реорганизира в две нови предприя
тия: Автотранспред и Държавен автомобилен транспорт – Автостопанство
„Автобусни превози“; 1971 г. двете предприятия отново се обединяват, като
ДАП – Автостопанство „Автобусни превози“ е едно от четирите поделения;
1978 г. преминава под ръководството на Автокомбинат – Толбухин; 1979 г. про
меня наименованието си на Автостопанство „Пътнически превози“. С решения
на Добричкия окръжен съд от: 28 юни 1991 г. се регистрира като ДФ „Пътни
чески превози“; 20 ян. 1991 г. – „Пътнически превози“ ЕООД; 8 дек. 1998 г. –
„Пътнически превози“ ООД. Приватизира се през 1999 г. С Решение на Добричкия
окръжен съд от 9 юни 1999 г. се вписват повече от 50 % от капитала на дружес
твото в „Транспортна компания“ АД.

Решения на Добричкия окръжен съд за регистриране, преструктуриране,
управление и дейност (1991–2000).
Правилници за устройството, дейността (1953–1969, 1991).
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Инструкции на МТ за вътрешностопанската сметка, извършване на превозите и др. (1955, 1968–1975).
Протоколи от заседания на Дирекционния съвет, СС, Стопанския комитет, Бригадния съвет (1957–1988).
Планове, доклади, информации и др. за дейността, проведен обществен
преглед по транспортното обслужване на населението и др. (1951–1999).
Програма за организиране на единен транспорт в курортните селища,
списък на вътрешните окръжни транспортни линии и др. (1971–1979).
Баланси, отчети, ревизионни актове и др. (1950–1989, 1991–2000).
Щатни разписания, колективни трудови договори, статистически отчети
за персонала (1953–1973, 1978–1989, 1992–1999).
Снимки от живота на профорганизацията (1974, 1975).
„Автомобилни превози – Шабла“
Еднолично дружество с ограничена отговорност – Шабла
Ф. 1643, 1 оп., 15 а.е., 0,10 л.м., 1991–1999 г.
С решения на Добричкия окръжен съд от: 28 юни 1991 г. се създава като
Фирма „Автомобилни превози – Шабла“ за извършване на автомобилни превози в
страната и чужбина; 30 март 1992 г. се преобразува в ЕООД; 19 апр. 1999 г. – в
ЕАД. Приватизира се през 1999 г.

Решения на Добричкия окръжен съд за регистриране, преобразуване,
дейност и управление (1991, 1992, 1999).
Разделителен протокол между правоимащите на Фирма „Добруджа – автотранспрот“ – Добрич, в т.ч. и дружеството в Шабла (1991).
Отчети и справки за дейността (1992–1995).
Счетоводни баланси, ревизионен акт и др. (1992–1999).
Щатни разписания (1992, 1994, 1995, 1998).
Туристически комплекс „Балкантурист“ –
Поделение „Автотранспорт“ – Туристически комплекс „Албена“
Ф. 1244, 4 оп., 205 а.е., 1,30 л.м., 1966–1998 г.
Създадено през 1971 г. като Дирекция „Автотранспорт“ към ТК „Албена“
с предмет на дейност: ръководство, контрол, експлоатация и поддържане на
автотранспортните средства. През 1973 г. става Поделение „Автотранспорт“
към ТК „Албена“; 1986 г. – Туристическо предприятие „Автотранспорт“ към
ТК „Албена“; 1988 г. – Предприятие „Туристически автотранспорт“ към ТК
„Албена“. С решения на Добричкия окръжен от: 12 дек. 1991 г. се преобразува в
„Албена“ – Автотранс“ ЕООД – КК „Албена“; 13 ноем. 1995 г. – в ЕАД. Прива
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тизира се през 1997 г. и с Решение на Добричкия окръжен съд от 23 май 1997 г. се
пререгистрира като АД.

Решения на Добричкия окръжен съд за преструктуриране, управление и
дейност (1991–1998).
Наредби на Държавно туристическо предприятие „Балкантурист“ – Толбухин за прилагане на щатните таблици (1966–1969).
Правилници за вътрешния трудов ред, работната заплата и др. (1973,
1974, 1978–1983).
Устави (1995, 1997).
Протоколи от заседания на ИБ, Стопанския комитет, Съвета на директорите (1976–1981, 1996, 1997).
Планове, отчети, доклади и др. за дейността (1971–1997).
Финансови планове, баланси и др. (1971–1983).
Щатни разписания (1976–1987).
Снимки от дейността (1975–1978).
Окръжен кооперативен съюз „Транспорт и снабдяване“ – Толбухин
Ф. 1249, 4 оп., 143 а.е., 1,11 л.м., 1959–1982 г.
Създаден на 1 апр. 1963 г. на основание Решение на УС на ОКС от 26 март
1963 г. с предмет на дейност: транспортно обслужване и снабдяване потреби
телните кооперации с всички групи търговски стоки, сервизно обслужване на
леки автомобили на населението, ремонт на товарни автомобили и др. Действа
до [1989] г.

Протокол на ИК на ОКС – Толбухин за създаване (1963).
Указания от ЦКС, ОКС и др. за стабилизиране на работната сила, организация на работната заплата и др. (1959–1976).
Планове, отчети и др. за промишленото производство, капиталните вложения, работата на автомобилния транспорт и др. (1963–1982).
Финансови планове, счетоводни отчети, ревизионни актове (1963–1982).
Щатни разписания (1963–1965, 1969–1982).
Решения на ИК на ОКС за награждаване на работници и служители
(1966, 1976, 1977).
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Държавно стопанско обединение „Търговия на едро“ –
Отдел „Автотранспорт“ – Толбухин
Ф. 1560, 1 оп., 51 а.е., 0,50 л.м., 1959–1978 г.
Създаден на 1 апр. 1959 г. като отдел „Автотранспорт“ към ОТП – Толбу
хин с предмет на дейност: осигуряване автомобилен транспорт за нуждите на
потребителните кооперации в окръга и за едрата търговия. През 1967 г. става
отдел към ДТП „Хранителни стоки и домашни потреби“; 1971 г. – отдел към
ДСО „Търговия на едро“. Действа до 31 дек. 1978 г.

Финансови планове, годишни счетоводни баланси (1959, 1961–1978).
Щатни разписания, планове по труда и работната заплата (1963–1978).
Автосервиз „Дружба“ – Толбухин
Ф. 1333, 3 оп., 231 а.е., 1,38 л.м., 1971–1991 г.
Създаден през 1971 г. като Сервизна станция за ремонт и поддържане на мо
торни превозни средства и др. През 1975 г. се преименува на Автосервиз „Друж
ба“. Приватизира се през 1990 г.

Заповеди, окръжни и др. на ДСО „Мототехника и автосервиз“, МВТУ,
ОНС – Толбухин, ръководството на Автосервиза и др. за дейността (1971–
1981, 1985, 1988–1990).
Правилници за устройството, дейността и др. (1977–1985, 1987, 1988,
1990).
Планове, доклади, отчети и др. за ефективното използване на материалите, производството, специализацията в кооперираното производство и др.
(1971–1990).
Инженерни проекти с приложения по производствената дейност (1980,
1981).
Протоколи от проверки на ДСО „Мототехника и автосервиз“ (1973–
1981).
Финансови планове, баланси, отчети и др. (1972–1991).
Щатни таблици, разписания и др. (1971, 1976–1990).
Държавно спедиторско предприятие „Деспред“ – Толбухин
Ф. 274, 4 оп., 134 а.е., 1,11 л.м., 1950–1990 г.
Създадено през 1950 г. за транспортно-спедиторска обработка на вътреш
ни, вносни, износни и транзитни товари. През 1980 г. се преименува на Спедитор
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ско предприятие „Деспред“; 1989 г. става поделение на ДФ „Деспред“ – София;
1990 г. се преобразува в кантора.

Правилници и наредби за дейността (1980, 1982, 1984, 1988, 1989).
Учредителен протокол и Устав на Сдружение за координация и сътрудничество, с участието и на Спедиторско предприятие „Деспред“ – Толбухин
(1987).
Протоколи от заседания на Стопанския комитет (1982, 1983).
Планове и отчети за дейността (1950–1960, 1965–1975, 1980–1990).
Финансови планове, баланси, ревизионни актове (1950–1973, 1982–
1990).
Щатни разписания (1962, 1964, 1966–1975, 1989, 1990).
Автомобилна транспортно-експедиторска кантора
(АВТОТЕК) – Толбухин
Ф. 672, 1 оп., 26 а.е., 0,17 л.м., 1953–1964 г.
Създадена на 11 септ. 1953 г. с предмет на дейност: издирване на товари,
попътно натоварване, превоз на пътници в случаите, когато няма или е недос
татъчен автобусният транспорт и др. Прекратява дейността си на основание
Заповед на ДСО „Автотранспорт“ – София от 4 юни 1965 г.

Финансови планове, баланси, ревизионни актове и др. (1953–1964).
Щатни разписания (1953–1964).
Държавно предприятие „Трансспед“ – Толбухин
Ф. 1098, 2 оп., 151 а.е., 0,96 л.м., 1971–1982 г.
Създадено на 1 февр. 1971 г. на основание ПМС от 20 ноем. 1970 г. за об
служване на единната транспортна система на товарители и товарополучате
ли от вътрешни и международни превози. Действа до 1981 г.

Правилници за устройството, дейността, работната заплата, вътрешната
стопанска сметка и др. (1973, 1974, 1976, 1977, 1981).
Протоколи от заседания на Стопанския комитет (1971–1981).
Планове, доклади, анализи и др. за дейността (1971–1981).
Финансови планове, баланси и др. (1971–1981).
Щатни разписания (1971–1981).
Планове, доклади и др. за работата на Комисията за народен контрол
(1979–1982).
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Държавни предприятия „Пренос – превоз“
3 ф., 3 оп., 53 а.е., 0,33 л.м., 1952–1964 г.
Държавно предприятие „Пренос – превоз“ – Каварна
Ф. 1381, 1 оп., 19 а.е., 0,11 л.м., 1955–1964 г.
Стопанско предприятие „Пренос – превоз“ – Толбухин
Ф. 651, 1 оп., 20 а.е., 0,14 л.м., 1952–1964 г.
Държавно предприятие „Пренос – превоз“ – Шабла
Ф. 1380, 1 оп., 14 а.е., 0,08 л.м., 1955–1962 г.
Създадени през: 1947 г. в Каварна като Преносно-превозна задруга, 1952 г. в
Толбухин; 1954 г. в с. Шабла като Преносно-превозна задруга за пренос и превоз на
товари в района на ОбС. В Каварна през 1953 г. и в с. Шабла през 1963 г. наимено
ванията се променят на ДП „Пренос – превоз“. Функционират до 1964 г.

Договори с физически и юридически лица за извършване на превози –
Ф. 1381 (1960–1963).
Производствено-финансови планове, баланси, ревизионни актове –
Ф. 651 (1952–1964), Ф. 1380 (1955, 1957–1962), Ф. 1381 (1955–1964).
Щатни разписания – Ф. 1381 (1958, 1959, 1961–1963).
Автостопанство „Товарни превози“ – Толбухин
Ф. 1398, 4 оп., 309 а.е., 1,89 л.м., 1971–1997 г.
Създадено през 1971 г. като поделение на Дирекция „Държавен автомобилен
транспорт“ – Толбухин за товаро-разтоварна дейност, товарен и таксиметров
автотранспорт. С решения на Толбухинския (Добричкия) окръжен съд от: 28 юни
1991 г. става ДФ „Товарни превози“ ; 17 авг. 1992 г. – „Товарни превози“ ЕООД;
30 ноем. 1995 г. – ЕАД. Приватизира се през 1996 г. и от юни 1996 г. се преобра
зува в АД.

Заповеди, указания, наредби и др. на МТ, ДСО „Автотранспорт“ за създаване на предприятието, организация на работата и др. (1971–1979).
Решения на Добричкия окръжен съд за регистриране, преобразуване и
управление (1991–1997).
Протоколи от: заседания на СС, Стопанския комитет (1971–1985, 1989),
делегатски събрания (1974).
Планове, отчети, анализи и др. за дейността, движението на персонала,
техническата безопасност и др. (1971–1995).
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Баланси, финансови отчети, ревизионни актове и др. (1971–1985, 1987–
1997).
Щатни разписания (1971–1985, 1988–1995).
Планове, отчети и др. за културно-масовата работа, художествената самодейност и др. (1977–1985).
Образци за международно пътуване с превозни товарни коли: регистрационно свидетелство, синя карта, международна карта за застраховка и др.
(1975, 1979).
Автостопанство „Специализирани превози“ – Толбухин
Ф. 1216, 8 оп., 387 а.е., 2,06 л.м., 1957–1999 г.
Създадено на 1 ян. 1971 г. като Автостопанство „Леки и таксиметрови
превози“ на основание Решение на Комитета за стопанска координация от 16
дек. 1970 г. с предмет на дейност: автомобилни превози на пътници в страната
и чужбина, ремонт на автомобили, агрегати и др. През 1978 г. наименованието
се променя на Автостопанство „Специализирани превози“ и преминава под ръко
водството на Автокомбинат – Толбухин. С решения на Добричкия окръжен съд
от: 21 ноем. 1991 г. се преобразува в „Специализирани превози“ ЕООД. Привати
зира се през 1998 г. и с Решение на Добричкия окръжен съд от 30 дек. 1998 г. се
преобразува в ООД.

Решения на Добричкия окръжен съд за регистриране на ЕООД, преобразуване, управление и др. (1991, 1997, 1998).
Протоколи от заседания на Стопанския комитет, УС, СС, общи и делегатски събрания и др. (1971–1988, 1991).
Планове, отчети, анализи и др. за дейността, безопасността на движението, пътните произшествия през 1985–1988 г., правното състояние и др.
(1971–1998).
Баланси, счетоводни отчети, ревизионни актове (1971–1987, 1989–1991,
1993–1999).
Договори за покупко-продажба на дялове (1997, 1998).
Щатни разписания (1971–1987, 1993–1995).
ПМС за утвърждаване на Национален транспортен комплекс, ефективно
използване на автомобилния транспорт (1973, 1984).
Снимки от живота и дейността на предприятието, на товарни дейности
при прибиране на селскостопанска реколта и др. (1957, 1976–1984).
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Смесени автостопанства
4 ф., 9 оп., 557 а.е., 3,26 л.м., 1961–2001 г.
Смесено автостопанство – Балчик
Ф. 1433, 4 оп., 177 а.е., 1,08 л.м., 1977–2001 г.
Смесено автостопанство – Генерал Тошево
Ф. 1557, 2 оп., 89 а.е., 0,60 л.м., 1972–2000 г.
Смесено автостопанство – Каварна
Ф. 1382, 2 оп., 258 а.е., 1,38 л.м., 1961–1986 г.
Смесена автобаза – Тервел
Ф. 1550, 1 оп., 33 а.е., 0,20 л.м., 1979–1985 г.
Създадени в: Балчик през 1977 г. като Автобаза; Генерал Тошево през 1973 г.;
Каварна през 1961 г. като Автобаза; Тервел през 1978 г. с предмет на дейност:
пътнически и товарни превози, товаро-разтоварна дейност и др. в съответните
общини. Наименованията на предприятията се променят в Балчик и Каварна. В
Балчик през 1978 г. става Смесено автостопанство. В Каварна през 1969 г. става
клон на Окръжно предприятие „Автотранспорт“ – Толбухин, през 1972 г. – Сме
сено автостопанство. В Тервел предприятието действа до 1989 г. С решения на
Добричкия окръжен съд от: 4 май 1989 г. в Балчик автостопанството става Ав
томобилно транспортно предприятие – поделение към „Добруджа – Автотранс
порт“ – Толбухин, 28 май 1991 г. – ДФ „Автомобилни превози – Балчик“, 1 апр.
1992 г. – „Автомобилни превози – Балчик“ ЕООД, 7 апр. 1999 г. – „Автомобилни
превози“ ЕАД – Балчик, 27 апр. 2000 г. – „Автомобилни превози“ АД – Балчик;
20 ноем. 1991 г. в Генерал Тошево става поделение на „Добруджа – Автотранс
порт“ – Добрич, 9 март 1999 г. – „Товарни превози – Г. Т.“ АД – Генерал Тошево;
8 апр. 1992 г. в Каварна става „Автомобилни превози – Каварна“ ЕООД и през съ
щата година – ООД. Приватизират се преди преобразуването им в АД или ООД.

ПМС, заповеди на МТ и др. за дейността – Ф. 1382 (1961–1980, 1982–
2000).
Заповеди на МТ, ДСО „Автотранспорт“, ДАП – Толбухин за обособяване на Автобаза – Каварна, смесени автостопанства – Балчик и Генерал
Тошево – Ф. 1382 (1961), Ф. 1433 (1978), Ф. 1557 (1972).
Решения на Добричкия окръжен съд за регистрация на предприятията
в Генерал Тошево и Балчик като дружества – Ф. 1433 (1991–1993, 1999),
Ф. 1557 (2000).
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Протоколи от заседания на Административния съвет, Стопанския комитет, Съвета на директорите, СС за разпределяне имущество между фирма
„Добруджа – Автотранспорт“ – Добрич и поделенията ѝ – Ф. 1382 (1964–
1976, 1978, 1979, 1982–1984), Ф. 1433 (1978–1981, 1983–1989, 1991, 1999),
Ф. 1550 (1981–1983), Ф. 1557 (1978–1981, 1982, 1985–1990).
Планове, отчети, анализи и др. за производствено-техническата дейност – Ф. 1382 (1962–1976, 1979–1986), Ф. 1433 (1977–1995, 1997–2000),
Ф. 1550 (1980–1983), Ф. 1557 (1974–1990).
Одиторски доклад за финансовото и икономическото състояние на дружеството в Балчик – Ф. 1433 (1999).
Финансови планове, баланси, счетоводни отчети и др. – Ф. 1382 (1961–
1986), Ф. 1433 (1977–1981, 1983–2001), Ф. 1550 (1980–1983), Ф. 1557 (1976–
1981, 1983–2000).
Щатни разписания – Ф. 1382 (1962–1974, 1978–1980, 1986), Ф. 1433
(1977–1995, 1997, 1998), Ф. 1550 (1980–1985), Ф. 1557 (1979–1990).
VІІ.2. СЪОБЩЕНИЯ
Териториално поделение „Далекосъобщения“ – Добрич
Ф. 1644, 1 оп., 31 а.е., 0,25 л.м., 1992–1998 г.
Създадено след прекратяване дейността на Териториално управление на съ
общенията – Добрич и преобразуването му в две поделения: „Далекосъобщения“ и
„Пощенски съобщения“ със Заповед на Председателя на „Български пощи и дале
косъобщения“ ООД – София от 1 окт. 1992 г. с предмет на дейност: изграждане,
поддържане, използване на далекосъобщителни мрежи, предоставяне на далеко
съобщителни услуги. Със Заповед на БТК от 30 юни 1997 г. преминава с активите
и пасивите към Регионално управление „Далекосъобщения“ – Варна.

Заповеди на „Български пощи и далекосъобщения“ ООД и на БТК ЕАД
за обособяване на поделението като самостоятелно звено, предмет на дейност и др. (1992, 1994, 1995, 1997).
Протоколи от заседания на ръководството, арбитражната и тристранна
комисия (1993–1997).
Докладни записки, статистически отчети и анализи за дейността, междуселищните телефонни и телеграфни връзки, охраната на труда и др. (1992–
1998).
Счетоводни отчети, ревизионни актове и др. (1994–1998).
Щатни разписания, статистически отчети за персонала и др. (1992–1997).
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Районна станция на съобщенията – Каварна
Ф. 1425, 1 оп., 34 а.е., 0,19 л.м., 1964–1981 г.
Създадена през 1944 г. като Телеграфо-пощенска и телефонна станция. През
1966 г. се преименува на Районна станция на съобщенията. Действа до [1987] г.

Планове, доклади и др. за дейността (1964–1979).
Баланси, счетоводни отчети, ревизионни актове и др. (1964–1981).
Щатни разписания (1974–1976).
Окръжно управление на съобщенията – Толбухин
Ф. 1109, 4 оп., 443 а.е., 3,29 л.м., 1940–1992 г.
Създадено през 1959 г. с предмет на дейност: ръководство и контрол на
пощенските, телефонни и телеграфни станции, поддръжка на пощенските съо
ръжения в Толбухински окръг. През 1986 г. става Окръжно предприятие на съоб
щенията; 1988 г. – СК „Съобщения“; 1990 г. – Териториално управление по съоб
щенията. Със Заповед на „Български пощи и далекосъобщения“ ООД от 1 септ.
1992 г. функциите на управлението се прекратяват и се създават Териториални
поделения „Далекосъобщения“ и „Пощенски съобщения“.

Протоколи от заседания на Стопанския комитет, ТИС (1959–1991).
Правила за разделяне, преструктуриране на управлението (1992).
Планове, доклади, справки и др. за дейността, в т.ч. и на районните станции на съобщенията в Толбухински окръг, капиталното строителство, капиталните вложения и др. (1961–1990).
Финансови планове, баланси и др. (1960–1980, 1982–1992).
Щатни разписания, колективни трудови договори и отчети за изпълнението им (1962–1976, 1978–1992).
Снимки на първата пощенска станция в Добрич, на пощенски работници, от събрания и др. (1940–1946, 1948, 1950, 1952, 1957, 1969, 1970, 1975,
1978).
VІІ.3. СТАТИСТИКА
Териториална база за развитие и внедряване
с изчислителен център – Толбухин
Ф. 1245, 1 оп., 68 а.е., 0,25 л.м., 1969–1976 г.
Създадена на 27 февр. 1969 г. като Електронноизчислителен център с пред
мет на дейност изграждане на информационни системи и обработка на данни
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за управление на народното стопанство в Толбухински окръг. През 1970 г. става
Териториален информационен център; 1974 г. – Териториална база за развитие
и внедряване с изчислителен център; 1977 г. – Териториален информационно-из
числителен център, обединен с Окръжно статистическо управление; 1986 г. –
Информационни системи и технологии; 1992 г. – „Информационно обслужване“
ЕАД; 1997 г. – „Информационно обслужване“ АД.

Окръжни, решения и заповеди на МС, ДСО „Машинна обработка на социалната информация“ и др. за дейността, изграждане на система за автоматизация на производството и др. (1969–1975).
Функционален правилник, наредби за дейността (1971, 1973).
Планове, доклади, анализи и др. за дейността (1971–1975).
Финансови планове, отчети, баланси (1971–1975).
Щатни разписания (1969–1975).
Протоколи от заседания на профкомитета, бюджети, статистически отчети и др. за дейността на профорганизацията (1970–1976).
Районно статистическо управление – Толбухин
Ф. 1462, 2 оп., 1094 а.е., 16,00 л.м., 1959–1991 г.
Създадено през 1959 г. като окръжен отдел „Статистика“ при ОНС – Тол
бухин за осигуряване на статистическа информация за Толбухински окръг (Доб
ричка област). Поема функциите на бившите инспекторати по статистика в
околиите – Балчик, Генерал Тошево, Тервел и Толбухин. През 1969 г. става Ок
ръжен отдел към Държавно управление на информацията; 1971 г. – Окръжно
статистическо управление; 1977 г. слива дейността си с Териториален инфор
мационно-изчислителен център; 1986 г. – Районно статистическо управление;
1991 г. – Териториално статистическо бюро – Добрич.

Решение на МС за структурни промени (1991).
Планове, информации, анализи и др. за дейността, социално-икономичес
кото и общественото развитие на Толбухински окръг (1959–1991).
Обобщени отчети по отрасли за Толбухински окръг (1976–1990).
Единни класификатори на предприятията, учрежденията и организациите в страната, в т.ч. в Толбухински окръг (1982, 1984, 1987, 1988).
Табулограми, анкети, преброителни карти и др. за населението, работната сила, труда и др. в областта на бюджетните учреждения, промишленост
та, селското стопанство, търговията и др. в Толбухински окръг (1960–1977,
1979, 1980).
Баланси на паричните приходи и разходи на населението в Толбухински
окръг (1967, 1976, 1985).
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Паспортна статистика и паспортизация по селищни системи (1961, 1976,
1980, 1981).
Околийски инспекторати по статистика
4 ф., 4 оп., 553 а.е., 8,24 л.м., 1946–1959 г.
Околийски инспекторат по статистика – Балчик
Ф. 396, 1 оп., 94 а.е., 1,54 л.м., 1947–1959 г.
Околийски инспекторат по статистика – с. Генерал Тошево
Ф. 397, 1 оп., 132 а.е., 1,53 л.м., 1946–1958 г.
Околийски инспекторат по статистика – с. Тервел
Ф. 395, 1 оп., 82 а.е., 1,40 л.м., 1947–1959 г.
Околийски инспекторат по статистика – Толбухин
Ф. 394, 1 оп., 245 а.е., 3,77 л.м., 1946–1958 г.
Създадени през 1946–1947 г. за събиране на статистически данни за съот
ветната околия. Закрити през 1959 г. и функциите се поемат от окръжен отдел
„Статистика“ при ОНС – Толбухин.

Статистически данни, отчети, карти и др. за селското стопанство, промишлеността, търговията, демографското състояние и др. в Толбухински окръг – Ф. 394, 397 (1946–1958), Ф. 395, 396 (1947–1959).
Районна статистическа служба – с. Владимирово
Ф. 57, 1 оп., 4 а.е., 0,06 л.м., 1946–1950 г.
Създадена през 1946 г. за събиране на статистически данни от района на
СНС на депутатите на трудещите се – с. Владимирово. Действа до 1950 г.

Преписка с Околийски инспекторат по статистика – Толбухин за дейността (1950).
Статистически отчети и информации за селското стопанство (1946–
1948, 1950).
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Колекция „Спомени за развитието на съобщенията и транспорта
в Толбухински окръг“
Ф. 1218, 1 оп., 4 а.е., 0,01 л.м., 1909–1991 г.
Спомени за: развитие на телефонните съобщения; локомотивното дело в
Добрич и др. (1979, 1985, 1991).
Снимки на: локомотивна бригада, железничари по време на бригада,
участници в железничарски хор, влакова композиция с парен локомотив и др.
(1909–1963).

262

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ДОБРИЧ (1944–2011)

VІІІ. ТЪРГОВИЯ
VІІІ.1. ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Районно комисарство по снабдяването – Каварна
Ф. 164, 1 оп., 9 а.е., 0,06 л.м., 1942–1947 г.
Създадено през 1942 г. за снабдяване и разпределяне на храни и др. на населе
нието в района на Каварна. Функционира до 1947 г.

Протоколна книга (1942–1947).
Отчетни книги на търговците на едро и дребно за доставени стоки (1946,
1947).
Актове за нарушения на Закона за снабдяването и цените (1943–1944).
Градско търговско предприятие „Градска търговия“ – Балчик
Ф. 40, 1 оп., 27 а.е., 0,40 л.м., 1948–1951 г.
Създадено през 1948 г. с предмет на дейност: търговия на дребно, общест
вено хранене, хлебопроизводство и др. След 31 дек. 1951 г. се обявява ликвидация,
стоковите ценности се продават на Всестранна кооперация „Единство“ – Бал
чик.

Главни и контролни книги (1948–1951).
Инвентарни описи и баланси (1948–1950).
Общинско стопанско предприятие
„Продоволствен комбинат“ – Толбухин
Ф. 150, 1 оп., 16 а.е., 0,10 л.м., 1946–1950 г.
Създадено през 1946 г. с предмет на дейност: търговия със селскостопанска
продукция, ветеринарно-санитарен контрол върху хранителните животински
продукти в търговската мрежа, заведенията за обществено хранене и др. От
1 ян. 1950 г. търговската дейност се предава на ГТП „Градска търговия“ – Тол
бухин.

Главни инвентарни книги, дневници за движими, недвижими имоти и
оборота (1946–1950).
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Градско търговско предприятие „Градска търговия“ – Толбухин
Ф. 149, 2 оп., 234 а.е., 1,55 л.м., 1950–1966 г.
Създадено с Решение на ИК на ГНС – Толбухин от 27 юли 1950 г. за търговия
с хранителни и промишлени стоки. От 1 ян. 1967 г. дейността преминава към
ДТП „Облекло и обувки“ и „Хранителни стоки и домашни потреби“ – Толбухин.

Протоколи на ГНС – Толбухин за създаване на предприятието (1950).
Окръжни, инструкции и др. на МВТ, ОНС – Толбухин, БНБ – клон Толбухин и др. по дейността, общественото хранене, търговията и др. (1951–
1966).
Планове, доклади, отчети и др. за дейността (1950–1966).
Финансови отчети, баланси и др. (1950–1966).
Щатни разписания (1952, 1954, 1956–1966).
Държавно търговско предприятие „Облекло и обувки“ – Толбухин
Ф. 1214, 1 оп., 39 а.е., 0,16 л.м., 1967–1970 г.
Създадено през 1967 г. въз основа на ПМС от 31 дек. 1966 г. за търговия с
облекло и обувки. Ликвидира се на 1 ян. 1971 г. и дейността се поема от СД „Тър
говия“ – Толбухин.

Протоколи от заседания на Стопанския комитет (1967–1970).
Планове и отчети за дейността (1967–1970).
Финансови планове, годишни баланси с приложения (1967–1970).
Щатни разписания (1967–1970).
Държавно търговско предприятие
„Хранителни стоки и домашни потреби“ – Толбухин
Ф. 1197, 1 оп., 59 а.е., 0,41 л.м., 1967–1970 г.
Създадено през 1967 г. на основание ПМС от 31 дек. 1966 г. за търговия на
едро и дребно с хранителни стоки и домашни потреби. Ликвидира се на 31 дек.
1970 г. съгласно ПМС от 20 ноем. 1970 г., като се създава СД „Търговия“ с клоно
ве за търговия на едро и на дребно.

Правилник за вътрешния трудов ред (1967).
Протоколи от заседания на Стопанския комитет (1967–1970).
Планове и отчети за дейността (1967–1970).
Годишни баланси (1967–1970).
Щатни разписания (1967–1970).
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Стопанска дирекция „Търговия“
при Окръжен народен съвет – Толбухин
Ф. 1484, 2 оп., 223 а.е., 1,76 л.м., 1960–1993 г.
Създадена на 23 авг. 1971 г. с предмет на дейност: търговия на дребно, про
изводство на хляб, сладкарски изделия, безалкохолни напитки и др. Приемник е на
ДТП „Търговия на дребно“ и ГТП „Обществено хранене“. С решения на: ИК на
ОбНС – Толбухин от 4 юли 1988 г. става ОП „Търговия“; Добричкия окръжен съд
от 3 юли 1989 г. – Общинска фирма „Спектър – Т“; ОбС – Добрич от 25 февр.
1993 г. се ликвидира дейността на фирмата.

Решения на Добричкия окръжен съд и ОбНС за преструктуриране и управление на фирмата (1988–1990, 1993).
Протоколи от заседания на СС, ИБ (1971–1991) и оценителни на ГНС –
Толбухин за отчуждени имоти на граждани за търговски обекти (1973).
Планове, доклади, обзори и др. за стопанската дейност, модернизацията
на търговската мрежа и др. (1971–1990).
Нормативи за функциониране на подсистемите за търговско и битово
обслужване на населението (1960–1990).
Финансови планове, отчети, годишни баланси (1971–1993).
Щатни разписания (1971–1980, 1988–1991).
Стопанска дирекция „Търговия“ –
клон „Промишлени стоки“ – Толбухин
Ф. 1213, 4 оп., 394 а.е., 2,11 л.м., 1956–1994 г.
Създаден през 1971 г. като клон „Търговия на дребно“ към СД „Търговия“
с предмет на дейност: търговия на дребно и едро с промишлени и хранителни
стоки, изкупуване и търговия със селскостопанска продукция и др. През 1978 г.
става клон „Промишлени стоки“ към СД „Търговия“; 1988 г. – ОП за търговия
„Промишлени стоки“; 1989 г. – Общинска фирма „Спектър – Т“ – поделение
„Промишлени стоки“; 1990 г. – Общинска фирма „Промишлени стоки“; 1992 г. –
„Промишлени стоки“ ЕООД. С Решение на Добричкия окръжен съд от 2 юни
1994 г. се преобразува в ООД, като се приватизира.

Решения на: ИК на ОНС – Толбухин за реорганизация на клон „Търговия на дребно“; ОбНС за образуване на Общинска фирма „Промишлени стоки“; Добричкия окръжен съд за преобразуване на ЕООД (1977, 1990, 1994).
Правилници за вътрешния ред, устройство и управление, организация
на работната заплата и др. (1971, 1973–1977, 1984–1990).
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Протоколи от: заседания на Стопанския комитет, СС (1971–1991); бракуване на Почивна база – Балчик, отдаване под наем, търгове за продажба на
недвижимо имущество (1993, 1994).
Планове, доклади, информации и др. за дейността, в т.ч. и на преминали
към него търговски предприятия (1957–1962, 1965–1990, 1992).
Докладни записки на ръководителя за приватизация на предприятието
(1992).
Актове с приложения за държавна собственост на недвижими имоти
(1956, 1971, 1974, 1976, 1977, 1980).
Свидетелства за дарение (1983).
Контракти за бартерни сделки между България и Русия (1989–1992).
Финансови планове, баланси, ревизионен акт и др. (1971–1993).
Щатни разписания (1971–1992).
Указ на ДС на НРБ за награждаване клон „Търговия на дребно“ – Толбухин със златен орден (1972).
Снимки от живота на колектива, сключване на договор между Универсален магазин – Толбухин и Универсално търговско обединение – Кировоград,
СССР и др. (1983, б.д.).
Държавно търговско предприятие „Продоволствени стоки“ –
Толбухин
Ф. 340, 1 оп., 23 а.е., 0,15 л.м., 1948–1959 г.
Създадено на 1 май 1948 г. като клон на ДТП „Колониални стоки“ – София
с предмет на дейност: търговия с хранителни стоки и домашни потреби; изку
пуване на селскостопанска продукция. През 1959 г. влива дейността си в ОТП –
Толбухин.

Окръжни, инструкции и др. на БНБ – клон Толбухин за стокооборота,
търговията с хранителни стоки и др. (1948–1951, 1953, 1955, 1956).
Доклади, справки, статистически отчети и др. за дейността (1948–1956).
Финансови планове, баланси, главни книги и др. (1948–1956).
Щатни разписания (1955–1959).
Държавно търговско предприятие „Промишлени стоки“ – Толбухин
Ф. 341, 1 оп., 67 а.е., 0,40 л.м., 1948–1959 г.
Създадено през 1948 г. като клон на ДТП „Облекло и обувки“ – София с пред
мет на дейност: търговия на едро с промишлени стоки – облекло, обувки и др.
През 1956 г. се обособява като ДТП „Промишлени стоки“; 1959 г. дейността се
поема от ОТП – Толбухин.
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Протоколи от заседания на УС (1952–1958).
Планове, отчети, обзори и др. за дейността (1949–1958).
Финансови отчети, баланси, ревизионни актове и др. (1948–1959).
Окръжно търговско предприятие – Толбухин
Ф. 931, 2 оп., 136 а.е., 2,20 л.м., 1959–1966 г.
Създадено на 1 март 1959 г. съгласно ПМС от 17 февр. 1959 г. с предмет на
дейност: изкупуване, материално-техническо снабдяване, търговия със стоки за
бита, хранителни и др. Приема активите и пасивите на ДТП „Промишлени сто
ки“, „Продоволствени стоки“ – Толбухин и на РКС в Толбухински окръг, като в
Каварна и с. Генерал Тошево се обособяват клонове. Прекратява дейността си
съгласно ПМС от 31 дек. 1966 г.

Протоколи от заседания на Дирекционния съвет (1959–1966).
Планове, доклади, отчети за стопанската дейност, материално-техническото снабдяване, стокооборота и др. (1960–1966).
Финансови планове, баланси и др. (1959–1966).
Щатни разписания (1959–1966).
Окръжно търговско предприятие – Толбухин – клон Генерал Тошево
Ф. 303, 4 оп., 192 а.е., 1,95 л.м., 1955–1976 г.
Създадено на 1 март 1959 г. с предмет на дейност: изкупуване и търговия
със селскостопанска продукция, снабдяване потребителните кооперации в райо
на с хранителни, промишлени и др. стоки. През 1967 г. клонът преминава към
ОКС – Толбухин. С Решение на ОКС от 28 дек. 1976 г. клонът е закрит.

Окръжни, инструкции и др. на ОНС – Толбухин, БНБ – клон Толбухин
и др. за изкупуването на селскостопанска продукция, снабдяването на кооперациите с хранителни и промишлени стоки и др. (1967–1976).
Заповедни книги (1959–1963).
Протоколи от заседания на УС (1960–1962, 1964–1976).
Планове, информации, справки и др. за изкупуването на селскостопанска продукция, търговията на едро и др. (1960–1963, 1966–1976).
Финансови планове, счетоводни отчети, баланси и др. (1959–1976).
Щатни разписания, планове по труда, статистически отчети за персонала
и др. (1964–1976).
Молби, жалби на служители до РКС – с. Генерал Тошево, констативни
протоколи на Помирителна комисия при РКС за решаване на кадрови въпроси (1955–1958).
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Окръжен кооперативен съюз – Толбухин – клон Каварна
Ф. 955, 2 оп., 118 а.е., 0,76 л.м., 1959–1976 г.
Създаден на 1 март 1959 г. като клон на ОТП – Толбухин с предмет на дей
ност: изкупуване, търговия с хранителни, стоки за бита и др. На 1 ян. 1967 г.
става клон на ОКС – Толбухин. През 1971–1976 г. функционира като филиал на
ДСО „Търговия на едро“ – клон Толбухин, 1976–1982 г. – като база.

Протоколи от заседания на Дирекционния съвет (1960–1962, 1968–
1974).
Преписка с МПК и ЦУ на търговия на едро за предаване склад от РКС
на Селскостопански техникум – Каварна (1959–1966).
Планове, доклади, информации и др. за дейността (1960, 1963–1976).
Финансови планове, отчети, баланси и др. (1959–1976).
Щатни разписания (1963–1966, 1969–1975).
Окръжно предприятие „Амбалаж“ – Толбухин
Ф. 1252, 5 оп., 226 а.е., 1,36 л.м., 1963–1999 г.
Създадено като клон към ОТП – Толбухин съгласно ПМС от 1 окт. 1963 г.
с предмет на дейност: изкупуване и търговия с всички видове амбалаж. През
1966 г. става клон към ДТП „Хранителни стоки“ – Толбухин, 1972 г. – Окръжно
предприятие „Амбалаж“. С решения на Добричкия окръжен съд от: 11 ян. 1991 г.
се преобразува в ДФ „Амбалаж“; 20 апр. 1993 г. – в „Амбалаж“ ЕООД. Прива
тизира се през 1999 г. С Решение на Добричкия окръжен съд от 20 апр. 1999 г. се
регистрира като „Амбалаж“ ООД.

Решения на Добричкия окръжен съд за регистриране, преобразуване и
др. (1991, 1993, 1995, 1996, 1998, 1999).
Вътрешни правила за организация на работната заплата, правилник за
вътрешния трудов ред (1974–1979, 1982–1985, 1990–1994).
Протоколи от заседания на административното ръководство, СС, УС
(1976–1991).
Планове и отчети за дейността (1963–1975, 1986–1993, 1995, 1998).
Финансови планове, баланси, отчети за финансовата дейност и др. (1964,
1965, 1967, 1971–1979, 1981–1985, 1987–1999).
Щатни разписания (1972–1985, 1987–1998).
Снимки от живота на предприятието (1975–1977, 1979).
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Държавно стопанско обединение „Търговия на едро“ –
Окръжно предприятие – Толбухин
Ф. 1388, 4 оп., 322 а.е., 2,69 л.м., 1971–1998 г.
Създадено на 1 ян. 1971 г. като клон на ДСО „Търговия на едро“ с предмет
на дейност: търговия на едро с хранителни и нехранителни стоки. Поема тър
говските дейности на ДТП „Хранителни стоки и домашни потреби“, ДТП „Об
лекло и обувки“ и на ОКС – Толбухин. През 1971 г. става Окръжно предприятие
към ДСО, 1988 г. – поделение на ТП „Промишлени стоки“ – Варна. С решения
на Добричкия окръжен съд от: 29 ноем. 1990 г. се регистрира като „Държавна
търговска фирма – Добрич“ – Добрич; 27 апр. 1993 г. се преобразува в „Търговия
на едро – Добрич“ ЕООД. Приватизира се през 1999 г. С Решение на Добричкия
окръжен съд от 25 ноем. 1998 г. се регистрира като ООД.

Решения на Добричкия окръжен съд за преструктуриране и управление
(1990, 1991, 1993, 1995, 1997, 1998).
Правен анализ за имуществото на дружеството (1994).
Наредби и окръжни на МВТУ за търговските отстъпки, баланса на трудовите резерви и др. (1971–1973, 1984, 1986–1997).
Протоколи от заседания на Стопанския комитет, СС, УС (1971–1976,
1980, 1981).
Планове, отчети, доклади и др. за стопанската дейност, капиталните вложения, стокооборота и др. (1971–1997).
Финансови планове, счетоводни отчети и баланси (1971–1978, 1980–
1998).
Щатни разписания (1971–1978, 1982–1984, 1986–1997).
Държавно стопанско предприятие „Земснаб“ – Толбухин
Ф. 297, 1 оп., 13 а.е., 0,28 л.м., 1948–1953 г.
Създадено през март 1948 г. въз основа на ПМС от 12 февр. 1948 г. с пред
мет на дейност: търговия със сортови семена, препарати, резервни части за
селскостопански машини и др. От 1 ян. 1954 г. функциите се поемат от ДСП
„Автотракторни резервни части“ – Толбухин.

Заповеди на ръководителя по дейността (1950, 1951).
Преписки с МЗ за доставка и разпределение на вносни резервни части
(1953).
Годишни отчети и баланси (1948–1953).
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Държавно стопанско предприятие
„Автотракторни резервни части“ – Толбухин
Ф. 296, 2 оп., 24 а.е., 0,18 л.м., 1954–1959 г.
Създадено на 1 ян. 1954 г. съгласно ПМС от 28 дек. 1953 г. с предмет на
дейност: търговия с резервни части за селскостопански машини. Въз основа на
ПМС от 27 февр. 1959 г. търговските функции се поемат от ДП „Техноснаб“ –
Толбухин.

Протоколи от заседания на Дирекционния съвет (1956, 1957).
Заповеди на ръководителя по дейността и личния състав (1954–1959).
Годишни отчети и информации за дейността (1955, 1959).
Книга за основните средства, годишни финансови отчети и баланси
(1954–1958).
Държавно предприятие „Техноснаб“ – Толбухин
Ф. 789, 3 оп., 325 а.е., 2,90 л.м., 1958–1976 г.
Създадено на 1 март 1959 г. като Окръжно предприятие „Материално-тех
ническо снабдяване“ със селскостопански машини, резервни части, торове и др.
в областта на селското стопанство. Приемник е на ликвидираното ДСП „Ав
тотракторни резервни части“ – Толбухин. През 1966 г. наименованието се про
меня на ДП „Техноснаб“, като снабдяването със селскостопански машини, торо
ве и др. се поема от новообразуваните предприятия „Агромашина“ и „Химснаб“,
а „Техноснаб“ продължава да снабдява Толбухински окръг с автомобили, резерв
ни части за тях, уреди и др.; 1969 г. предприятието става клон на ДСО „Терито
риално снабдяване“, като в снабдяването се включват селскостопански машини
и резервни части за тях, строителни материали и др. През 1974 г. новосъздадено
то предприятие „Агромашинаимпекс“ поема снабдяването със селскостопански
машини. От 1 окт. 1976 г. прекратява дейността си, активите и пасивите се
предават на Окръжна пласментно-снабдителна организация – Толбухин.

Постановления на МС, окръжни, заповеди и др. на ОНС – Толбухин,
ДСО „Техноснаб“ и др. по дейността на предприятието (1959–1966, 1969,
1973–1976).
Заповеди на ръководителя по дейността (1959–1965).
Протоколи от заседания на Дирекционния съвет, Стопанския комитет
(1960–1976).
Планове, доклади, информации и др. за дейността (1959–1976).
Финансови планове, баланси, ревизионни записки и др. (1958–1976).
Щатни разписания (1959, 1960, 1962, 1963, 1967–1972).
Снимки от живота на колектива (1976, б.д.).
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Държавно стопанско обединение „Химснаб“ – клон Толбухин
Ф. 1056, 3 оп., 155 а.е., 1,17 л.м., 1966–1976 г.
Създадено на 1 септ. 1966 г. съгласно Разпореждане на МС от 2 авг. 1966 г.
като ДТП „Химимпорт“с предмет на дейност: снабдяване предприятията от
Толбухински окръг с вносни и местно производство химикали, каучукови и пласт
масови изделия, торове и препарати за растителна защита. През 1968 г. променя
наименованието си на ДП „Химснаб“, 1971–1976 г. е клон на ДСО „Химснаб“. От
1 окт. 1976 г. активите и пасивите преминават към Окръжна пласментно-снаб
дителна организация – Толбухин съгласно Разпореждане на МС от 5 авг. 1976 г.

Протоколи от заседания на Дирекционния съвет, СС (1966–1976).
Планове, заявки за препарати и торове, отчети за стоковата реализация
и др. (1966–1975).
Финансови планове, счетоводни отчети, баланси и др. (1966–1975).
Щатни разписания (1966–1975).
Окръжна пласментно-снабдителна организация – Толбухин
Ф. 1485, 3 оп., 358 а.е., 3,05 л.м., 1959–2000 г.
Създадена на 1 март 1959 г. с предмет на дейност: търговия, снабдяване с
материали и резервни части в сферите на строителството, промишлеността,
селското стопанство и др. в Толбухински окръг. През 1986 г. става СП „Терито
риално снабдяване“. С решения на Добричкия окръжен съд от: 27 авг. 1991 г. се
регистрира като „Суперснаб“ ЕООД, 23 февр.1999 г. – „Суперснаб“ ООД, 31 ян.
2000 г. се заличава държавното участие и дружеството се приватизира.

Указания, заповеди и др. на Министерство на снабдяването и държавните резерви за дейността (1977–1979, 1983–1986).
Решения на Добричкия окръжен съд за регистрация, пререгистрация, управление и дейност (1991, 1993, 1994, 1996–2000).
Информационен меморандум за приватизация и становище за правното
състояние на дружеството (1998).
Протоколи от заседания на СС, Стопанския комитет, управителя със
синдикатите и др. (1969–1975, 1977–1987, 1991–1997).
Планове, отчети, доклади и др. за стопанската дейност, метрологичното
осигуряване на стоково-материални ценности и др. (1975–1999).
Инженерни проекти за развитие на организацията (1979–1981).
Финансови планове, баланси, счетоводни отчети и др. (1976–1987,
1989–2000).
Щатни разписания (1977–1987, 1990–1998).
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Снимки от връчване на отличия, изграждане на почивна станция на предприятието и др. (1977–1980).
Списък на наградени служители и работници с ордени, медали и значки
(1981).
Историческа справка, ПМС от 1959 г. и др. за честване 25-годишнината
на предприятието (1959–1984).
Специализирано междукомплексно предприятие – Толбухин
Ф. 1510, 3 оп., 105 а.е., 0,67 л.м., 1979–2003 г.
Създадено със Заповед на НАПС от 5 окт. 1979 г. като Окръжен център за
рекламна търговия с предмет на дейност: търговия на едро с хранителни стоки,
селскостопанска продукция, торове и др. чрез специализирани рекламно-фирмени
магазини в Толбухински окръг; реклама на нови изделия на селското стопанство,
хранително-вкусовата промишленост и др. чрез изложби, опаковки и др.; про
учване на потребителското търсене и др. Със заповеди на НАПС през 1983 г. се
преименува на Окръжно снабдително, изкупвателно и търговско предприятие,
1988 г. – Специализирано междукомплексно предприятие. С решения на Добрич
кия окръжен съд от: 2 апр. 1992 г. се преобразува в „Специализирано предпри
ятие“ ЕООД; 27 май 1993 г. ЕООД се обявява в ликвидация; 1 март 1994 г. се
открива производство по несъстоятелност на ЕООД; 20 ян. 2003 г. ЕООД се
заличава.

Заповед на НАПС за създаване на предприятието (1979).
Решения на Добричкия окръжен съд за преобразуване, преструктуриране, управление, ликвидация и несъстоятелност на дружеството (1992–2003).
Наредби и инструкции на НАПС и ОАПС за развитието на търговията и
търговската мрежа, преструктурирането и др. (1980–1983).
Протоколи от заседания на СС (1985–1992).
Планове, отчети и др. за стокооборота, материално-техническото снабдяване и др. (1980–1982, 1987–1990).
Финансови планове, годишни счетоводни отчети, баланси (1980–1982,
1984–2003).
Пазарна оценка на дружеството (2001).
Щатни разписания (1980–1992, 2001).
Държавно търговско предприятие „Агромашина“ – Толбухин
Ф. 1050, 1 оп., 32 а.е., 0,19 л.м., 1965–1970 г.
Създадено на 1 окт. 1965 г. с предмет на дейност: изкупуване и търговия
със селскостопански машини и резервни части на територията на Толбухински
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окръг. На 1 ян. 1971 г. дейността, активите и пасивите преминават към ДСО
„Териториално снабдяване“ – клон Толбухин.

Протоколи от заседания на Дирекционния съвет (1965–1970).
Планове, отчети за доставка на машини и съоръжения и др. (1965–1970).
Финансови планове, баланси и др. (1965–1970).
Щатни разписания (1965–1970).
Вътрешнотърговска организация „Агромашинаимпекс“ – Толбухин
Ф. 1352, 3 оп., 108 а.е., 0,62 л.м., 1974–2000 г.
Създадена на 1 окт. 1974 г. като база на Вътрешнотърговска организация
„Агромашинаимпекс“ с предмет на дейност: снабдяване на селското стопанство
и хранителната промишленост със селскостопански машини, резервни части за
тях и др. През 1984 г. организацията става Вътрешно търговско дружество
„Агромашинаимпекс“. С решения на Добричкия окръжен съд от: 29 септ. 1994 г.
се регистрира като клон на „Агромашинаимпекс“ ЕАД – София; 3 дек. 1999 г. –
като „Агромашинаимпекс – 2000“ ООД – Добрич. През 2000 г. се приватизира.

Решения на Добричкия окръжен съд за пререгистриране и управление на
дружеството (1994, 1999, 2000).
Протоколи: от заседания на СС, УС и др., предавателно-приемателен за
създаване на предприятието, учредителен за сдружение със Завода за багери
и товарачи – Каварна и др. (1974, 1982–1988, 1991, 1995).
Планове, доклади, отчети и др. за дейността (1974–1977, 1982–1988,
1990, 1992, 1993, 1999).
Финансови планове, баланси, ревизионни записки и др. (1974–1988,
1990–2000).
Щатни разписания (1975–1987, 1992–1996, 1998–2000).
Топливоснабдителна централа „Добруджа“
Дружество с ограничена отговорност – Толбухин
Ф. 154, 1 оп., 6 а.е., 0,03 л.м., 1942–1951 г.
Създадено с договор между ГОбУ – Добрич, Кооперативна централа „Нап
ред“ – София и частни търговци от Добрич на 29 юни 1942 г. с предмет на дей
ност: снабдяване и търговия с горивни и отоплителни материали. През 1945 г. е
обявена ликвидация. Функциите са прекратени през 1951 г.

Протоколи от заседания на управителните съвети на дружеството (1942–
1949).
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Годишни баланси (1942–1945, 1951).
Главни и касови книги (1942–1948).
Държавно автономно стопанско предприятие „Топливо“ –
София – клон Толбухин
Ф. 517, 1 оп., 18 а.е., 0,15 л.м., 1951–1959 г.
Създаден през 1951 г. като приемник на дейността на Топливоснабдител
на централа „Добруджа“ ООД за продажба на отоплителни материали. От 31
март 1959 г. функциите се поемат от ДТП „Топливо“ – Толбухин.

Заповеди на ръководителя по дейността (1957–1959).
Планове по труда (1955–1958).
Счетоводни отчети и ревизионни актове (1951, 1955–1958).
Щатни разписания (1955–1958).
Окръжно търговско предприятие
„Горивни и строителни материали“ – Толбухин
Ф. 1260, 6 оп., 295 а.е., 1,97 л.м., 1950–1997 г.
Създадено през 1959 г. като отдел „Топливо“ към ДТП „Търговия“ – Толбу
хин за търговия на едро и дребно с горивни и строителни материали. През 1964 г.
става ОТП „Топливо“, 1969 г. – СД „Топливо“ – клон Толбухин, 1973 г. – СД „Го
ривни и строителни материали“ – клон Толбухин, 1975 г. – Окръжно предприятие
„Горивни и строителни материали“, 1988 г. – ТП „Горивни и строителни ма
териали“, 1993 г. – клон на „Горивни и строителни материали“ ЕООД – София,
1996 г. – клон на „Топливо“ ЕАД – София. В началото на 1997 г. се приватизира.

Решения на Добричкия окръжен съд за преобразуване и управление
(1993–1997).
Наредби, инструкции и др. на МВТУ за стопанската дейност, цените на
материалите и др. (1971–1976).
Протоколи от заседания на Дирекционния съвет, Стопанския комитет,
СС и др. (1967–1988, 1990–1992).
Планове, отчети, доклади и др. за дейността (1959–1976, 1979–1990,
1993, 1996).
Финансови планове, баланси, отчети и др. (1959–1987, 1989–1997).
Щатни разписания (1959–1984, 1987, 1991, 1992, 1994, 1995).
Снимки: на склад за горивни материали – гара „Север“ – Толбухин, на
работещи в складови бази – гара „Север“ – Толбухин, в с. Тервел, с. Генерал
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Тошево и Каварна; от юбилейни чествания, на ръководители на предприятието и др. (1950–1984).
Аптечно предприятие – Толбухин
Ф. 1323, 4 оп., 392 а.е., 2,34 л.м., 1959–2000 г.
Създадено на 1 юли 1959 г. като ОТП – аптечен сектор, съгласно ПМС от
15 юни 1959 г., с предмет на дейност: снабдяване и търговия с медицински стоки,
лекарства, санитарен транспорт; производство на галенови препарати и лекар
ствени средства. През 1960 г. става Окръжно аптечно предприятие, 1971 г. –
клон „Медицинско снабдяване“ към Държавно аптечно обединение, 1975 г. – Ап
течно предприятие – Толбухин към Държавно аптечно обединение. С решения на
Добричкия окръжен съд от: 6 дек. 1991 г. се преобразува в „Аптечно – Добрич“
ЕАД, 15 февр. 1995 г. – в „Аптечно – Добрич“ ЕООД, 20 юли 1998 г. – в „Аптечно –
Добрич“ ЕАД. Приватизира се през 2000 г. и с Решение на Добричкия окръжен съд
от 17 юли 2000 г. се регистрира като „Аптечно – Добрич“ АД.

Заповеди на Министерството на здравеопазването, решения на Добрич
кия окръжен съд за преструктуриране, преобразуване, управление, капитал и
др. (1991, 1994–1998, 2000).
Правилници и наредби за устройството и дейността (1969–1973, 1982–
1987, 1989, 1993).
Протоколи от годишни отчетни конференции, заседания на СС, Оперативния съвет, ИБ, Съвета на директорите (1967–1990, 1992, 1998).
Планове, доклади и др. за дейността, фармакопроизводството, развитието на аптечното дело, аптечната мрежа в Толбухински окръг и др. (1959–
1997, 1999).
Финансови планове, баланси и др. (1959–2000).
Щатни разписания (1959–1988, 1995, 1998).
Номенклатура на химическите суровини и материали (1976).
Списъци на: жизненоважните, силнодействащите и отровните лекарства; ръководните кадри, магистър-фармацевтите и дългогодишните служители (1972–1979).
Снимки на служители (1964).
„Здраве – ГТ“ Еднолично дружество с ограничена отговорност –
Генерал Тошево
Ф. 1629, 1 оп., 13 а.е., 0,05 л.м., 1996–2001 г.
Създадено с Решение на Добричкия окръжен съд от 10 юни 1996 г. с предмет
на дейност: търговия с билки, лекарствени, козметични и санитарно-хигиенни
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средства, извършване на услуги в областта на оптиката. Обявено в ликвидация с
Решение на Добричкия окръжен съд от 22 ян. 2001 г.

Решения на Добричкия окръжен съд за създаване, преструктуриране и
управление (1996–1998, 2001).
Отчети за дейността (1996–2000).
Годишни счетоводни баланси с приложения (1997–2001).
„Ескулап“ Еднолично дружество с ограничена отговорност – Добрич
Ф. 1682, 1 оп., 9 а.е., 0,04 л.м., 1996–2007 г.
Създадено с Решение на Добричкия окръжен съд от 18 юни 1996 г. с предмет
на дейност: търговия с билки, лекарствени, козметични и санитарно-хигиенни
средства. С решения на Добричкия окръжен съд от 3 май 2004 г. е обявено в не
състоятелност, 5 дек. 2007 г. – се заличава.

Решения на Добричкия окръжен съд за създаване, преструктуриране и
заличаване (1996–2007).
Отчети и анализи за дейността, финансовото и икономическото състояние (1998, 1999, 2003, 2004).
Годишни счетоводни баланси, отчети и др. (1997–2005, 2007).
Търговско предприятие „Печатни произведения“ – Толбухин
Ф. 1128, 7 оп., 324 а.е., 2,00 л.м., 1959–2000 г.
Създадено на 1 апр. 1959 г. като ОТП „Печатни произведения“ с предмет на
дейност: търговия с литературни произведения, учебници, учебни пособия, кан
целарски материали и др. Приема основни средства, стоки и др. от Окръжно
предприятие „Печатни произведения“ – Варна. През 1972 г. става ТП „Печат
ни произведения“, 1981 г. – Окръжно предприятие „Книгоразпространение“ към
ДО „Книгоразпространение“, 1990 г. – ДФ „Книжнина“, 1993 г. – „Книжнина“
ЕООД. Приватизира се през 1999 г. С Решение на Добричкия окръжен съд от 6
авг. 1999 г. се преобразува в ООД.

Решения на Добричкия окръжен съд за преобразуване, регистриране на
ЕООД, промени в капитала и др. (1990, 1991, 1993, 1996, 1999).
Правилници за прилагане на нова система за планиране и ръководство
(1965).
Протоколи от: заседания на Дирекционния съвет, СС, Стопанския комитет, УС (1962–1964, 1969–1983, 1986–1992), общи събрания за учредяване
на АД, приватизиране и др. (1994–1998).
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Планове, доклади, обзори и др. за дейността, стокооборота, продадените
книги в окръга и др. (1959–1999).
Финансови планове, отчети, баланси и др. (1959–1983, 1985–2000).
Щатни разписания (1959–1984, 1987–1991).
Снимки от живота на предприятието (1971, 1975, 1982).
Рибни тържища
2 ф., 2 оп., 8 а.е., 0,06 л.м., 1944–1950 г.
Рибно тържище – Балчик
Ф. 81, 1 оп., 6 а.е., 0,04 л.м., 1945–1950 г.
Рибно тържище – Каварна
Ф. 80, 1 оп., 2 а.е., 0,02 л.м., 1944–1947 г.
Създадени: през 1944 г. в Каварна и през 1945 г. в Балчик, с предмет на дей
ност улов и търговия с риба. В Каварна функционира до 1947 г., в Балчик – до
1950 г.

Сведения за продадената риба и събраните държавни риболовни такси –
Ф. 80 (1944–1947), Ф. 81 (1945–1950).
„Плод – зеленчук“ Дружество с ограничена отговорност – Толбухин
Ф. 155, 1 оп., 8 а.е., 0,07 л.м., 1948–1950 г.
Създадено през 1948 г. с предмет на дейност изкупуване и търговия с плодове
и зеленчуци. Членове са: ГНС, РКС и Потребителна кооперация „Напред“ – Тол
бухин. През 1950 г. е обявена ликвидация.

Протоколи на УС (1948, 1949).
Книги: главни, спомагателни и за калкулациите (1948–1950).
Управление „Кооперативни пазари“ към
Общински народен съвет – Толбухин
Ф. 1253, 4 оп., 104 а.е., 0,89 л.м., 1954–2009 г.
Създадено на 1 апр. 1954 г. с предмет на дейност: стопанисване, експлоа
тация, строителство и ремонт на търговски обекти и съоръжения; отдаване
търговски маси и съоръжения под наем; събиране наемни такси от ползването на
обектите и др. През 1990 г. става Управление „Общински пазари“ – звено (извън
бюджетно мероприятие) към Община Добрич. С решения на: ОбС – Добрич от 25
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ноем. 1997 г. – Общинско предприятие „Общински пазари“; Добричкия окръжен
съд от 27 дек. 1999 г. – „Общински пазари“ ЕООД; Добричкия окръжен съд от 28
юли 2009 г. Общински пазари“ ЕООД е обявявено в ликвидация и се преобразува в
бюджетно общинско предприятие.

Решения на Добричкия окръжен съд за преобразуване на управлението,
обявяване в ликвидация и др. (1999 –2001, 2003, 2009).
Наредба на МВТ за дейността на пазарите (1981).
Заповеди, указания и др. на ОбНС – Толбухин за дейността на пазара
(1984–1989, 1993).
Правилник за вътрешния ред (1982).
Планове, отчети, справки и др. за дейността на управлението, строителството на павилиони, продажбата на селскостопанска продукция и др. (1954–
1959, 1961, 1962, 1969–1983, 1985–1991).
Главни счетоводни книги (1954–1960).
Финансови планове, бюджетни сметки, баланси и др. (1954–1960, 1962,
1963, 1969–1992, 1995–2008).
Отчетен доклад на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол
за вътрешен одит на дружеството (2005).
Щатни разписания (1961, 1963, 1967, 1969–1993, 2009).
Стопанско предприятие „Столове“ – Толбухин
Ф. 1209, 4 оп., 247 а.е., 2,01 л.м., 1957–1992 г.
Създадено на 12 февр. 1957 г. с предмет на дейност поддържане и експло
атация на работнически, ученически столове за хранене и др. През 1980 г. ста
ва клон „Столове“ на СД „Търговия“ – Толбухин, 1988 г. – самостоятелно СП
„Столове“. С Решение на Добричкия окръжен съд от 20 март 1992 г. се преобра
зува в „Столове“ ЕООД.

Наредби на Комитета по труда и работната заплата и МТСГ за безплатно хранене на определени категории столуващи (1967, 1973).
Правилник за вътрешния трудов ред (1976).
Протоколи от заседания на СС, Оперативния щаб, ОбС – Добрич, събрания и др., решение на Добричкия окръжен съд за създаване на ЕООД (1957–
1976, 1981–1992).
Планове, доклади, информации и др. за стокооборота, подобряване работата на столовете и др. (1964–1984, 1987, 1988).
Баланси с приложения (1967–1984, 1987–1992).
Щатни разписания (1960–1984, 1986, 1988–1990).
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Снимки от кулинарни изложби, юбилейни чествания на предприятието
и др. (1975–1980).
Стопанска дирекция „Търговия“ –
клон „Хранителни стоки“ – Толбухин
Ф. 1405, 3 оп., 216 а.е., 1,13 л.м., 1977–1994 г.
Създаден на 1 юли 1977 г. на основание Решение на ОНС – Толбухин от 29 юни
1977 г. с предмет на дейност търговия на дребно с хранителни стоки, домашни
потреби и мебели. През 1987 г. става „Хранителни стоки“ ЕООД, 1989 г. – Об
щинска фирма „Спектър – Т“ – поделение „Хранителни стоки“, 1990 г. – Общин
ска фирма „Хранителни стоки“, 1992 г. – „Хранителни стоки“ ЕООД. Привати
зирано през 1994 г.

Решение на ОНС – Толбухин за създаване на клона (1977).
Протоколи: от заседания на Стопанския комитет, СС (1977–1983, 1987–
1989); приватизиране на фирмата (1994).
Планове, отчети, доклади и др. за стопанската дейност, търговското обслужване, капиталното строителство и др. (1977–1991).
Финансови планове, отчети и баланси (1977–1992).
Щатни разписания (1977–1986).
„Булгарконтрола“ – представителство Толбухин
Ф. 1368, 2 оп., 115 а.е., 0,71 л.м., 1959–1983 г.
Създадено през 1959 г. като представителство на Специализирано предпри
ятие „Булгарконтрола“ към Българска търговско-промишлена палата с предмет
на дейност: стоков контрол, експертиза, лабораторни анализи и аварийни кон
статации. През 1977 г. се обособява като „Булгарконтрола“ – представител
ство Толбухин с бюра в Балчик, Генерал Тошево, Силистра, Тутракан, Дулово и
Шумен. Функционира до [1990 г.].

Заповед на МВТ за разширяване обхвата на дейност на представителството (1981).
Окръжни, заповеди, инструкции и др. на „Булгарконтрола“ – София за
дейността на представителството (1961–1983).
Закон за външната търговия, стандарти и др. за дейността на представителството (1959, 1961, 1962, 1965–1973, 1975, 1977).
Протоколи от заседания на Стопанския комитет и ръководството (1977–
1983).
Планове, доклади, информации и др. за дейността (1965–1983).
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Финансови планове, отчети, ревизионни записки (1963–1983).
Щатни разписания, колективни трудови договори, отчети за изпълнението им и др. (1968–1983).
Бюлетини на „Булгарконтрола“ – София с данни за дейността и на представителството (1964–1969).
Номенклатури на внасяните стоки и на стоките за контрол (1976, 1977).
РУМ „Дружба – 2 – ООД“ – Добрич
Ф. 1590, 1 оп., 20 а.е., 0,14 л.м., 1990–1995 г.
Създаден с Решение на Добричкия окръжен съд от 10 авг. 1990 г. с предмет
на дейност: търговия на едро и дребно с хранителни и нехранителни стоки, об
ществено хранене, производство на стоки и услуги и др. През 1992 г. е обявен в
ликвидация. Действа до 7 окт. 1994 г.

Решение на Добричкия окръжен съд за регистрация (1990).
Доклад и статистически отчети за дейността (1991–1994).
Годишни баланси с приложения (1991–1995).
Щатни разписания (1991).
Общинско стопанско предприятие „Хоремаг“ – Толбухин
Ф. 151, 1 оп., 16 а.е., 0,11 л.м., 1948–1950 г.
Създадено на 1 ян. 1948 г. с предмет на дейност: стопанисване на хотели,
ресторанти, пивници, търговия с хранителни, промишлени стоки и др. От 1 авг.
1950 г. дейността се прехвърля към ГТП „Градска търговия“ – Толбухин.

Инструкции и заповеди на ръководителя по дейността (1949, 1950).
Книги: главни и за основните средства, баланси и др. (1948–1950).
Градско търговско предприятие „Здрава храна“ – Толбухин
Ф. 721, 2 оп., 162 а.е., 2,42 л.м., 1954–1968 г.
Създадено на 1 ян. 1954 г. предмет на дейност: поддържане и експлоатация
на заведения за обществено хранене – ресторанти, сладкарници и др. в района на
Толбухин. Функционира до 1968 г.

Окръжни, наредби и др. на МВТ за организация на работата в заведенията за обществено хранене, финансово-счетоводната дейност и др. (1955–
1964).
Заповеди на ръководителя по дейността (1954–1961).
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Протоколи от съвещания на ръководството (1960–1967).
Планове, отчети, обзори и др. за стопанската дейност, стокооборота и
др. (1954–1968).
Финансови планове, отчети и баланси (1954–1961).
Щатни разписания (1954–1957, 1964–1966, 1968).
Стопанска дирекция „Търговия“ –
клон „Обществено хранене“ – Толбухин
Ф. 1171, 3 оп., 442 а.е., 2,63 л.м., 1963–1995 г.
Създаден през 1968 г. като ГТП „Обществено хранене“ – приемник на ГТП
„Здрава храна“ с предмет на дейност поддържане и експлоатация на обекти за
обществено хранене – ресторанти, сладкарници, пивници и др. През 1973 г. ста
ва поделение на СД „Търговия“, 1988 г. – клон на Общинско предприятие „Тър
говия“, 1990 г. – Общинска фирма „Обществено хранене“, 1992 г. – „Здравец“
ЕООД. С Решение на Добричкия окръжен съд от 22 авг. 1995 г. е приватизирано.

Решение на Добричкия окръжен съд за приватизация (1995).
Наредби, указания и др. на МВТУ за работата в сферата на общественото хранене (1971–1980).
Протоколи от: приемане дейността на ГТП „Здрава храна“ (1967), заседания на Стопанския комитет, СС (1968–1988).
Планове, доклади, информации и др. за: стопанската дейност на обектите, преминали към дирекцията (1963, 1964, 1967); действащите магазини,
стокооборота и др. (1968–1994).
Финансови планове, баланси (1968–1994).
Щатни разписания (1971–1988).
VІІІ.2. ТУРИСТИЧЕСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Туристически комплекс „Балкантурист“ – Албена
Ф. 1533, 3 оп., 718 а.е., 8,95 л.м., 1965–1997 г.
Създаден през 1966 г. като ДТП „Балкантурист“ – Толбухин за туристи
чески услуги, свързани с международния и вътрешния туризъм: хотелиерство,
ресторантьорство, организиране на екскурзии в страната и в чужбина и др. През
1969 г. се преименува на ДСП „Балкантурист“ – Толбухин, 1971 г. – ТК „Балкан
турист“ – Албена, 1973 г. – Държавен стопански комплекс „Отдих и туризъм“ –
Албена, 1977 г. – ТК „Балкантурист“ – Албена, 1990 г. – ДФ „Албена“ – КК – Ал
бена, 1991 г. – „Албена“ ЕАД – КК – Албена, 1997 г. се приватизира и преобразува
в АД с Решение на Добричкия окръжен съд от 5 май 1997 г.
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Постановления, инструкции на МС, окръжни на ДСО „Балкантурист“
за подобряване на стопанския туризъм, планиране и отчитане на валутните
приходи и др. (1965–1968, 1973–1982).
Решения на Толбухинския (Добричкия) окръжен съд за регистриране,
преобразуване на дейността и др. (1990, 1991, 1994, 1996, 1997).
Устав на дружеството (1991).
Заповеди на Генералния директор, правилници за вътрешния ред в комплекса и др. (1974–1983, 1986, 1988–1990).
Протоколи с приложени материали: от заседания на СС, ИБ, УС, Стопанския комитет, Съвета на директорите, Балансовата комисия и др. за дейността (1971–1997); за сътрудничество с фирми от Франция, Германия, Полша, СССР и др. (1973); учредяване на Търговско дружество „Албенаимпекс“
(1988).
Договори с чуждестранни фирми за организиране летуването на чуждестранни туристи (1973–1980).
Планове, доклади, информации и др. за стокооборота, материално-техническото снабдяване, реконструкцията и модернизацията на базата, икономическото развитие на комплекса и др. (1966, 1970–1990, 1992–1996).
Финансови планове, ревизионни актове, баланси, в т.ч. встъпителни,
разделителни и ликвидационни и др. (1966–1990, 1994–1997).
Щатни разписания (1979–1982, 1986–1990).
Дирекция „Туристическо обслужване“ –
Туристически комплекс „Албена“
Ф. 1547, 1 оп., 83 а.е., 0,78 л.м., 1977–1988 г.
Създадена през 1979 г. за предоставяне на туристически услуги, организира
не на екскурзии в страната и в чужбина. Функционира до 1988 г.

Протоколи от заседания на СС (1979–1987).
Планове, доклади, анализи и др. за стопанската дейност, организираните
екскурзии в страната и чужбина, валутните приходи и др. (1977, 1979–1988).
Финансови планове, баланси и др. на комплекса и дирекцията (1977–
1987).
Щатни разписания (1979–1987).
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Дирекция „Пътувания и мероприятия“ – Туристически комплекс
„Албена“
Ф. 1548, 1 оп., 125 а.е., 0,43 л.м., 1969–1977 г.
Създадена през 1969 г. за организиране отдиха на трудещите се, на меропри
ятия с чуждестранни туристи, екскурзоводско обслужване и др. Функционира до
1977 г.

Правилник за устройство и дейност на дирекцията (1973).
Протоколи от заседания на СС (1969–1976).
Планове, отчети, анализи и др. за туристическото обслужване, валутните приходи и др. (1969–1976).
Финансови планове, счетоводни баланси, ревизионни актове и др. (1969–
1977).
Щатни разписания (1970–1976).
Туристически комплекс „Балкантурист“ –
поделение „Ресторанти, заведения за развлечения и търговия“ –
Туристически комплекс „Албена“
Ф. 1543, 1 оп., 90 а.е., 0,65 л.м., 1976–1988 г.
Създадено с Решение на ИБ на ТК „Балкантурист“ – Албена от 6 апр. 1979 г.
с предмет на дейност експлоатация на ресторанти, барове и др. средства за раз
влечения за туристи. Действа до 1988 г.

Протоколи от заседания на СС и на профкомитета (1982–1988).
Информации, доклади, обзори и др. за стопанската дейност (1979–1987).
Счетоводни баланси с приложения (1979–1986).
Щатни разписания (1981–1985).
Заповеди на Комитета за отдих и туризъм за категоризация на заведения
(1976–1978).
Туристически комплекс „Балкантурист“ – поделение
„Валутна и левова търговия“ – Туристически комплекс „Албена“
Ф. 1542, 1 оп., 25 а.е., 0,15 л.м., 1977–1988 г.
Създадено с Решение на ИБ на ТК „Балкантурист“ – Албена от 6 апр. 1979 г.
като дирекция „Валутна и левова търговия“ с предмет на дейност валутна и
левова търговия с хранителни и нехранителни стоки, обмяна на валута. Със За
повед на ТК „Балкантурист“ от 20 март 1985 г. става поделение „Валутна и
левова търговия“. Действа до 1988 г.
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Заповеди на Държавния комитет по туризъм и на ТК „Балкантурист“ –
ТК „Албена“ за създаване на дирекция и поделение „Валутна и левова търговия“ в ТК „Албена“ (1979, 1985).
Вътрешни правила за организация на работната заплата в комплекса и
поделението (1977–1985).
Годишен план по труда (1988).
Счетоводни баланси с приложения (1979, 1985–1987).
Туристически комплекс „Балкантурист“ – Туристически комплекс
„Албена“ – клон Балчик
Ф. 1235, 3 оп., 277 а.е., 1,77 л.м., 1966–1990 г.
Създаден на 1 май 1973 г. като клон на ТК Албена“ към Държавен стопански
комплекс „Отдих и туризъм“ с предмет на дейност: развитие на туризма, хоте
лиерство, ресторантьорство и др. През 1977 г. става клон на ТК „Албена“ към
ТК „Балкантурист“, 1979 г. – клон на ТК „Албена“ към Туристическо предприя
тие „Средства за подслон и заведения за хранене“, 1988 г. – Туристическо пред
приятие „Балкантурист“ – Балчик. Функционира като клон до 30 юни 1990 г.

Окръжни, заповеди и др. на Комитета по туризъм, ДСО „Балкантурист“,
МВТУ и др. за търговската и стопанската дейност, капиталните вложения,
счетоводната отчетност и др. (1967–1981).
Протоколи от заседания на Стопанския комитет и СС, в т.ч. на ДСП
„Балкантурист“ – Толбухин – участък Балчик (1969, 1970, 1974–1978, 1981,
1984–1990).
Планове, отчети, сведения и др. за дейността, в т.ч. на ДСП „Балкантурист“ – Толбухин – участък Балчик, валутните постъпления, стокооборота,
рационализациите и др. (1966–1989).
Финансови планове, баланси и др. (1973–1990).
Щатни разписания (1973–1988).
Албум със снимки от конкурс „Мис Балчик“ (1976).
Туристически комплекс „Балкантурист“ –
Туристически комплекс „Албена“ – клон Каварна
Ф. 1237, 3 оп., 127 а.е., 0,95 л.м., 1973–1986 г.
Създаден на 1 юни 1973 г. като клон на ТК Албена“ към Държавен стопан
ски комплекс „Отдих и туризъм“ с предмет на дейност: развитие на туризма,
хотелиерство, ресторантьорство и др. През 1977 г. става клон на ТК „Албена“
към ТК „Балкантурист“, 1979 г. – клон на ТК „Албена“ към Туристическо пред
приятие „Средства за подслон и заведения за хранене“, 1988 г. – Туристическо
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предприятие „Балкантурист“ – Каварна. С решения на Комитета по туризъм
от 24 апр. 1990 г. и на Толбухинския окръжен съд от 17 май 1990 г. се преобразу
ва в Държавна търговска фирма „Калиакра“ с поделение – Ваканционно селище
„Русалка“. От 1 март 1991 г. „Русалка“ се отделя като самостоятелна юриди
ческа личност. С решения на Комитета по туризъм от 27 юни 1991 г. фирмата
става акционерна, 6 авг. 1991 г. – АД, като се приватизира.

Окръжни, наредби и др. на Комитета по туризъм и ДСО „Балкантурист“
за стимулиране работата на търговските работници, документооборота и др.
(1975–1980).
Протоколи от заседания на Стопанския комитет и СС (1973–1979, 1984,
1985).
Планове, отчети и др. за дейността, валутните приходи и др. (1973–1986).
Финансови планове и баланси с приложения (1973–1985).
Щатни разписания (1973–1981, 1983).
Туристически комплекс „Балкантурист“ –
Туристически комплекс „Албена“ – клон Шабла
Ф. 1222, 3 оп., 213 а.е., 1,95 л.м., 1973–1990 г.
Създаден на 13 апр. 1973 г. като клон на ТК Албена“ към Държавен стопан
ски комплекс „Отдих и туризъм“ с предмет на дейност: развитие на туризма,
хотелиерство, ресторантьорство и др. През 1977 г. става клон на ТК „Албена“
към ТК „Балкантурист“, 1979 г. – клон на ТК „Албена“ към Туристическо пред
приятие „Средства за подслон и заведения за хранене“, 1988 г. – Туристичес
ко предприятие „Балкантурист“ – Шабла, 1990 г. – ДФ „Шабла – 90“, 1991 г. –
„Шабла“ АД. Приватизира се.

Протоколи от заседания на СС (1975–1990).
Планове, доклади, анализи и др. за дейността, стокооборота, валутните
приходи, материално-техническото снабдяване и др. (1973–1990).
Баланси с приложения (1973–1990).
Щатни разписания (1973–1990).
Туристическо предприятие „Балкантурист“ – Толбухин
Ф. 1515, 1 оп., 42 а.е., 0,35 л.м., 1978–1982 г.
Създадено през 1979 г. като ТК „Балкантурист“ – ТК „Албена“ – звено
Толбухин с предмет на дейност: международен и вътрешен стопански туризъм,
търговия в ресторанти и др. заведения за хранене, хотели и др. в ТК „Албена“.
През 1985 г. се променя на Туристическо предприятие „Средства за подслон и
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заведения за хранене“ – Толбухин, 1988 г. – Туристическо предприятие „Балкан
турист“ – Толбухин. Действа до [1991 г.].

Протоколи от заседания на СС (1982).
Доклади и анализи за стопанската дейност (1979–1982).
Финансови планове и отчети (1979–1982).
Щатни разписания (1979–1982).
Наредба на Комитета по труда и работната заплата за категоризиране
(1978).
Туристическо предприятие „Средства за подслон и
заведения за хранене“ – Ваканционно селище „Русалка“
Ф. 1582, 1 оп., 38 а.е., 0,28 л.м., 1973–1981 г.
Създадено през 1978 г. за организиране отдиха на български и чуждестран
ни туристи, изграждане и поддържане на материално-техническата база и др.
През 1990 г. става поделение на Държавна туристическа фирма „Калиакра“ –
Каварна. От 1 март 1991 г. отново придобива самостоятелност.

Вътрешни правила за работната заплата (1978–1981).
Планове, отчети, справки и др. за състоянието на почивната база, валутните приходи, вътрешната стопанска сметка при обслужване на селището от
френска фирма – клуб „Медитеране“, материално-техническото снабдяване
и др. (1973–1981).
Щатни разписания (1979–1981).
Младежки туристически комплекс „Орбита“ – Толбухин
Ф. 1517, 1 оп., 46 а.е., 0,86 л.м., 1966–1982 г.
Създаден на 1 ян. 1979 г. като Бюро за младежки туризъм „Орбита“ за ор
ганизиране на екскурзии в страната и чужбина. През 1985 г. се преименува на
Младежки туристически комплекс „Орбита“, на подчинение на Веригата за мла
дежки туризъм „Орбита“ – София и на ЦК на ДКМС. Функционира до [1989] г.

Разпореждане на МС за разширяване дейността по организиране на
международни младежки екскурзии (1966).
Планове, отчети, справки и др. за дейността, по приходите и разходите
(1979–1982).
Програми, маршрути и др. за екскурзии, културна дейност с туристи по
Черноморието и др. (1980–1982).
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Баланси с приложения (1979–1982).
Щатни разписания (1979–1982).
„България“ Еднолично акционерно дружество – Добрич
Ф. 1640, 1 оп., 33 а.е., 0,19 л.м., 1984–1997 г.
Създадено с Разпореждане на МС от 30 окт. 1991 г. като „България“ ЕООД
на основа ДФ „Албена“ – поделение – Добрич с предмет на дейност: хотелиер
ство, ресторантьорство, организиране на екскурзии в страната и чужбина, и
др. С решения на Добричкия окръжен съд от 5 февр. 1996 г. се преобразува в ЕАД,
20 май 1997 г. – в АД, като се приватизира.

Решения на Добричкия окръжен съд за преструктуриране и управление
(1991–1997).
Протоколи от заседания на СС (1991).
Доклади-анализи за стопанската дейност (1992–1995).
Баланси с приложения на ТК „Балкантурист“ – Толбухин и на дру
жеството (1984–1997).
Щатни разписания (1991, 1992, 1997).
VІІІ.3. КООПЕРАТИВНИ СЪЮЗИ И КООПЕРАЦИИ
Районни съюзи на земеделските кооперации
2 ф., 2 оп., 22 а.е., 0,15 л.м., 1943–1950 г.
Районен съюз на земеделските кооперации – клон Балчик
Ф. 173, 1 оп., 7 а.е., 0,05 л.м., 1943–1946 г.
Районен съюз на земеделските кооперации – клон Каварна
Ф. 171, 1 оп., 15 а.е., 0,10 л.м., 1944–1950 г.
Създадени: през 1943 г. в Балчик и 1944 г. в Каварна с предмет на дейност:
търговия с хранителни и промишлени стоки, изкупуване на селскостопанска про
дукция и др. Функциите са прехвърлени към РКС в: Балчик през 1947 г., Каварна –
1950 г.

Окръжни, инструкции и др. на ЦКС, Съюза на българските земеделски
кооперации за дейността – Ф. 171 (1949, 1950), Ф. 173 (1944–1946).
Протоколи от заседания на УС – Ф. 171 (1948–1950).
Сведения за изкупена селскостопанска продукция – Ф. 171 (1950), Ф. 173
(1945, 1946).
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Кореспонденция за доставка на земеделски машини и др. – Ф. 173 (1943–
1946).
Баланси, главни книги, ревизионни актове и др. – Ф. 171 (1944–1950),
Ф. 173 (1944, 1945).
Окръжен кооперативен съюз – Толбухин
Ф. 1143, 8 оп., 959 а.е., 9,30 л.м., 1960–2001 г.
Създаден на 29 февр. 1960 г. с предмет на дейност: ръководство, организа
ция и контрол върху работата на потребителните кооперативни организации в
Толбухински окръг, изкупуване на селскостопанска продукция, месодобив, хлебоп
роизводство и др. През 1987 г. се преименува на РКС.

Устав, учредителен протокол и правилник за вътрешния трудов ред
(1960).
Разпореждане на МС за обединяване на ПК с ТКЗС (1968).
Окръжни на ЦКС по финансови въпроси, компенсиране на щети от природни бедствия и др. (1975–1978).
Протоколи от: заседания на УС, ИК, КС, Дирекционния съвет; общи
събрания; приемане и предаване на дейности на ОКС (1960–2000).
Планове, доклади, отчети и др. за дейността на съюза и на потребителните кооперации в окръга, изкупуването на селскостопанска продукция, строителството на обекти, лимитните и извънлимитни капиталовложения и др.
(1960–2000).
Счетоводни отчети, ревизионни записки и актове, баланси и др. (1960–
1989, 1991–2001).
Щатни разписания (1960–1972, 1974–1976, 1981–1985, 1988–2000).
Снимки от събрание и юбилейно честване на съюза (1978, 1980).
Окръжен кооперативен съюз – клон „Търговия“ – Добрич
Ф. 1594, 1 оп., 50 а.е., 0,45 л.м., 1983–1992 г.
Създаден с Решение на ИК на ОКС от 1 апр. 1983 г. с предмет на дейност:
търговия на едро и дребно, изкупуване, обществено хранене, кооптуризъм и др. С
Решение на общо събрание от 4 ян. 1992 г. се обявява в ликвидация.

Протоколи от заседания на СС (1990, 1991).
Планове, доклад, отчети и др. за стопанската дейност, стокооборота и
др. (1983–1991).Финансови планове, отчети, разделителен и ликвидационен
баланс и др. (1983–1992).
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Щатни разписания и вътрешни правила за организация на работната зап
лата (1983–1990).
Районни кооперативни съюзи
5 ф., 8 оп., 481 а.е., 10,20 л.м., 1942–1959 г.
Районен кооперативен съюз – Балчик
Ф. 174, 2 оп., 120 а.е., 1,36 л.м., 1947–1959 г.
Районен кооперативен съюз „Свобода“ – с. Генерал Тошево
Ф. 276, 1 оп., 92 а.е., 3,54 л.м., 1943–1959 г.
Районен кооперативен съюз – Балчик – клон Каварна
Ф. 956, 1 оп., 25 а.е., 0,12 л.м., 1951–1959 г.
Районен кооперативен съюз – с. Тервел
Ф. 556, 1 оп., 40 а.е., 1,54 л.м., 1943–1959 г.
Районен кооперативен съюз – Толбухин
Ф. 157, 3 оп., 204 а.е., 3,64 л.м., 1942–1959 г.
Вж. и Ф. 224К
В Толбухин, с. Тервел и с. Генерал Тошево продължават дейността си от
преди 1944 г.: ръководство и контрол върху дейността на кредитните коопера
ции, търговия на едро с хранителни, промишлени стоки, изкупуване на селско
стопанска продукция и др. В Балчик е създаден на 2 юли 1947 г., в Каварна – през
1951 г. Дейността им, съгласно ПМС от 17 февр. 1959 г., се прехвърля към ОТП –
Толбухин.

Окръжни, инструкции и др. на ЦКС по дейността, отчитане на държавните доставки и др. – Ф. 157 (1948–1953, 1955–1958).
Протоколи, протоколни книги от събрания, заседания на УС, Дирек
ционния съвет и др. – Ф. 157 (1942–1959), Ф. 174 (1954–1959), Ф. 276 (1949,
1951–1959), Ф. 556 (1951–1959), Ф. 956 (1952–1958).
Планове, доклади, отчети и др. за дейността, стоковата продукция, стокооборота, складовата търговска мрежа, изкупуването на селскостопанска продукция, капиталното строителство и др. – Ф. 157 (1948–1958), Ф. 174 (1950–
1958), Ф. 276 (1951–1959), Ф. 556 (1953–1955, 1957), Ф. 956 (1951–1956).
Счетоводни отчети, баланси, ревизионни актове и др. – Ф. 157 (1944–
1959), Ф. 174 (1949–1958), Ф. 276 (1952–1959), Ф. 556 (1949–1958), Ф. 956
(1953–1957).
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Главни и книги за: дяловия капитал на селкоопите, балансите и др. –
Ф. 157 (1942–1959), Ф. 174 (1947–1951, 1954–1956, 1959), Ф. 276 (1944–
1958), Ф. 556 (1943–1951, 1953–1955, 1958, 1959).
Щатни разписания – Ф. 157 (1951–1957), Ф. 174 (1952).
Снимки на учредители на РКС – с. Генерал Тошево (1943).
Районни и градски потребителни кооперации
21 ф., 56 оп., 3682 а.е., 25,28 л.м., 1941–2003 г.
Районна потребителна кооперация „Черно море“ – Балчик
Ф. 1234, 6 оп., 371 а.е., 3,06 л.м., 1971–2002 г.
Районна потребителна кооперация „Наркооп“ – Генерал Тошево
Ф. 1247, 4 оп., 142 а.е., 0,90 л.м., 1971–2001 г.
Районна потребителна кооперация „Съгласие“ – Каварна
Ф. 1112, 6 оп., 295 а.е., 2,42 л.м., 1971–2002 г.
Районна потребителна кооперация „Свобода“ – с. Кардам
Ф. 1349, 4 оп., 228 а.е., 1,56 л.м., 1967–2001 г.
Районна потребителна кооперация „Девети септември“ – с. Крушари
Ф. 1360, 3 оп., 296 а.е., 1,59 л.м., 1968–2001 г.
Районна потребителна кооперация „Добруджа“ – с. Оброчище
Ф. 1436, 2 оп., 103 а.е., 0,83 л.м., 1970–1984 г.
Районна потребителна кооперация „Напредък“ – Тервел
Ф. 1186, 4 оп., 269 а.е., 1,65 л.м., 1952–2003 г.
Районна потребителна кооперация „Изток“ – Толбухин
Ф. 1116, 3 оп., 454 а.е., 3,59 л.м., 1967–1992 г.
Районна потребителна кооперация „Стойко Георгиев“ – Толбухин
Ф. 1229, 3 оп., 304 а.е., 2,30 л.м., 1971–1985 г.
Районна потребителна кооперация „Прогрес“ – Шабла
Ф. 1356, 2 оп., 147 а.е., 0,62 л.м., 1967–1978 г.
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Градска потребителна кооперация „Наркооп“ – Балчик
Ф. 28, 4 оп., 164 а.е., 1,13 л.м., 1945–1972 г.
Обединена потребителна кооперация „Напред“ – Каварна
Ф. 919, 1 оп., 5 а.е., 0,03 л.м., 1946–1953 г.
Градска потребителна кооперация „Наркооп“ – Каварна
Ф. 920, 2 оп., 318 а.е., 1,60 л.м., 1946–1972 г.
Общински стопански комбинат „Каварненски подем“ – Каварна
Ф. 921, 1 оп., 11 а.е., 0,03 л.м., 1949–1952 г.
Всестранна кооперация „Добруджанска звезда“ – Каварна
Ф. 922, 1 оп., 9 а.е., 0,06 л.м., 1948–1958 г.
Градска потребителна кооперация „Наркооп“ – Тервел
Ф. 399, 3 оп., 209 а.е., 1,44 л.м., 1945–1972 г.
Потребителна кооперация „Напред“ – Толбухин
Ф. 630, 1 оп., 26 а.е., 0,13 л.м., 1945–1958 г.
Вж. и Ф. 267К
Потребителна кооперация „Наркооп“ – Толбухин
Ф. 631, 1 оп., 65 а.е., 0,36 л.м., 1945–1957 г.
Потребителна кооперация „Добрич“ – Толбухин
Ф. 1019, 1 оп., 84 а.е., 0,50 л.м., 1941–1968 г.
Наркооп „Свобода“ – Генерал Тошево
Ф. 1248, 2 оп., 97 а.е., 0,63 л.м., 1949–1972 г.
Вж. и Ф. 125К
Наркооп „Възход“ – Добрич
Ф. 1591, 2 оп., 85 а.е., 0,85 л.м., 1985–2001 г.
РПК се създават през 1971 г., в с. Оброчище – 1976 г., с предмет на дейност:
търговия, изкупуване и производство на хранителни и др. потребителски стоки
с местно значение. Преструктуриране се извършва през: 1986 г. РПК „Стойко
Георгиев“ и РПК „Изток“ се сливат в РПК „Добруджа“ – Толбухин, която през
1992 г. прераства в РКС „Добруджа“ и се обявява в ликвидация на 20 юли 1992 г.;
1985 г. РПК – Балчик и с. Оброчище се сливат; 1989 г. РПК – Генерал Тошево и с.
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Кардам се сливат. С Решение на Добричкия окръжен съд от 9 ян. 1995 г. РПК – с.
Кардам се регистрира отново като самостоятелна с наименование „Благопо
лучие“. В Генерал Тошево през 1971–1973 г. е с наименование „Обединение“. В с.
Крушари наименованието се променя на „Светлина“.
Градските ПК се създават през четиридесетте години на ХХ в. със сроден
на РПК предмет на дейност. Наркооп „Възход“ в Добрич се създава с Решение на
УС на ОКС – Толбухин от 14 ян. 1985 г. като клон „Кооптърговия“. Предхож
дащи наименования в: Балчик – Всестранна кооперация „Напред“ и „Единство“,
Генерал Тошево – Всестранна кооперация и Селкооп „Свобода“, Каварна – Все
странна кооперация „Добруджанска звезда“, с. Тервел – Всестранна кооперация
„Добруджанка“, Толбухин – Потребителна кооперация „Добрич“ до 1965 г. е
„Димитър Дончев“ – с. Дончево. Функциите на градските ПК се поемат от РПК
през 70-те години на ХХ в. След 2000 г. се пререгистрират като сдружения на
частни собственици – кооперации.

Решения на Добричкия окръжен съд за регистрация, вписване на промени и др. – Ф. 921 (1950), Ф. 1019 (1961, 1965–1968), Ф. 1112 (1996, 1999,
2001), Ф. 1186 (1989–2000), Ф. 1234 (1994, 1997, 1999, 2000), Ф. 1247 (1994,
1995), Ф. 1349 (1995, 2000), Ф. 1360 (1992–2001), Ф. 1591 (1985, 1990, 1992–
2001).
Наредби, заповеди и др. на МВТ, ЦКС, ОКС – Толбухин и др. за дейността – Ф. 399 (1966–1972), Ф. 1112 (1971–1976), Ф. 1229 (1974–1978),
Ф. 1234 (1971, 1972, 1974–1981), Ф. 1247 (1973–1976), Ф. 1360 (1970–1977),
Ф. 1591 (1984–1992).
Протоколи: учредителни, от заседания на УС, ИК, общи събрания, за
обединяване на кооперации, приемане обекти от ТК „Балкантурист“ и др., в
т.ч. и на предхождащи дейността им други кооперации – Ф. 28 (1945–1953,
1957–1972), Ф. 399 (1945–1972), Ф. 630 (1945–1958), Ф. 631 (1945–1956),
Ф. 920 (1946–1972), Ф. 921 (1950, 1951), Ф. 1019 (1941–1967), Ф. 1112 (1971–
1984, 1988–1996), Ф. 1116 (1971–1992), Ф. 1186 (1971–1983, 1989–2003),
Ф. 1229 (1971–1985), Ф. 1234 (1971–2002), Ф. 1247 (1971–1977, 1980–2001),
Ф. 1248 (1949–1972), Ф. 1349 (1971–1981, 1983–2000), Ф. 1356 (1971–1978),
Ф. 1360 (1974–1978, 1982–1990), Ф. 1436 (1977–1984), Ф. 1591 (1986–2001).
Планове, отчети, информации и др. за дейността, за действащи магазини, персонал и др., в т.ч. преди отделяне на ПК от ТКЗС и на предхождащи
дейността други кооперации – Ф. 28 (1945–1947, 1953, 1954, 1958–1972),
Ф. 399 (1946–1972), Ф. 631 (1948–1957), Ф. 919 (1947), Ф. 920 (1947–1972),
Ф. 921 (1949–1952), Ф. 1019 (1953–1968), Ф. 1112 (1971–1980, 1985–2001),
Ф. 1116 (1971–1991), Ф. 1186 (1967–1981, 1984–1986, 1992–1999), Ф. 1229
(1971–1985), Ф. 1234 (1971–1996), Ф. 1247 (1971, 1973–1976, 1983–1994),
Ф. 1248 (1959–1968, 1970–1972), Ф. 1349 (1971–1981, 1983–2001), Ф. 1356
292

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ДОБРИЧ (1944–2011)

(1967–1978), Ф. 1360 (1968–1990, 1992–1995, 1998), Ф. 1436 (1976–1984),
Ф. 1591 (1985–2001).
Финансови планове, отчети, баланси и др. – Ф. 28 (1946–1972), Ф. 399
(1945–1956, 1962–1972), Ф. 630 (1945–1948), Ф. 631 (1948–1957), Ф. 919
(1946–1948, 1953), Ф. 920 (1952–1972), Ф. 921 (1949–1951), Ф. 922 (1948–
1952), Ф. 1019 (1960–1968), Ф. 1112 (1971–1984, 1986–2001), Ф. 1116
(1971–1991), Ф. 1186, 1349 (1971–1981, 1983–2001), Ф. 1229 (1971–1985),
Ф. 1234 (1971–1990, 1992–2001), Ф. 1247 (1972–1978, 1983–2001), Ф. 1248
(1955–1972), Ф. 1356 (1971–1978), Ф. 1360 (1971–1990, 1992–2001), Ф. 1436
(1976–1984), Ф. 1591 (1985–1990, 1992–2001).
Книги за дяловия капитал – Ф. 1019 (1941–1957).
Списъци на договорирани стоки с Румъния, на курортни обекти към
РПК, капитални вложения и др. – Ф. 1234 (1976–1980).
Обяснителна записка и др. за изграждане и дейност на Консервна фабрика към РПК – Каварна – Ф. 1112 (1983).
Закон за кооперациите – Ф. 1112 (2002).
Щатни разписания, в т.ч. и на предхождащи дейността кооперации –
Ф. 28 (1969–1972), Ф. 399 (1965–1972), Ф. 631 (1953–1957), Ф. 920 (1950,
1959, 1966–1972), Ф. 1112 (1971–2000), Ф. 1116 (1971–1990), Ф. 1186 (1971,
1972, 1975, 1977–1981, 1990, 1991), Ф. 1229 (1971–1973, 1975–1977, 1980–
1985), Ф. 1234 (1972–1995, 2000), Ф. 1247 (1971, 1973–1976, 1983–2000),
Ф. 1248 (1960–1972), Ф. 1349 (1976–1987, 1995), Ф. 1356 (1971–1978),
Ф. 1360 (1972–1974, 1977–1986, 1989), Ф. 1436 (1976–1978, 1980–1984),
Ф. 1591 (1985, 1989, 1990, 1992–1994).
Снимки на образцови обекти, строителство на нови, от живота на колектива на РПК – с. Кардам и др. – Ф. 1112 (1971–1984), Ф. 1349 (1967, 1968).
Колекция „Спомени за развитието на търговията
в Толбухински окръг“
Ф. 1230, 1 оп., 4 а.е., 0,02 л.м., 1963–1999 г.
Спомени за развитието на търговията в Толбухински окръг, създаване
на Общинско стопанско предприятие „Хоремаг“ – Толбухин, ТК „Албена“ и
др. (1978, 1979, 1989, 1999).
Снимки на: трудови акции на работници от сферата на търговията, участници в V конгрес на ЦКС, колектив на ресторант „Централ“ – Толбухин и
др. (1963–1966).
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Списък на неанотираните фондове
Селкооп „Нов живот“ – с. Александрия
Ф. 583, 1 оп., 27 а.е., 0,18 л.м., 1945–1954 г.
Вж. и Ф. 258К
Потребителна кооперация „Обединение“ –
с. Александър Стамболийски
Ф. 469, 1 оп., 15 а.е., 0,10 л.м., 1948–1955 г.
Селкооп „Пробуда“ – с. Алексеево
Ф. 743, 1 оп., 4 а.е., 0,15 л.м., 1949–1953 г.
Потребителна кооперация „Успех“ – с. Батово
Ф. 627, 1 оп., 22 а.е., 0,13 л.м., 1944–1957 г.
Селкооп „Съгласие“ – с. Безводица
Ф. 595 , 1 оп., 6 а.е., 0,04 л.м., 1942–1953 г.
Потребителна кооперация „Освобождение“ – с. Безмер
Ф. 526, 2 оп., 168 а.е., 0,74 л.м., 1940–1968 г.
Вж. и Ф. 123К
Потребителна кооперация „Златен клас“ – с. Белгун
Ф. 580, 2 оп., 168 а.е., 1,00 л.м., 1941–1968 г.
Вж. и Ф. 259К
Селкооп „Хаджи Димитър“ – с. Благовец
Ф. 567, 1 оп., 9 а.е., 0,07 л.м., 1945–1953 г.
Потребителна кооперация „Светлина“ – с. Божурово
Ф. 421, 1 оп., 51 а.е., 0,30 л.м., 1944–1959 г.
Селкооп „Прогрес“ – с. Борачево
Ф. 385, 1 оп., 5 а.е., 0,03 л.м., 1949–1953 г.
Потребителна кооперация „Калиакра“ – с. Българево
Ф. 427, 2 оп., 116 а.е., 0,68 л.м., 1949–1968 г.
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Потребителна кооперация „Съединение“ – с. Ваклино
Ф. 984, 1 оп., 85 а.е., 0,45 л.м., 1949–1968 г.
Потребителна кооперация „Освобождение“ – с. Василево
Ф. 480, 2 оп., 281 а.е., 1,73 л.м., 1942–1968 г.
Вж. и Ф. 142К
Потребителна кооперация „Нов живот“ – с. Ведрина
Ф. 457, 2 оп., 162 а.е., 0,84 л.м., 1945–1968 г.
Вж. и Ф. 249К
Селкооп „Васил Левски“ – с. Великово
Ф. 481, 1 оп., 31 а.е., 0,22 л.м., 1948–1954 г.
Селкооп „Подем“ – с. Видно
Ф. 79, 1 оп., 15 а.е., 0,12 л.м., 1944–1953 г.
Вж. и Ф. 118К
Потребителна кооперация „Съединение“ – с. Владимирово
Ф. 518, 2 оп., 91 а.е., 0,58 л.м., 1942–1968 г.
Вж. и Ф. 126К
Потребителна кооперация „Добруджа“ – с. Вранино
Ф. 78, 2 оп., 82 а.е., 0,80 л.м., 1946–1968 г.
Вж. и Ф. 132К
Селкооп „Надежда“ – с. Генерал Колево
Ф. 430, 1 оп., 14 а.е., 0,11 л.м., 1943–1953 г.
Вж. и Ф. 242К
Потребителна кооперация „Стефан Караджа“ – с. Горен извор
Ф. 746, 1 оп., 29 а.е., 0,18 л.м., 1940–1955 г.
Потребителна кооперация „Изгрев“ – с. Градница
Ф. 384, 1 оп., 8 а.е., 0,05 л.м., 1949–1955 г.
Потребителна кооперация „Съзнание“ – с. Гурково
Ф. 636, 2 оп., 140 а.е., 0,53 л.м., 1947–1968 г.
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Потребителна кооперация „Освобождение“ – с. Димитър Ганево
Ф. 429, 2 оп., 188 а.е., 1,01 л.м., 1940–1968 г.
Вж. и Ф. 241К
Всестранна кооперация „Прогрес“ – с. Долина
Ф. 455, 1 оп., 24 а.е., 0,18 л.м., 1946–1952 г.
Потребителна кооперация „Трудолюбие“ – с. Дропла
Ф. 602, 2 оп., 151 а.е., 0,50 л.м., 1941–1968 г.
Потребителна кооперация „Черно море“ – с. Дуранкулак
Ф. 596, 2 оп., 101 а.е., 0,58 л.м., 1944–1968 г.
Селкооп „Свобода“ – с. Дъбрава
Ф. 593, 1 оп., 12 а.е., 0,09 л.м., 1947–1953 г.
Потребителна кооперация „Съгласие“ – с. Жегларци
Ф. 559, 1 оп., 35 а.е., 0,22 л.м., 1946–1955 г.
Потребителна кооперация „Солидарност“ – с. Житен
Ф. 745, 1 оп., 15 а.е., 0,07 л.м., 1943–1955 г.
Потребителна кооперация „Единство“ – с. Житница
Ф. 520, 2 оп., 126 а.е., 0,57 л.м., 1946–1968 г.
Вж. и Ф. 141К
Всестранна кооперация „Съгласие“ – с. Загорци
Ф. 566, 1 оп., 14 а.е., 0,10 л.м., 1942–1951 г.
Вж. и Ф. 256К
Всестранна кооперация „Христо Ботев“ – с. Земенци
Ф. 568, 1 оп., 5 а.е., 0,03 л.м., 1949–1950 г.
Потребителна кооперация „Братство“ – с. Зимница
Ф. 586, 1 оп., 34 а.е., 0,20 л.м., 1941–1956 г.
Всестранна кооперация „Левски“ – с. Зограф
Ф. 581, 1 оп., 35 а.е., 0,19 л.м., 1942–1952 г.
Вж. и Ф. 81К
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Потребителна кооперация „Мир“ – с. Зърнево
Ф. 558, 1 оп., 60 а.е., 0,36 л.м., 1947–1956 г.
Потребителна кооперация „Изгрев“ – с. Карапелит
Ф. 405, 2 оп., 151 а.е., 1,35 л.м., 1942–1968 г.
Вж. и Ф. 88К
Потребителна кооперация „Свобода“ – с. Кардам
Ф. 483, 2 оп., 118 а.е., 0,74 л.м., 1945–1968 г.
Вж. и Ф. 195К
Потребителна кооперация „Единство“ – с. Кладенци
Ф. 386, 1 оп., 9 а.е., 0,07 л.м., 1945–1956 г.
Селкооп „Възраждане“ – с. Козлодуйци
Ф. 742, 1 оп., 5 а.е., 0,10 л.м., 1945–1953 г.
Потребителна кооперация „Девети септември“ – с. Коларци
Ф. 549, 2 оп., 134 а.е., 0,47 л.м., 1945–1968 г.
Потребителна кооперация „Единство“ – с. Коритен
Ф. 584, 2 оп., 154 а.е., 0,55 л.м., 1947–1968 г.
Всестранна кооперация „Напред“ – с. Котленци
Ф. 432, 1 оп., 30 а.е., 0,17 л.м., 1942–1952 г.
Вж. и Ф. 243К
Всестранна кооперация „Единство“ – с. Кранево
Ф. 614, 1 оп., 5 а.е., 0,06 л.м., 1942–1952 г.
Потребителна кооперация „Обединение“ – с. Красен
Ф. 744, 1 оп., 97 а.е., 0,60 л.м., 1944–1968 г.
Вж. и Ф. 276К
Потребителна кооперация „Светлина“ – с. Крушари
Ф. 564, 2 оп., 168 а.е., 0,86 л.м., 1940–1968 г.
Вж. и Ф. 255К
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Потребителна кооперация „Възраждане“ – с. Ловчанци
Ф. 610, 2 оп., 81 а.е., 0,50 л.м., 1944–1968 г.
Вж. и Ф. 262К
Потребителна кооперация „Близнак“ – с. Лозенец
Ф. 565, 1 оп., 48 а.е., 0,09 л.м., 1950–1959 г.
Селкооп „Добри Атанасов – Орлов“ – с. Лясково
Ф. 522, 1 оп., 8 а.е., 0,06 л.м., 1950–1953 г.
Потребителна кооперация „Съгласие“ – с. Мали извор
Ф. 527, 1 оп., 38 а.е., 0,18 л.м., 1940–1956 г.
Вж. и Ф. 124К
Потребителна кооперация „Добруджа“ – с. Нова Камена
Ф. 389, 2 оп., 42 а.е., 0,31 л.м., 1945–1968 г.
Потребителна кооперация „Добруджа“ – с. Оброчище
Ф. 615, 2 оп., 130 а.е., 0,60 л.м., 1940–1972 г.
Вж. и Ф. 263К
Потребителна кооперация „Сеяч“ – с. Овчарово
Ф. 579, 2 оп., 153 а.е., 0,93 л.м., 1945–1968 г.
Вж. и Ф. 257К
Потребителна кооперация „Нов живот“ – с. Одринци
Ф. 456, 1 оп., 104 а.е., 0,88 л.м., 1943–1959 г.
Вж. и Ф. 248К
Селкооп „Добри Терпешев“ – с. Одърци
Ф. 632, 1 оп., 16 а.е., 0,12 л.м., 1948–1954 г.
Селкооп „Единство“ – с. Орешник
Ф. 402, 1 оп., 5 а.е., 0,04 л.м., 1945–1953 г.
Потребителна кооперация „Свобода“ – с. Орляк
Ф. 557, 2 оп., 141 а.е., 0,95 л.м., 1944–1968 г.
Потребителна кооперация „Пробуда“ – с. Паскалево
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Ф. 425, 2 оп., 149 а.е., 1,20 л.м., 1941–1968 г.
Вж. и Ф. 192К
Всестранна кооперация „Освобождение“ – с. Плачи дол
Ф. 633, 1 оп., 2 а.е., 0,02 л.м., 1941–1948 г.
Селкооп „Георги Димитров“ – с. Полковник Свещарово
Ф. 433, 1 оп., 28 а.е., 0,18 л.м., 1949–1954 г.
Всестранна кооперация „Искра“ – с. Попгригорово
Ф. 431, 1 оп., 9 а.е., 0,08 л.м., 1948–1952 г.
Селкооп „Пробуда“ – с. Поручик Гешаново
Ф. 403, 1 оп., 11 а.е., 0,08 л.м., 1943–1953 г.
Вж. и Ф. 89К
Потребителна кооперация „Слънце“ – с. Посев
Ф. 528, 1 оп., 19 а.е., 0,14 л.м., 1947–1955 г.
Потребителна кооперация „Освобождение“ – с. Преселенци
Ф. 73, 2 оп., 112 а.е., 0,58 л.м., 1940–1968 г.
Вж. и Ф. 127К
Всестранна кооперация „Добруджа“ – с. Професор Златарски
Ф. 387, 1 оп., 2 а.е., 0,02 л.м., 1945–1952 г.
Селкооп „Освобождение“ – с. Пряспа
Ф. 594, 1 оп., 4 а.е., 0,02 л.м., 1948–1953 г.
Потребителна кооперация „Надежда“ – с. Пчеларово
Ф. 582, 2 оп., 204 а.е., 0,80 л.м., 1941–1968 г.
Вж. и Ф. 82К
Всестранна кооперация „Пчела“ – с. Пчелник
Ф. 523, 1 оп., 14 а.е., 0,10 л.м., 1944–1952 г.
Селкооп „Братство“ – с. Рилци
Ф. 626, 1 оп., 30 а.е., 0,16 л.м., 1947–1954 г.

299

Архивни справочници

Всестранна кооперация „Солидарност“ – с. Рогачево
Ф. 613, 1 оп., 15 а.е., 0,10 л.м., 1948–1952 г.
Селкооп „Съгласие“ – с. Росеново
Ф. 423, 1 оп., 4 а.е., 0,03 л.м., 1941–1953 г.
Вж. и Ф. 194К
Потребителна кооперация „Нов живот“ – с. Росица
Ф. 181, 3 оп., 152 а.е., 1,33 л.м., 1941–1968 г.
Вж. и Ф. 78К
Потребителна кооперация „Съгласие“ – с. Сенокос
Ф. 592, 2 оп., 129 а.е., 0,50 л.м., 1947–1968 г.
Потребителна кооперация „Възраждане“ – с. Смолница
Ф. 741, 2 оп., 124 а.е., 0,64 л.м., 1941–1968 г.
Вж. и Ф. 106К
Потребителна кооперация „Нов живот“ – с. Соколово
Ф. 72, 2 оп., 89 а.е., 0,56 л.м., 1941–1968 г.
Вж. и Ф. 91К
Потребителна кооперация „Първи октомври“ – с. Спасово
Ф. 468, 2 оп., 183 а.е., 1,30 л.м., 1945–1968 г.
Вж. и Ф. 251К
Потребителна кооперация „Прогрес“ – с. Стефан Караджа
Ф. 422, 1 оп., 61 а.е., 0,49 л.м., 1948–1959 г.
Потребителна кооперация „Добруджа“ – с. Стефаново
Ф. 634, 2 оп., 94 а.е., 0,45 л.м., 1942–1968 г.
Вж. и Ф. 268К
Потребителна кооперация „Солидарност“ – с. Стожер
Ф. 479, 2 оп., 154 а.е., 0,86 л.м., 1941–1968 г.
Вж. и Ф. 253К
Потребителна кооперация „Надежда“ – с. Сърнец
Ф. 548, 1 оп., 50 а.е., 0,15 л.м., 1941–1956 г.
Вж. и Ф. 122К
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Потребителна кооперация „Кубрат“ – с. Телериг
Ф. 585, 2 оп., 162 а.е., 1,05 л.м., 1941–1968 г.
Вж. и Ф. 260К
Селкооп „Стефан Караджа“ – с. Тригорци
Ф. 635, 1 оп., 13 а.е., 0,09 л.м., 1941–1953 г.
Вж. и Ф. 270К
Потребителна кооперация „Съзнание“ – с. Фелдфебел Дянково
Ф. 404, 1 оп., 21 а.е., 0,17 л.м., 1942–1959 г.
Вж. и Ф. 90К
Потребителна кооперация „Георги Димитров“ – с. Хитово
Ф. 547, 1 оп., 47 а.е., 0,30 л.м., 1946–1959 г.
Селкооп „Солидарност“ – с. Царевец
Ф. 424, 1 оп., 13 а.е., 0,10 л.м., 1941–1953 г.
Вж. и Ф. 193К
Всестранна кооперация „Съгласие“ – с. Църква
Ф. 612, 1 оп., 4 а.е., 0,02 л.м., 1948–1950 г.
Потребителна кооперация „Свобода“ – с. Черна
Ф. 521, 1 оп., 42 а.е., 0,24 л.м., 1943–1959 г.
Потребителна кооперация „Капка“ – с. Честименско
Ф. 388, 1 оп., 12 а.е., 0,09 л.м., 1947–1958 г.
Потребителна кооперация „Прогрес“ – с. Шабла
Ф. 401, 4 оп., 137 а.е., 1,24 л.м., 1941–1969 г.
Вж. и Ф. 238К
Групов фонд „Всестранни кооперации в с. Войниково, Кочмар,
Попгруево, Толбухинско“
Ф. 398, 1 оп., 24 а.е., 0,14 л.м., 1941–1955 г.
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ІХ. ФИНАНСИ, КРЕДИТ
И ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО
ІХ.1. БАНКОВО И КРЕДИТНО ДЕЛО
Клонове на Българска народна банка
5 ф., 15 оп., 1047 а.е., 10,18 л.м., 1939–1989 г.
Българска народна банка – клон Балчик
Ф. 125, 3 оп., 234 а.е., 1,48 л.м., 1943–1989 г.
Българска народна банка – клон Генерал Тошево
Ф. 123, 3 оп., 222 а.е., 2,14 л.м., 1939–1989 г.
Вж. и Ф. 170К
Българска народна банка – клон Каварна
Ф. 975, 3 оп., 146 а.е., 1,25 л.м., 1946–1989 г.
Българска народна банка – клон Тервел
Ф. 130, 3 оп., 164 а.е., 1,21 л.м., 1940–1989 г.
Българска народна банка – клон Толбухин
Ф. 115, 3 оп., 281 а.е., 4,10 л.м., 1940–1989 г.
Вж. и Ф. 175К
Създадени преди 1944 г. с предмет на дейност: приемане на приходи, извърш
ване на плащания по държавния бюджет, организиране и извършване на разпла
щания между стопански организации, кредитиране за оборотни средства, фи
нансиране, кредитиране и контрол на капиталните вложения, осъществяване на
банков контрол. След национализацията на банките през 1947 г. към БНБ преми
нават БЗКБ, Банка „Български кредит“ и др. БНБ приема активите и пасивите
на популярните банки през 1952 г. и на БИБ – 1967 г. Функциите на клоновете на
БНБ в Толбухински окръг са до 1989 г. Клонът в Каварна преминава към Банка
за стопанска инициатива „Минералбанк“. Клонът в Толбухин от 3 ноем. 1989 г.
се преименува на „Толбухинска търговска банка“ АД, като към нея преминават
клоновете в Балчик, Тервел и Генерал Тошево. Същата през 1990 г. се преименува
на „Добруджанска търговска банка“ АД – Добрич.

Окръжни, писма и др. на ЦУ на БНБ за дейността – Ф. 115 (1945–1948),
Ф. 123 (1939–1958, 1960–1973), Ф. 125 (1944, 1953–1979), Ф. 130 (1941–
1950, 1963, 1966, 1977), Ф. 975 (1951–1977, 1988, 1989).
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Решение на Добричкия окръжен съд за регистриране на „Добруджанска
търговска банка“ АД – Добрич – Ф. 115 (1989).
Заповедни книги – Ф. 115 (1940–1949), Ф. 123 (1954–1975), Ф. 130
(1940–1956), Ф. 975 (1960, 1961).
Протоколи от заседания на административните ръководства и др. –
Ф. 115 (1975, 1976), Ф. 123 (1961–1979), Ф. 125 (1963–1979), Ф. 130 (1974–
1978).
Планове, годишни отчети, баланси и др. – Ф. 115 (1945–1989), Ф. 123
(1941–1989), Ф. 125 (1944, 1947–1979, 1982–1989), Ф. 130 (1949–1979,
1983–1989), Ф. 975 (1951–1989).
Книги, регистри, дневници и др. за: банкови клиенти, държавни, общински и обществени фондове, чуждестранни банкноти, държавни съкровищни
бонове и държавното хранилище, приходи и др. – Ф. 115 (1940–1949), Ф. 123
(1947–1957), Ф. 125 (1943, 1944), Ф. 130 (1940–1947, 1950).
Кореспонденция с ЦУ на БНБ, учреждения, фирми, лица и др. по финансови въпроси, репатриране на български граждани в Съветския съюз и
др. – Ф. 115 (1944–1948), Ф. 123 (1949–1950), Ф. 975 (1946–1959).
Списъци, сведения, информации и др. за: заеми на преселници от Северна Добруджа, кредитни и дебитни сметки на учреждения и лица, суми за
фонд „Държавни пенсии“, влогонабирането, Заема на свободата, плащания
на таврийски граждани в чужда валута, засегнати длъжници от национализацията, облигации срещу отчуждени имоти и др. – Ф. 115 (1941–1948), Ф. 123
(1941–1947), Ф. 125 (1947–1951), Ф. 130 (1942, 1945, 1948–1951, 1953–1962,
1989).
Щатни разписания – Ф. 115 (1963–1967, 1970–1973, 1987–1989), Ф. 123
(1949–1956, 1966–1989), Ф. 125 (1950–1989), Ф. 975 (1966–1989).
Снимки от откриване сградата на клона в Толбухин, на първенци в труда
в клона – Балчик – Ф. 115 (1978), Ф. 125 (1973–1980).
Клонове на Българска земеделска и кооперативна банка
4 ф., 4 оп., 140 а.е., 1,61 л.м., 1910–1948 г.
Българска земеделска и кооперативна банка – клон Балчик
Ф. 126, 1 оп., 27 а.е., 0,52 л.м., 1939–1947 г.
Вж. и Ф. 177К
Българска земеделска и кооперативна банка –
клон – с. Генерал Тошево
Ф. 124, 1 оп., 29 а.е., 0,32 л.м., 1941–1947 г.
Вж. и Ф. 179К
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Българска земеделска и кооперативна банка – клон Добрич
Ф. 118, 1 оп., 48 а.е., 0,55 л.м., 1942–1948 г.
Вж. и Ф. 176К
Българска земеделска и кооперативна банка – клон – с. Тервел
Ф. 131, 1 оп., 36 а.е., 0,22 л.м., 1910–1948 г.
Вж. и Ф. 161К
Създадени преди 1944 г. за влогонабиране, контролиране и кредитиране на
всестранни, производителни кооперации и др. След национализацията през 1947 г.
преминават към БНБ.

Окръжни, указания и др. на ЦУ на БНБ и БЗКБ по дейността – Ф. 118
(1943–1948), Ф. 126 (1939–1946), Ф. 131 (1946–1948).
Протоколи от заседания на Съвета на клона в с. Тервел – Ф. 131 (1945–
1947).
Актове за предаване и приемане на длъжности, с описи, поверителни
баланси и др. – Ф. 118 (1942–1946).
Отчети и сведения за дейността на клоновете, на кредитни кооперации
и кооперативни сдружения в районите – Ф. 118 (1946), Ф. 124 (1943–1947),
Ф. 126 (1943–1947), Ф. 131 (1945–1947).
Главни книги – Ф. 124 (1943, 1945, 1946), Ф. 126 (1944–1947), Ф. 131
(1944–1948).
Ипотечни книги на имоти в Южна Добруджа – Ф. 124 (1943–1947).
Ипотеки по текущи сметки с приложени нотариални актове – Ф. 131
(1910–1912).
Договори за отпускане на заем срещу залог на земеделски инвентар –
Ф. 131 (1939–1946).
Кредитни, влогови и др. сметки на юридически и физически лица – Ф. 118
(1947, 1948), Ф. 126 (1944–1947).
Кредитни дела с приложени договори за кредитиране на кооперации –
Ф. 118 (1942–1947).
Ревизионни актове на кооперации, селкоопи и др. – Ф. 118 (1943–1947),
Ф. 124 (1941, 1942, 1944–1947), Ф. 126 (1946).
Подписка за Заема на свободата – Ф. 126 (1945, 1946).
Сведения за броя на домакинствата в района на Добрич, размера на влоговете в клона – с. Тервел и др. – Ф. 118 (1944, 1945), Ф. 131 (1946–1948).
Удостоверения за обмяна на чужда валута за закупен инвентар чрез банката, сметка „Доставка на земеделски оръдия и машини“ – Ф. 118 (1947),
Ф. 126 (1942–1947).
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Популярни банки
3 ф., 3 оп., 56 а.е., 0,88 л.м., 1940–1951 г.
Популярна банка – Балчик
Ф. 29, 1 оп., 19 а.е., 0,32 л.м., 1940–1948 г.
Вж. и Ф. 6К
Популярна банка – Каварна
Ф. 35, 1 оп., 22 а.е., 0,30 л.м., 1942–1949 г.
Вж. и Ф. 5К
Популярна банка – Толбухин
Ф. 168, 1 оп., 15 а.е., 0,26 л.м., 1941–1951 г.
Вж. и Ф. 228К
Създадени преди 1944 г. за влогонабиране, кредитиране на занаятчии, тър
говци, промишлени производители, чиновници и др. През 1952 г. активите и паси
вите се поемат от БНБ.

Окръжни на ЦУ на БНБ и на Популярна банка за дейността – Ф. 35
(1943–1946), Ф. 168 (1949–1951).
Устав на Популярна банка – Добрич (1949).
Главни, контролни, протоколни книги от заседания на УС, Сконтовия
съвет, от общи събрания и др. – Ф. 29 (1940–1948), Ф. 35 (1942–1948), Ф. 168
(1941–1951).
Годишни отчети за дейността – Ф. 168 (1945–1947).
Бюджети, счетоводни отчети и баланси – Ф. 35 (1945–1949).
Клонове на Българска инвестиционна банка
5 ф., 6 оп., 688 а.е., 6,19 л.м., 1948–1966 г.
Българска инвестиционна банка – клон Балчик
Ф. 320, 1 оп., 96 а.е., 0,60 л.м., 1948–1959 г.
Българска инвестиционна банка – клон Генерал Тошево
Ф. 1054, 1 оп., 50 а.е., 0,92 л.м., 1948–1966 г.
Българска инвестиционна банка – клон Каварна
Ф. 934, 1 оп., 110 а.е., 1,52 л.м., 1948–1966 г.
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Българска инвестиционна банка – клон Тервел
Ф. 321, 1 оп., 141 а.е., 0,93 л.м., 1948–1961 г.
Българска инвестиционна банка – клон Толбухин
Ф. 42, 2 оп., 291 а.е., 2,22 л.м., 1948–1966 г.
Създадени през 1947 г. с предмет на дейност: влогонабиране, финансиране,
кредитиране и контролиране на капитални вложения и др. През 1967 г. активите
и пасивите се поемат от БНБ.

Окръжни, наредби и др. на ЦУ на БИБ за дейността – Ф. 320 (1948–
1953), Ф. 321 (1948–1959), Ф. 934 (1952–1962).
Заповеди и решения на управителя на клона по дейността – Ф. 42 (1951–
1966), Ф. 934 (1952, 1953, 1955–1959), Ф. 1054 (1952–1966).
Протоколи от заседания на УС – Ф. 42 (1955–1958), Ф. 321 (1952–1960).
Отчети, сведения и др. за дейността – Ф. 42 (1948–1966), Ф. 320 (1948–
1959), Ф. 321 (1949–1960), Ф. 934 (1949–1965), Ф. 1054 (1948–1966).
Главни книги, баланси, ревизионни актове и др. – Ф. 42 (1948–1959,
1961–1966), Ф. 320 (1948–1959), Ф. 321 (1948–1961), Ф. 934 (1948–1966),
Ф. 1054 (1950–1966).
Кредитни и контролни досиета на обекти от промишлеността, строителството, водоснабдяването и др. – Ф. 42 (1948–1950, 1952–1958), Ф. 1054
(1952–1960, 1962, 1965, 1966).
Щатни разписания, справки и др. за персонала – Ф. 42 (1951, 1961, 1963–
1965), Ф. 320 (1954–1959), Ф. 934 (1964).
Бюлетини на банката – Ф. 934 (1963–1965).
Банка „Български кредит“ – клон Добрич
Ф. 122, 1 оп., 10 а.е., 0,29 л.м., 1942–1947 г.
Вж. и Ф. 148К
Създаден преди 1944 г. за кредитиране на търговски, индустриални предпри
ятия и др. След национализацията през 1947 г. преминава към БНБ.

Кореспонденция с ЦУ за дейността (1946).
Главни книги (1945–1947).
Баланси, ведомости, полици и др. (1942–1946).
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Клонове на Държавна спестовна каса
7 ф., 14 оп., 516 а.е., 3,64 л.м., 1951–2004 г.
Държавна спестовна каса – клон Балчик
Ф. 1531, 2 оп., 55 а.е., 0,52 л.м., 1951–2004 г.
Държавна спестовна каса – клон Генерал Тошево
Ф. 1059, 2 оп., 20 а.е., 0,15 л.м., 1951–2000 г.
Държавна спестовна каса – клон Каварна
Ф. 1060, 3 оп., 141 а.е., 0,86 л.м., 1951–2003 г.
Държавна спестовна каса – клон Добрич – филиал – с. Крушари
Ф. 1584, 1 оп., 15 а.е., 0,10 л.м., 1973–1983 г.
Държавна спестовна каса – клон Тервел
Ф. 1539, 1 оп., 89 а.е., 0,56 л.м., 1951–1984 г.
Държавна спестовна каса – клон Толбухин
Ф. 1064, 3 оп., 183 а.е., 1,37 л.м., 1951–2003 г.
Държавна спестовна каса – клон Шабла
Ф. 1068, 2 оп., 13 а.е., 0,08 л.м., 1953–2001 г.
Създадени през 1951 г., в с. Шабла – 1953 г., в с. Крушари – 1973 г., с предмет
на дейност: влогонабиране, кредитиране, изплащане на тиражирани и печеливши
облигации, извършване на банкови и търговски сделки и др. Филиалът в Крушари
след 1983 г. се трансформира в работно място на клон Толбухин, закрито през
1999 г.; клоновете в Добрич и Каварна стават районни клонове на „Банка ДСК“
ЕАД; в останалите населени места – поделения и филиали на Районен клон – Доб
рич. Функционират като клонове, поделения и филиали на „Банка ДСК“ ЕАД до
2003 г., когато банката е приватизирана.

Закон за ДСК (1967).
Окръжни, инструкции, указания и др. на ЦУ на ДСК, „Банка ДСК“ ЕАД
за учредяване, дейност, преструктуриране, приключване на сметки и др. –
Ф. 1064 (1951–1970, 1985, 1989, 1990, 1999), Ф. 1531 (1996, 1999, 2003),
Ф. 1539 (1951–1983).
Заповеди на ЦУ на БНБ, ДСК и на ръководители на клонове по дейността и др. – Ф. 1059 (1958–1968), Ф. 1060 (1956–1968), Ф. 1064 (1951–1970),
Ф. 1068 (1953–1970, 1996, 1997).
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Функционални характеристики на органите на управление, звената на
ЦУ на „Банка ДСК“ ЕАД и клоновата мрежа – Ф. 1060 [2000 г.].
Протоколи от заседания на УС на ДСК – клон Толбухин (Добрич), на
комисии и др. за извършени вътрешни проверки, отпускане на фирмени кредити, наличие или неналичие на концентрация на стопанската дейност според Закона за защита на конкуренцията при осъществяване на договори за
покупко-продажба на акции на банката от страна на „ОТП“ Унгарско АД и
др. – Ф. 1060 (1975–1983, 1998), Ф. 1064 (1981–1983, 2003), Ф. 1531 (1959,
1960, 1962–1964, 1966).
Планове, отчети, доклади и др. за дейността, състоянието на влоговете
в Толбухински окръг и др. – Ф. 1059 (1956–1958, 1980, 1981, 1984–1990,
1992–1998), Ф. 1060 (1956–1983), Ф. 1064 (1952–1971, 1973, 1975–1986,
1998–2003), Ф. 1068 (1953–1970, 2001), Ф. 1531 (1951–1983, 1997, 2000),
Ф. 1539 (1958–1984), Ф. 1584 (1973–1983).
Бизнес планове на „Банка ДСК“ ЕАД – София – Ф. 1060 (2000, 2001,
2003).
Бюджети, отчети, баланси и др. – Ф. 1059 (1951–1968, 1970–1986, 1988,
1990, 1994–1999), Ф. 1060 (1952–1984), Ф. 1064 (1954, 1955, 1963–1983),
Ф. 1068 (1953–1970), Ф. 1531 (1951–1983, 1997, 2000, 2003, 2004), Ф. 1539
(1951–1983), Ф. 1584 (1973–1983).
Щатни разписания – Ф. 1059 (1951–1968, 1990, 1998–2000), Ф. 1060
(1956–1983), Ф. 1064 (1954, 1955, 1963–1970, 1977–1983), Ф. 1531 (1951–
1968, 1976–1983), Ф. 1539 (1961–1983).
Бюлетини за информация, обмяна на челен опит и др.– Ф. 1064 (1979–
1983, 1993, 1994, 1996–1999, 2001, 2002), Ф. 1068 (1997–1999).
Таблици за начисляване на лихви – Ф. 1068 (1970).
Снимки от награждаване на служители от ДСК – клон Каварна, от художествената им самодейност и др. – Ф. 1060 (1951–1953, 1955, 1961, 1968,
1977, 1980, 1982, 1987).
Клонове на „Стопанска банка“ Акционерно дружество – София
2 ф., 2 оп., 56 а.е., 0,20 л.м., 1991–1997 г.
„Стопанска банка“ Акционерно дружество –
клон Курортен комплекс „Албена“
Ф. 1633, 1 оп., 27 а.е., 0,10 л.м., 1991–1997 г.
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„Стопанска банка“ Акционерно дружество – клон Добрич
Ф. 1632, 1 оп., 29 а.е., 0,10 л.м., 1992–1997 г.
Създадени съгласно Решение на УС на БНБ от 28 авг. 1989 г. в КК „Албена“
през 1991 г., в Добрич – през 1992 г., с предмет на дейност: финансиране, креди
тиране, извършване на сконтови сделки, сделки с ценни книжа и др. С решения
на Добричкия окръжен съд клонът в „Албена“ е регистриран на 25 май 1993 г.,
в Добрич – на 28 февр. 1995 г. С решения на Софийския градски съд от: 18 юли
1997 г. „Стопанска банка“ АД се обявява в производство по несъстоятелност;
6 юни 2000 г. банката се заличава от Търговския регистър, купувач е „Брибанк“
АД – София; 4 окт. 2000 г. „Брибанк“ АД се преименува на „Стопанска и инвес
тиционна банка“ АД – София.

Протоколи от заседания на Съвета на директорите на ЦУ и решения на
Добричкия окръжен съд за регистрация на клоновете – Ф. 1632 (1994, 1995),
Ф. 1633 (1992, 1993).
Баланси, отчети за приходите и разходите – Ф. 1632 (1992–1997), Ф. 1633
(1991–1997).
Констативни актове от проверки на цялостната дейност на клоновете –
Ф. 1632 (1996), Ф. 1633 (1994).
Щатни разписания – Ф. 1632 (1994, 1996, 1997), Ф. 1633 (1994).
„Българска пощенска банка“ Акционерно дружество – клон Добрич
Ф. 1651, 1 оп., 8 а.е., 0,15 л.м., 1993–1999 г.
Създаден с Решение на Добричкия окръжен съд от 30 март 1993 г. като клон
на „Българска пощенска банка“ АД – София, с предмет на дейност: влогонаби
ране, кредитиране, извършване на операции по безкасови плащания, покупко-про
дажба на чуждестранна валута. Приватизиран през 1998 г.

Решение на Добричкия окръжен съд за регистрация на клона (1993).
Годишни счетоводни и статистически отчети за дейността, заетите лица
и др. (1994–1999).
ІХ.2. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО
Клонове на Държавен застрахователен институт
5 ф., 14 оп., 633 а.е., 4,47 л.м., 1948–2002 г.
Държавен застрахователен институт – клон Балчик
Ф. 1418, 3 оп., 181 а.е., 1,07 л.м., 1948–2002 г.
309

Архивни справочници

Държавен застрахователен институт – клон Генерал Тошево
Ф. 1414, 2 оп., 107 а.е., 0,47 л.м., 1957–2002 г.
Държавен застрахователен институт – клон Каварна
Ф. 1606, 2 оп., 27 а.е., 0,14 л.м., 1988–2002 г.
Държавен застрахователен институт – клон Тервел
Ф. 1422, 3 оп., 98 а.е., 0,52 л.м., 1949–2002 г.
Държавен застрахователен институт – клон Толбухин
Ф. 26, 4 оп., 220 а.е., 2,27 л.м., 1948–2002 г.
Създадени в: Толбухин и с. Генерал Тошево – през 1946 г., Балчик – 1948 г.,
с. Тервел – 1949 г., Каварна – 1988 г., с предмет на дейност: имуществено и лич
но застраховане на физически лица, предприятия, учреждения, организации и др.
срещу злополуки, стихийни бедствия и др. С решения на Софийския градски съд
от: 30 окт. 1997 г. ДЗИ се преобразува в „Държавен застрахователен инсти
тут – ДЗИ“ ЕАД – София; 16 окт. 2002 г. – в „ДЗИ“ АД. Функциите като клонове
на „Държавен застрахователен институт – ДЗИ“ ЕАД се преустановяват, като
дружеството се приватизира.

Решения и удостоверения на Софийския градски съд за преобразуване
на ДЗИ – Ф. 26 (1997, 1998, 2002).
Заповеди, наредби, указания на ЦУ и Министерство на икономиката и
планирането за прилагане на видовете застраховки, по административно-стопански въпроси, обособяване на клон в Каварна и др. – Ф. 26 (1988–1996),
Ф. 1418 (1954–1983), Ф. 1422 (1955–1983), Ф. 1606 (1988).
Протоколи от: конференции, съвещания, отчетни събрания на застрахователните деятели, заседания на УС на клона в Каварна – Ф. 26 (1949–
1952, 1954–1956, 1976–1983, 1985–1995), Ф. 1414 (1960–1977, 1981–1989),
Ф. 1418 (1957–1977), Ф. 1422 (1992), Ф. 1606 (1989–1992).
Планове, отчети, доклади и др. за дейността – Ф. 26 (1948–1977, 1980–
1983), Ф. 1414 (1957–1989), Ф. 1418 (1956–1995, 1998), Ф. 1422 (1955–1995,
1998), Ф. 1606 (1988–1995, 1998)
Годишни счетоводни отчети с приложения, баланси и др. – Ф. 26 (1980–
1983, 1988–2002), Ф. 1414 (1960–1977, 1979, 1980, 1982–2002), Ф. 1418
(1950–1977, 1988–2002), Ф. 1422 (1949–1983, 1989–2002), Ф. 1606 (1988–
1992, 1994–2002).
Ревизионни актове от финансови ревизии – Ф. 1418 (1948–1977), Ф. 1422
(1969–1978).
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Щатни разписания, сведения за деятел-инкасаторите, регистрирани
щатове – Ф. 26 (1949–1977, 1980–2002), Ф. 1414 (1957, 1958, 1960–1989),
Ф. 1418 (1952–1984, 1986–1990, 1992), Ф. 1422 (1956, 1969–1984, 1986–1990,
1993, 1994), Ф. 1606 (1988–1990).
Снимки на първенци в труда, на ръководители, от тържествени събрания и др. – Ф. 26 (1978–1983), Ф. 1418 (1959–1976, 1982), Ф. 1422 (1968,
1974).
ІХ.3. МИТНИЧЕСКИ, ФИНАНСОВ И ДАНЪЧЕН КОНТРОЛ
Митница – Толбухин
Ф. 1, 4 оп., 223 а.е., 1,98 л.м., 1919–1992 г.
Вж. и Ф. 1К
Създадена преди 1944 г. с предмет на дейност: упражняване на контрол
над превоза на стоки през границата, събиране на мито върху внесени и изнесени
стоки и др., посредством митнически пунктове в с. Кардам, с. Йовково и клон в
с. Дуранкулак. На основание Заповед на МФ от 9 ноем. 2009 г., считано от 16 дек.
2009 г., е преобразувана в Митническо бюро към Митница – Варна на Регионална
митническа дирекция – Варна.

Окръжни, указания, писма и др. на МС, МФ, Министерство на външната търговия и др. за: дейността на митниците, митническо улеснение при
репатриране на гръцки политемигранти, съвместната работа с други държави, изселване на български граждани от турски произход, износ и внос на
лекарства и медицинска апаратура, първата митническа спогодба, подписана
в Германия, предоставяне на Ваканционно селище „Русалка“ на Европейски
туристически клуб „СЕТ“ и др. (1933–1982).
Митнически спогодби, конвенции, споразумения, правила и др. (1957,
1962, 1964–1975).
Протоколи от заседания на СС, писма за строеж на нова административна сграда на Митница – Толбухин (1971, 1972, 1977, 1984–1986, 1990–1992).
Планове, отчети за дейността, приходите, статистически данни за вноса
и износа на стоки и др., в т.ч. и на клоновете в с. Дуранкулак, с. Кардам, с.
Йовково (1945–1952, 1966–1991).
Сведения, бюлетини и др. за митнически и валутни нарушения в страната и на Митница – Толбухин, вноса и износа на външнотърговски организации, международните пощенски пратки и др. (1961–1983).
Годишни баланси, бюджетни сметки и др. (1967–1992).
Щатни разписания (1969–1975, 1979–1992).
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Списъци на служителите от Митница – с. Оборище, Варненско и Толбухин (1919–1969).
Грамоти за постигнати трудови успехи (1971–1982).
Околийско данъчно управление – с. Тервел
Ф. 948, 1 оп., 21 а.е., 0,33 л.м., 1940–1948 г.
Създадено през 1940 г. с предмет на дейност установяване и събиране на
данъчни задължения в Тервелска околия. Действа до [1948 г.].

Кореспонденция с МФ, ОкНС – с. Тервел за дейността, облагането с
данък върху наследствата, акцизи, поземлен данък и др. (1940–1948).
Ревизионни актове на данъчни субекти (1940–1942).
Книги с поименни списъци за събиране на държавни вземания и данък
„Занятие“ (1942, 1945).
Инвентарни книги за оставени от румънски изселници дворни места и
постройки (1941).
Декларации за облагане занаятчиите с патент (1940–1942).
Дирекция за държавен финансов контрол – Толбухин
Ф. 1483, 3 оп., 147 а.е., 0,93 л.м., 1959–2004 г.
Създадена през март 1970 г. като Управление за държавен финансов кон
трол с предмет на дейност извършване на редовни, сигнални и тематични фи
нансови ревизии на обекти в Толбухински окръг (Добричка област). През 1977 г.
става Дирекция за държавен финансов контрол, 1988 г. – Дирекция за държа
вен финансов и данъчен контрол, 1991 г. – Териториално управление „Държавен
финансов контрол“, 2001 г. – ТД „Държавен вътрешен финансов контрол“. С
ПМС от 22 ян. 2004 г. загубва самостоятелност и става отдел „Организация и
координация на контролната дейност“ към ТД – Варна при Агенция за държавен
вътрешен финансов контрол.

Разпореждания, инструкции, заповеди и др. на МС, МФ и др. за реорганизация на държавната и стопанската дейност, подобряване на финансовия
контрол, извършване ревизии на ТКЗС и др. (1959–1970).
Структурна схема на дирекцията (2002).
Протоколи от общи събрания за отчитане на дейността (1972–1981,
1998).
Планове, доклади, информации и др. за дейността, подобряване работата
на финансовите ревизори, създаване на единен финансов ревизионен контрол и др. (1959, 1961–1966, 1970–1992, 1994–2004).
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Баланси, бюджети, счетоводни отчети и др. (1970–1980, 1988–1992,
1994–2002).
Финансови ревизионни актове на обекти от Толбухински окръг (1961–
1964, 1970).
Щатни разписания, статистически отчети за персонала (1970–1981,
1984–1992, 1995, 1997–2003).
Териториална данъчна дирекция – Добрич
Ф. 1637, 1 оп., 19 а.е., 0,44 л.м., 1987–1997 г.
Създадена през 1991 г. като Териториално данъчно управление с предмет
на дейност: регистриране и контролиране на данъчни субекти, установяване,
обезпечаване и събиране на данъчни и др. публични вземания. Правоприемник е на
Териториално управление „Държавен финансово-данъчен контрол“ – направле
ния „Приходи от народното стопанство“ и „Контрол по спазване на държавния
монопол“. През 1992 г. структурата се променя, като се създават направления
„Правно“, „Юридически лица“, „Физически лица“, „Контрол върху хазарта,
спиртните напитки и входни билети“, „Валутен контрол“, „Методология“,
„Прогнозиране и информационно обслужване“, „Бюджетно обслужване“. През
1993 г. става Териториално управление на данъчната администрация, 2000 г. –
Териториална данъчна дирекция, 2007 г. – ТД на НАП. В изпълнение на Решение
на МФ от 19 дек. 2009 г., считано от 1 ян. 2010 г., се структурира като офис –
Добрич, на ТД на НАП – Варна.

ПМС, заповед на МФ и др. за създаване на управлението в Добрич
(1991).
Указания, наредби и др. на МС, МФ, Главно данъчно управление и др. за
дейността (1987, 1988, 1990–1996).
Годишни отчети за касовото изпълнение на приходите от местния и републикански бюджет (1993–1997).
Годишни счетоводни баланси (1996, 1997).
Щатни разписания (1991–1996).
Колекция „Спомени за банковото и кредитно дело
в Толбухински окръг“
Ф. 1202, 1 оп., 1 а.е., 0,01 л.м., 1969 г.
Спомени на Хараламби Ламбов за развитието на банковото дело в Доб
рич и Балчик през 1913–1940 г. (1969).
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Х. ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Х.1. ВИСШИ И ПОЛУВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
Медицински факултет – Добрич
Ф. 1555, 2 оп., 112 а.е., 0,55 л.м., 1978–1992 г.
Създаден на 16 окт. 1978 г. като Филиален факултет на Висшия медицински
институт – Варна за подготовка на медицински кадри (лекари) от Североизточ
на България – III–VI курс. Закрит със Заповед на Медицински университет – Вар
на от 9 септ. 1992 г.

Предложения на ОбНС – Толбухин за прерастване на факултета в самостоятелно висше учебно заведение (1986).
Заповед на Медицински университет – Варна за прекратяване дейността
на факултета (1992).
Правилници и заповеди за вътрешния ред (1979–1984).
Протоколи от общи събрания (1988–1990).
Планове, доклади, отчети за: учебната работа, състоянието на катедрите,
научната и практическата работа на студентите и преподавателите, научноизследователската дейност на катедрите, проблемите и перспективите на факултета и др. (1980–1991).
Кореспонденция с Медицинска академия – София, Висшия медицински
институт – Варна и др. за квалификацията на кадрите, разкриване на нови
катедри и др. (1979–1984).
Характеристики на преподавателите (1981–1984).
Списъци на: научните публикации на преподавателите (1986–1991); студентите, завършващи медицина (1982–1989).
Справки за кадровото състояние, договори за следдипломни квалификации и др. (1985–1991).
Щатно разписание (1984).
Бюджети, счетоводни отчети, баланси и др. (1986–1992).
Снимки от честване на студентски празник, откриване на студентското
общежитие (1978, 1987).
Добруджански технологичен колеж – Добрич
Ф. 1645, 1 оп., 36 а.е., 0,24 л.м., 1988–1997 г.
Създаден на 1 март 1988 г. като Техникум над средно образование по химичес
ка промишленост – филиал на Института по химическа промишленост и маши
ностроене – Варна за подготовка на технически кадри за промишлената специ
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фика на Добрички регион. През март 1989 г. става Отделение по машиностроене
и електротехника към Висшия машинно-електротехнически институт – Варна,
1989–1990 г. – Полувисш институт по машиностроене и електротехника – клон
на Висшия машинно-електротехнически институт – Варна, ян. 1997 г. – Добру
джански технологичен колеж.

Постановления на МС и заповеди на МКНП и Комитета за наука и вис
ше образование за преобразуване на института (1988, 1989, 1997).
Вътрешни правилници за дейността (1991, 1994).
Протоколи от: заседания на Дирекционния, Учебно-научния, Координационно-методическия съвет; общи събрания и др. (1988–1997).
Годишни счетоводни отчети (1990–1996).
Щатни разписания (1989–1996).
Институт за детски и начални учители „Тина Киркова“ – Толбухин
Ф. 1419, 2 оп., 288 а.е., 3,43 л.м., 1958–1986 г.
Създаден със Заповед на МНП от 5 авг. 1972 г. за подготовка на учителски
кадри за начално образование и предучилищно възпитание.

Заповеди, указания, наредби и др. на МНП за: откриване на Полувисш
институт за подготовка на детски учители, прием на студенти, провеждане на
изпити, атестиране на кадри и др. (1962–1965, 1972–1977, 1979–1985).
Правилници за: стипендиите в педагогическите училища (1958), вътрешния ред (1973, 1985).
Протоколи от заседания на Преподавателския съвет (1972–1985).
Договор, програма и др. за сътрудничество с Института за подготовка на
детски учители в Хале, Германия (1976–1986).
Планове, доклади, информации и др. за: учебната, научноизследователската дейност, реформа в образователната система и др. (1972–1986).
Научни доклади и съобщения на преподаватели (1980–1985).
Баланси, ревизионни актове, щатни разписания и др. (1972–1985).
Списъци на преподаватели и на базови учители (1975–1978).
Писмени работи от семестриални и държавни изпити (1974–1979).
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Х.2. СРЕДНИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
Околийски училищни инспекции
2 ф., 2 оп., 148 а.е., 2,14 л.м., 1941–1948 г.
Първа околийска училищна инспекция – Добрич
Ф. 120, 1 оп., 51 а.е., 0,40 л.м., 1941–1948 г.
Вж. и Ф. 166К
Втора околийска училищна инспекция – Добрич
Ф. 85, 1 оп., 97 а.е., 1,74 л.м., 1942–1948 г.
Вж. и Ф. 167К
Съществуват от 1940 г. с предмет на дейност: ръководство и контрол на
учебно-възпитателната дейност в училищата в бившите околии, назначаване и
освобождаване на учителски кадри и др. През 1948 г. са закрити и функциите им
са поети от отделите „Народна просвета“ при ОкНС.

Окръжни, наредби и др. на МНП за дейността на училищата (1943–1947).
Заповеди на Варненска и Шуменска областна училищна инспекция, околийските инспекции и др. за строителство на училищни сгради, по кадрови и
др. въпроси – Ф. 85 (1942–1947), Ф. 120 (1942–1948).
Протоколи, доклади и др. от педагогически конференции, заседания на
училищни комисии при инспекциите за дейността и др. – Ф. 85 (1944–1948),
Ф. 120 (1942–1948).
Сведения, информации и др. за културно-просветната дейност, работата
с малцинствата, броя на учениците, откриване и закриване на училища, състоянието на вечерните училища и курсове и др. (1944–1948).
Годишни отчети за работата на училищата – Ф. 120 (1946, 1947).
Ревизионни бележки, докладни записки и др. от проверки в училищата –
Ф. 120 (1944–1946).
Списъци на учители, актове за встъпване в длъжност, удостоверения за
образование, квалификация и др. – Ф. 85 (1944–1948), Ф. 120 (1943–1948).
Решения на Добричкия областен съд за признаване на образование на
завършили румънски училища – Ф. 120 (1941, 1945–1947).
Окръжен дом на учителя – Толбухин
Ф. 1423, 3 оп., 70 а.е., 0,34 л.м., 1969–2010 г.
Създаден през 1974 г. за провеждане на дискусии, лектории, консултации,
беседи с учители и просветни работници за повишаване квалификацията им и др.
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През 1987 – май 1990 г. дейността се прекъсва. На 1 юли 1990 г. се възобновява
въз основа на Разпореждане на МС от 21 май 1990 г. с наименование – Дом за про
фесионално-творческо развитие на учителите. Със заповеди на МНП от: 20 юли
2001 г. се преобразува в Център за образователни услуги и квалификация, считано
от 1 септ. 2001 г.; 2 авг. 2004 г. – Регионален център за педагогическа подкрепа и
консултиране; 7 февр. 2005 г. – Регионален педагогически център; 19 май 2009 г.
се закрива. Процесът на ликвидация е до края на май 2010 г.

ПМС и Разпореждане на МС, заповеди на МОН, определение на Върховния административен съд и др. за създаване, дейност, преобразуване,
закриване и др. (1990, 1991, 1993, 1995, 1997, 2000, 2001, 2003–2006, 2009,
2010).
Протоколи от заседания на УС (1975–1980, 1982).
Кореспонденция с Националния педагогически център, Регионалната
инспекция по образование – Добрич и др. за дейността (2001–2007, 2009).
Планове, отчети, информации и др. за дейността (1973–1982, 1992–
2009).
Бюджети и щатни разписания (1974–1984).
Снимки от среща на учители от Толбухин с герои на СССР (1969).
Средни общообразователни училища
17 ф., 45 оп., 2156 а.е., 18,21 л.м., 1917–2001 г.
Средно смесено политехническо училище „Христо Ботев“ – Балчик
Ф. 618, 2 оп., 130 а.е., 0,69 л.м., 1940–1985 г.
Вж. и Ф. 264К
Продължава дейността на създадения през 1941 г. Гимназиален клон „Хрис
то Ботев“ към Гимназия „Фердинанд I“ – Варна. През 1946 г. става Народна
смесена гимназия „Христо Ботев“, 1959 г. – Средно смесено политехническо учи
лище, 1978 г. – ЕСПУ.

Политехническа гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ –
Генерал Тошево
Ф. 619, 3 оп., 207 а.е., 1,64 л.м., 1940–1986 г.
Създадена на 1 септ. 1952 г. като Средно смесено училище „Христо Смир
ненски“ съгласно ПМС от 23 авг. 1952 г. През 1957 г. се разделя на Смесена гим
назия „Никола Йонков Вапцаров“ и Народно основно училище „Христо Смирнен
ски“, 1959 г. се преименува на Политехническа гимназия „Никола Йонков Вапца
ров“, 1982 г. се преобразува в ЕСПУ.
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Средно общообразователно училище „Дора Габе“ – Добрич
Ф. 1679, 1 оп., 7 а.е., 0,06 л.м., 1984–1993 г.
Създадено през 1984 г. като ЕСПУ. През 1990 г. става СОУ.

Средно общообразователно училище „Свети Климент Охридски“ –
Добрич
Ф. 1683, 1 оп., 15 а.е., 0,16 л.м., 1979–1994 г.
Създадено през 1979 г. като основно училище. През 1981 г. става ЕСПУ,
1990 г. – СОУ. През 1984 г. се формира профил „Музика“.

Политехническа гимназия „Стефан Караджа“ – Каварна
Ф. 467, 3 оп., 242 а.е., 2,33 л.м., 1943–2001 г.
Създадена през 1943 г. като непълна смесена гимназия. През 1944 г. става
Пълна народна смесена гимназия, 1955 г. се преобразува в Средно училище, като
се слива с Прогимназия „Кирил и Методий“ и Народно начално училище „Любен
Каравелов“, 1963 г. се разделя на Политехническа гимназия „Стефан Караджа“
и Народно основно училище „Йордан Йовков“, 1971 г. се преименува на Средно по
литехническо училище „Стефан Караджа“, 1973 г. става ЕСПУ, 1990 г. – СОУ.

Народно основно училище „Христо Смирненски“ – с. Крушари
Ф. 831, 2 оп., 98 а.е., 0,46 л.м., 1942–1984 г.
Създадено през [1941] г. От 1981 г. става ЕСПУ, 1998 г. – СОУ.

Народно основно училище „Христо Смирненски“ – с. Оброчище
Ф. 786, 3 оп., 181 а.е., 1,02 л.м., 1941–2000 г.
Създадено през [1880] г. Със Заповед на МОНТ от 4 апр. 1995 г. става СОУ.

Средно училище – Тервел
Ф. 54, 4 оп., 223 а.е., 2,32 л.м., 1944–1985 г.
Вж. и Ф. 39К
Продължава дейността на съществуващото Народно начално училище. От
1945 г. се преобразува в Народно основно училище. През 1952–1978 г. става Сред
но политехническо училище, 1978 г. – ЕСПУ „Йордан Йовков“.
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Мъжко средно училище – Толбухин
Ф. 426, 1 оп., 53 а.е., 1,03 л.м., 1943–1955 г.
Вж. и Ф. 158К, Ф. 647
Със заповеди на МНП от: 2 ноем. 1944 г. Смесена гимназия „Цар Борис III“
се разделя на Мъжка и Девическа гимназия; 27 юли 1951 г. се преименува на Мъж
ко средно училище. На заседание на Учителския съвет от 7 март 1946 г. се взема
решение да се именува на светите Кирил и Методий. От 1954 г. се преименува на
Първо средно училище.

Девическа гимназия „Свобода“ – Толбухин
Ф. 646, 1 оп., 19 а.е., 0,31 л.м., 1945–1954 г.
Със заповед на МНП от 2 ноем. 1944 г. Смесена гимназия „Цар Борис III“
се разделя на Мъжка и Девическа гимназия. С Решение на Учителския съвет от
1 февр. 1945 г. се именува „Свобода“. От 1954 г. се преименува на Второ средно
училище.

Първа политехническа гимназия „Кирил и Методий“ – Толбухин
Ф. 650, 5 оп., 208 а.е., 2,65 л.м., 1917–1998 г.
Създадена през 1954 г. Приемник на Първо средно училище. През 1960 г. се
преименува на Първа политехническа гимназия „Кирил и Методий“, 1985 г. се
преобразува в ЕСПУ с преподаване на руски език, 1992 г. – Хуманитарна гимназия.

Втора политехническа гимназия „Иван Вазов“ – Толбухин
Ф. 647, 4 оп., 195 а.е., 1,79 л.м., 1948–1984 г.
Създадена през 1954 г. Приемник на Второ средно училище. През 1960 г. се
преименува на Втора политехническа гимназия „Иван Вазов“, 1972 г. – Матема
тическа гимназия „Иван Вазов“, като учебно-възпитателната работа обхваща
VIII–XI клас.

Трета смесена гимназия – Толбухин
Ф. 1043, 1 оп., 17 а.е., 0,12 л.м., 1956–1960 г.
Създадена през 1956 г., закрита през 1960 г.

319

Архивни справочници

Гимназия с преподаване на немски език „Гео Милев“ – Толбухин
Ф. 1347, 2 оп., 77 а.е., 0,57 л.м., 1973–1981 г.
По предложение на ИК на ОНС – Толбухин през 1971 г. се формират 4 па
ралелки с обучение на немски език към Първа политехническа гимназия „Кирил и
Методий“. Обособява се като самостоятелна гимназия през 1973 г. С Решение
на Учителския съвет от 9 юни 1973 г. се именува „Гео Милев“.

Народно начално училище „Петко Рачев Славейков“ – Толбухин
Ф. 986, 3 оп., 113 а.е., 0,71 л.м., 1940–2001 г.
Създадено през [1913] г. През 1952 г. се слива с Педагогическо училище – Тол
бухин, 1958 г. става самостоятелно Народно начално училище, 1971 г. се преоб
разува в Народно основно училище, като се слива с Народно основно училище „Ди
митър Полянов“, 1981 г. става ЕСПУ, 1990 г. – СОУ.

Вечерно средно училище „Девети септември“ – Толбухин
Ф. 949, 4 оп., 162 а.е., 0,92 л.м., 1947–2000 г.
Създадено през 1947 г. към Мъжката гимназия в Добрич. Обособява се като
самостоятелно през 1953 г. През 1991 г. се преименува на Вечерно СОУ „Патри
арх Евтимий“. Със Заповед на МОН от 20 март 2000 г. дейността му се влива в
СОУ „Петко Рачев Слайвейков“ – Добрич.

Народно основно училище „Асен Златаров“ – с. Шабла
Ф. 68, 5 оп., 209 а.е., 1,43 л.м., 1945–1994 г.
Вж. и Ф. 49К
През 1976 г. става ЕСПУ, 1990 г. – СОУ.

Заповеди на: МНП и ОНС – Толбухин за окриване на гимназията в Каварна през 1943 г., предаване инвентар от ликвидирани МТС, по дейността
и др. – Ф. 467 (1943, 1974, 1977–1983, 1989); МОНТ за преобразуване на
училището в с. Оброчище в СОУ – Ф. 786 (1995); МОН за преминаване на
Вечерно СОУ „Патриарх Евтимий“ съм СОУ „Петко Рачев Славейков“ –
Добрич – Ф. 949 (2000).
Окръжни, инструкции, указания и др. на МНП, училищни инспекции –
Добрич, ОНС – Варна, Толбухин и др. за учебно-възпитателната работа и
др. – Ф. 54 (1946–1956, 1970–1977), Ф. 68 (1948–1952, 1956–1963), Ф. 426
(1944–1954), Ф. 619 (1952–1955, 1957–1959, 1976–1984), Ф. 647 (1952–1960),
Ф. 786 (1967–1977), Ф. 986 (1953–1964).
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Правилници за вътрешния ред, паспорти и др. – Ф. 54 (1965), Ф. 68
(1972–1979), Ф. 467 (1965, 1976, 1980), Ф. 618 (1979), Ф. 647 (1963, 1965,
1967, 1969–1975, 1980, 1981), Ф. 650 (1954–1960), Ф. 949 (1994, 2000), Ф. 986
(1998, 1999), Ф. 1043 (1956–1960), Ф. 1347 (1974, 1975, 1977–1981).
Морален трудов кодекс на учителския колектив – Ф. 467 (1980).
Заповеди и наредби на директори по дейността – Ф. 54 (1948–1955, 1968,
1980–1986), Ф. 68 (1951–1961), Ф. 467 (1943–1960), Ф. 618 (1956–1960),
Ф. 619 (1955–1960), Ф. 647 (1960–1968), Ф. 650 (1955–1961, 1974–1980),
Ф. 831 (1958–1964).
Докладни записки за развитие на ЕСПУ „Петко Рачев Славейков“ – Толбухин – Ф. 986 (1982–1995).
Протоколи и протоколни книги от заседания на Учителския съвет –
Ф. 54 (1947–1985), Ф. 68 (1947–1954, 1957–1994), Ф. 426 (1943–1955), Ф. 467
(1943–1958, 1965–1998), Ф. 618 (1945–1985), Ф. 619 (1951–1985), Ф. 646
(1945–1951), Ф. 647 (1951–1970, 1973–1982), Ф. 650 (1955–1998), Ф. 786
(1941–1980), Ф. 831 (1959–1967), Ф. 949 (1947–2000), Ф. 986 (1956–1966,
1975–1993, 1996–2001), Ф. 1043 (1956–1960), Ф. 1347 (1973–1981), Ф. 1679
(1984–1993), Ф. 1683 (1979–1982, 1984–1994).
Планове, доклади, сведения и др. за учебно-възпитателната и извънкласната работа, художествената самодейност, провеждането на олимпиади и
др. – Ф. 54 (1950–1984), Ф. 68 (1945–1954, 1956–1984, 1991), Ф. 426 (1952–
1954), Ф. 467 (1952–2001), Ф. 618 (1954–1985), Ф. 619 (1952–1985), Ф. 646
(1948–1951), Ф. 647 (1951–1982), Ф. 650 (1954–1976, 1978–1981), Ф. 786
(1947–1963, 1965–2000), Ф. 831 (1948–1984), Ф. 949 (1953–1984), Ф. 986
(1953–1967, 1970–2000), Ф. 1043 (1056–1960), Ф. 1347 (1973–1981), Ф. 1679
(1984–1989), Ф. 1683 (1979–1989).
Ревизионни актове, книги и др. от проверки на състоянието на учебновъзпитателната работа – Ф. 54 (1944–1984), Ф. 68 (1957–1964), Ф. 467 (1946–
1959), Ф. 618 (1945–1962), Ф. 619 (1941–1949, 1954–1986), Ф. 646 (1945–
1954), Ф. 647 (1951–1957, 1960–1970), Ф. 650 (1941–1963), Ф. 786 (1953–
1983), Ф. 831 (1957–1963, 1981), Ф. 949 (1954–1976), Ф. 1043 (1956–1960).
Главни книги, ведомости за проведени изпити – Ф. 650 (1917–1926).
Актова книга за приемственост между Мъжко средно училище и Първо
средно училище и за оборудване – Ф. 650 (1940–1959).
Оборотни ведомости, бюджетни сметки, ревизионни записки от финансови ревизии и др. – Ф. 54 (1969–1975), Ф. 68 (1959, 1962, 1965–1971), Ф. 426
(1951, 1953, 1954), Ф. 619 (1952–1961), Ф. 647 (1948–1960, 1967–1976),
Ф. 650 (1954–1960, 1971, 1976–1978), Ф. 786 (1970–1976), Ф. 831 (1962).
Договори за назначаване на делегирани учители от Германия – Ф. 1347
(1975, 1976).
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Характеристики на учители, списъци на учителски персонал, на наг
радени учители и др. – Ф. 54 (1964–1966, 1968, 1969, 1971–1984), Ф. 68
(1968–1984), Ф. 467 (1956–1985), Ф. 618 (1980–1985), Ф. 619 (1977–1984),
Ф. 647 (1959, 1960, 1969–1976, 1984), Ф. 650 (1957, 1973, 1975–1980), Ф. 786
(1946–1956, 1967–1978, 1991–1999), Ф. 831 (1957–1973, 1978–1984), Ф. 949
(1954–1958, 1969–1984), Ф. 986 (1954–1962), Ф. 1347 (1977–1981).
Щатни разписания – Ф. 619 (1952–1961), Ф. 647 (1969, 1970), Ф. 650
(1969–1978), Ф. 949 (1988–2000), Ф. 986 (1982–1999), Ф. 1683 (1982–1984,
1986–1989).
Летописни книги – Ф. 54 (1947, 1948, 1976, 1977), Ф. 467 (1946–1951,
1976–1984), Ф. 618 (1983), Ф. 619 (1940–1980), Ф. 646 (1949–1952), Ф. 650
(1940–1961), Ф. 786 (1941–1977), Ф. 949 (1961–1986, 1995–2000).
Книги за: грамоти – Ф. 54 (1954–1956); впечатления – Ф. 618 (1979–
1984); събрани такси от учениците, раздаване на стипендии и др. – Ф. 646
(1945–1954), Ф. 647 (1952–1960); зрелостници със златни и сребърни медали – Ф. 647 (1953–1955); подлежащи на задължително обучение ученици –
Ф. 786 (1941).
Грамоти за постигнати успехи в национални прегледи, фестивали и др. –
Ф. 54 (1973–1984), Ф. 650 (1965, 1966, 1972, 1973, 1975, 1981–1983, 1985–
1987).
Програми, сценарии и др. за честване: 100 г. от създаване на Класно
училище в Добрич – Ф. 650 (1972, 1973, 1992, 1997); 115 г. от създаване на
училището в с. Оброчище – Ф. 786 (1995).
Спомени на Георги Костов за работата му като пунктов учител в Добричка околия и като ръководител на Първото тайно българско училище в
Добрич през 1914, 1915 г. – Ф. 650 (1972).
Снимки и албуми на ученици и учители, от манифестации, художествена
самодейност, тържества, обмяна на опит и др. – Ф. 54 (1954, 1970, 1972–1976,
1978–1980, 1984), Ф. 68 (1972–1979), Ф. 467 (1955, 1956, 1959–1978, 1980,
1983–1985), Ф. 618 (1940–1951), Ф. 619 (1981–1985), Ф. 650 (1973–1982),
Ф. 786 (1941–1979, 1995), Ф. 831 (1942–1955), Ф. 949 (1958–1991).
Сборник „Кълнове“ с литературни творби на ученици – Ф. 650 (1978,
1988).
Техникум по механотехника „Дочо Михайлов“ – Тервел
Ф. 1599, 2 оп., 113 а.е., 0,80 л.м., 1977–2003 г.
Създаден със заповеди на МНП и Министерство на машиностроенето и
металургията през 1977 г. като СПТУ по машиностроене „Дочо Михайлов“ за
професионално-техническо образование в областта на машиностроенето и ме

322

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ДОБРИЧ (1944–2011)

ханотехниката. С Решение на МНП от 5 февр. 1990 г. прераства в Техникум по
механотехника „Дочо Михайлов“.

Решение на МНП за преобразуване на СПТУ по машиностроене „Дочо
Михайлов“ в Техникум по механотехника (1990).
Протоколни книги от заседания на Учителския съвет (1977–2003).
Планове, информации, ревизионен акт от проверка на учебно-възпитателната работа и др. (1977–1984, 1986–2000).
Договори за сътрудничество с обществени организации (1980).
Баланси, бюджетни сметки и др. (1977–1985, 1988–2000).
Списъци на персонала (1981–1984).
Щатни разписания (1977–1999).
Техникум по механотехника – Толбухин
Ф. 623, 5 оп., 291 а.е., 1,93 л.м., 1944–1997 г.
Вж. и Ф. 36К
Създаден на базата на съществуващо от 1941 г. Държавно практическо
промишлено коларо-железарско училище – Добрич. През 1948 г. се преименува на
Средна механотехническа гимназия за селскостопански машини, 1952 г. – Тех
никум по машиностроене и уредостроене, 1956 г. – Техникум по механотехника,
1972 г. – Техникум по механотехника „Михаил Василиевич Ломоносов“, 1988 г. –
Обединен техникум по механотехника и електротехника „Михаил Василиевич
Ломоносов“, включващ дейностите на Техникума по механотехника и създадения
през 1984 г. Техникум по електроника и елекротехника „Георги Димитров“ – Тол
бухин, 2003 г. – Професионална гимназия по механотехника и електротехника
„Михаил Василиевич Ломоносов“. Обучават се ученици по общообразователни
предмети и специалности: „Студена обработка“, „Топла обработка“, „Елек
троенергетика“ и др.

Заповед на МКНП за трансформиране в Обединен техникум (1988).
Правилник за вътрешния ред (1980).
Протоколни книги от заседания на Учителския съвет (1949–1997).
Планове, отчети и др. за дейността (1947, 1949–1989).
Бюджети, баланси и др. (1951–1976, 1980, 1981).
Списъци, сведения и др. за учителите (1960–1981).
Щатни разписания (1951–1976).
Летописна книга (1944–1985).
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Средно професионално техническо училище по машиностроене
„Юрий Гагарин“ – Толбухин
Ф. 1110, 3 оп., 123 а.е., 0,75 л.м., 1964–1984 г.
Създадено с Разпореждане на ММ от 24 апр. 1964 г. като ПТУ. През 1969 г.
става СПТУ за тригодишна общообразователна и професионална подготовка на
кадри за работа в машиностроенето, 1974 г. се именува „Юрий Гагарин“, 1984 г.
преминава към Техникума по механотехника „Михаил Василиевич Ломоносов“ –
Толбухин.

Окръжни, наредби и др. на МНП, ОНС – Толбухин за организиране на
учебно-възпитателната работа, внедряване на ново учебно съдържание и др.
(1973–1978).
Правилник за вътрешния ред (1979).
Заповеди на директора (1973–1978).
Протоколни книги от заседания на Учителския съвет (1974–1979, 1982–
1984).
Планове, доклади, информации и др. за учебно-възпитателната работа
(1964–1984).
Баланси, счетоводни отчети, ревизионни актове и др. (1964–1984).
Списъци на персонала (1972–1982).
Щатни разписания (1964–1984).
Снимки от живота и дейността на училището (1964–1983).
Промишлено училище по облекло – Каварна
Ф. 221, 1 оп., 28 а.е., 0,29 л.м., 1942–1952 г.
Създадено от Женско дружество – Каварна през 1940 г. като Професионал
но училище по облекло „Обнова“ за общообразователна подготовка и обучение
на кадри за шевната промишленост и общественото хранене. През 1946–1950 г.
се развива като Професионална гимназия „Лиляна Димитрова“, 1950–1952 г. се
трансформира в Промишлено училище по облекло с тригодишен курс на обучение.
Закрито на 20 авг. 1952 г.

Окръжни, заповеди и др. на МНП за: заплащане труда на лектори, приз
наване образование на участници във Втората световна война и на ученици
от еврейски произход, провеждане на зрелостни изпити и др. (1946–1952).
Протоколи от заседания на Учителския съвет (1951, 1952).
Планове, доклади, информации и др. за учебно-възпитателната работа
(1942–1952).
Списъци, книга за назначения и уволнения на учители (1948–1952).
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Средно професионално техническо училище
„Добри Атанасов – Орлов“ – Толбухин
Ф. 1106, 4 оп., 139 а.е., 1,09 л.м., 1968–2008 г.
Създадено с Решение на ОНС – Толбухин през 1968 г. като ПТУ. През 1975 г.
става СПТУ за общообразователна подготовка и професионално техническо обу
чение за производство на облекло, обувки, работа в текстилната промишленост
и др. През 1990 г. със Заповед на МНП се преименува на Техникум по лека промиш
леност, 2003 г. със Заповед на МОН – Професионална гимназия по лека промиш
леност. През учебната 2008/2009 г. преминава към новосъздадена със Заповед на
МОН от 12 юни 2007 г. Професионална гимназия по транспорт, обслужване и
лека промишленост – Добрич.

Правилник за вътрешния ред (1970).
Наредби, указания и др. на МНП за усъвършенстване работата в професионалните учебни заведения, естетическото възпитание и др. (1968–1973,
1977, 1980).
Заповедна книга (1978–1981).
Протоколи от заседания на Учителския и Дирекционния съвет (1968–
2008).
Планове, доклади, отчети и др. за учебно-възпитателната работа (1968–
2008).
Ревизионни бележки от проверки на учебно-възпитателната работа
(1973–1984).
Баланси, бюджетни сметки, ревизионни актове и др. (1968–1980, 1983–
2007).
Списъци и данни за преподавателския състав, броя на паралелките
(1973–1976).
Щатни разписания (1968–1978, 1980–2006).
Летописни книги (1968–2007).
Средно професионално техническо училище
по комунално-битови услуги – Балчик
Ф. 1376, 2 оп., 59 а.е., 0,49 л.м., 1960–1991 г.
Създадено през 1960 г. като ПТУ по хлебопроизводство и обществено хране
не за подготовка на кадри за работа в сферата на общественото хранене. През
1972 г. се преименува на СПТУ по обществено хранене и хлебопроизводство, като
преминава под ръководството на МВТУ, 1979 г. – СПТУ по комунално-битови
услуги, 1981 г. – СПТУ по машиностроене, 1994 г. – СПТУ за подготовка на кадри
в обслужващата сфера, 2003 г. – Професионална гимназия за кадри в обслужва
щата сфера „Алеко Константинов“.
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Окръжни и наредби на МЗХП и ОНС – Толбухин за дейността на училището (1967–1976).
Правила за вътрешния ред (1961–1963).
Протоколи от заседания на Учителския съвет (1972–1991).
Планове, доклади, информации и др. за учебно-възпитателната работа
(1960–1976).
Бюджетни сметки, баланси, щатни разписания и др. (1960–1977).
Летописна книга (1960–1981).
Средно професионално техническо училище по отдих и туризъм
„Пейо Крачолов Яворов“ – Толбухин
Ф. 1390, 3 оп., 117 а.е., 0,86 л.м., 1967–1991 г.
Създадено през 1967 г. като СПТУ по отдих и туризъм за подготовка на
кадри за работа в сферата на туризма и общественото хранене. През първата
учебна година седалището е в Балчик, 1970 г. се именува „Пейо Крачолов Яворов“,
1989 г. се преименува на СПТУ по туризъм „Пейо Крачолов Яворов“, 1999 г. – Тех
никум по туризъм „Пейо Крачолов Яворов“, 2003 г. – Професионална гимназия по
туризъм „Пейо Крачолов Яворов“.

Разпореждания, окръжни и указания на МНП, ОНС – Толбухин и др. за
издръжката на учениците, заплащането на труда на учителите и др. (1970–
1974).
Правилници за вътрешния ред (1969–1976).
Протоколна книга и протоколи от заседания на Учителския съвет (1967–
1991).
Книга за наредби на директора (1967, 1968).
Планове, доклади, информации и др. за учебно-възпитателната работа
(1967–1989).
Ревизионни книги за проверки на длъжностни лица (1980–1986).
Баланси, ревизионни актове, щатни разписания и др. (1968–1984).
Списъци на щатния персонал (1973–1984).
Професионална девическа гимназия „Донка Христова“ – Толбухин
Ф. 391, 1 оп., 5 а.е., 0,03 л.м., 1940–1951 г.
Създадена през 1940 г. за общообразователно и професионално обучение в
областта на леката промишленост и търговията. Закрита през 1953 г.

Заповеди и окръжни на МНП и ГОбУ – Добрич за дейността (1940–
1942).
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Протоколни книги от заседания на Учителския съвет (1940–1951).
Летописна книга (1940–1950).
Икономически техникум „Димитър Благоев“ – Толбухин
Ф. 673, 3 оп., 154 а.е., 1,02 л.м., 1951–1990 г.
Създаден през 1951 г. за подготовка на икономически кадри със средно обра
зование за реализация в промишлеността, селското стопанство, търговията и
банковото дело. През 1984 г. се преименува на Техникум по икономика „Димитър
Благоев“, 1990 г. – Техникум по икономика.

Указания на МНП и ОНС – Толбухин за организиране на учебно-възпитателната работа, в т.ч. със задочници и др. (1967–1970).
Правилници за вътрешния ред (1968, 1989).
Протоколни книги от: заседания на Учителския съвет (1951–1953, 1960–
1962, 1969–1984); държавни изпити (1966–1974).
Планове, доклади, информации и др. за учебно-възпитателната работа
(1951–1963, 1967–1990).
Баланси, бюджетни сметки, главни книги и др. (1951–1961, 1970–1979).
Щатни разписания (1970–1977).
Списъци на персонала (1984–1990).
Грамоти от участия в спортни състезания и прегледи на художествената
самодейност (1968–1987).
Школа за икономическа квалификация при
Окръжен народен съвет – Толбухин
Ф. 1082, 1 оп., 18 а.е., 0,10 л.м., 1968–1973 г.
Създадена през 1968 г. за краткосрочно повишаване икономическата квали
фикация на изпълнителски кадри със и без средно образование – председатели и
пълномощници на съвети, счетоводители, плановици, касиери, снабдители и др.
от Толбухински окръг. Закрита през 1973 г.

Заповедна книга, заповеди за лекторски възнаграждения (1968–1973).
Планове, програми, информации и др. за дейността (1969–1973).
Дневници и книга за вписване удостоверенията на завършилите курса на
обучение (1968–1973).
Щатно разписание (1973).
Снимки на курсисти и преподаватели (1968–1973).
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Климатично училище – Балчик
Ф. 952, 2 оп., 133 а.е., 1,05 л.м., 1961–1983 г.
Създадено през 1961 г. с Решение на ОНС – Толбухин за учебно-възпитател
на и здравноукрепителна работа с туберкулозно, сърдечно и ревматично болни
деца – I–VIII клас. От 1977 г. става СПТУ по икономика – оздравително. Овла
дяват се професиите „секретар-машинописец“ и „шлосер-монтьор“. Закрито
през 1983 г.

Вътрешни правила за реда в училището и оздравителния процес (1961–
1966, 1979).
Заповедни книги (1961–1981).
Протоколна книга от заседания на Учителския съвет (1961–1983).
Планове, отчети, доклади и др. за учебно-възпитателната и оздравителната работа (1961–1965, 1967–1983).
Книги: летописна (1961–1983), ревизионна (1961–1983).
Проектосметна документация за строеж на пионерски лагер, вила и столова (1961–1963).
Протоколи: на ИК на ГОбНС – Балчик за отстъпване място за опитно
поле (1964); от писмени зрелостни изпити (1978–1983).
Баланси, ревизионни актове (1961–1966).
Списъци на преподавателите и преценки за работата им (1961–1964,
1968–1983).
Щатни разписания (1961–1963).
Снимки на зрелостници (1982).
Педагогическо училище – Толбухин
Ф. 645, 1 оп., 49 а.е., 0,90 л.м., 1950–1960 г.
Създадено през 1950 г. за подготовка на начални учители със средно образо
вание. Закрито през 1960 г.

Книги: протоколни от заседания на Учителския съвет, за наредбите и
заповедите, ревизионна от проверки по учебно-възпитателната работа, летописна и др. (1950–1960).
Планове, програми, отчети и др. за учебно-възпитателната работа
(1952–1960).
Преписка с МНП по дейността (1954–1958).

328

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ДОБРИЧ (1944–2011)

Медицинско училище за сестри – Толбухин
Ф. 644, 1 оп., 95 а.е., 0,42 л.м., 1954–1967 г.
Създадено през 1953 г. за подготовка на медицински специалисти със средно
образование. Закрито през 1967 г.

Наредби, указания и инструкции на МНЗ, ОНС – Толбухин и др. за
прием в медицинските училища, разпределяне на младите специалисти и др.
(1955–1967).
Правилник за вътрешния ред (1961).
Книги за заповеди и наредби (1954–1966).
Протоколи от заседания на Педагогическия и Инструкторския съвет
(1956–1963).
Планове, програми, доклади за учебно-възпитателната работа, профилираното обучение и др. (1957, 1961–1967).
Сведения, списъци и др. за преподавателския състав (1964–1966).
Книга на випускниците (1955).
Техникум по ветеринарна медицина – Толбухин
Ф. 999, 1 оп., 85 а.е., 0,33 л.м., 1959–1969 г.
Създаден през 1959 г. за подготовка на квалифицирани ветеринарни фелд
шери (техници). Закрито със Заповед на МЗХП от 4 юни 1969 г. Възстановява
дейността си през 1983 г.

Правилник за вътрешния ред (1967).
Заповедна книга (1961–1969).
Протоколни книги от заседания на Учителския и Дирекционния съвет
(1959–1969).
Планове, програми, доклади и др. за учебно-възпитателната работа
(1959–1969).
Бюджети, баланси, счетоводни отчети (1959–1969).
Ревизионни актове (1960–1967).
Списъци на педагогическия персонал (1959–1969).
Летописна и ревизионна книга (1959–1969).
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Селскостопански техникум
„Иван Владимирович Мичурин“ – Каварна
Ф. 648, 5 оп., 364 а.е., 2,04 л.м., 1958–1992 г.
Открит през авг. 1958 г. като Селскостопански техникум с отдели по
полевъдство и животновъдство. През 1966 г. се трансформира в СПТУ. От
26 апр. 1969 г. се закрива Селскостопански техникум „Тимирязев“ – Толбухин,
голяма част от базата му се предава на СПТУ – Каварна, което прераства в
Техникум по селско стопанство „Климент Аркадиевич Тимирязев“ – Каварна
за подготовка на ученици по специалностите „Растениевъдство“, „Животно
въдство“, „Механизация в животновъдството“ и др. Със Заповед на МОН от
7 апр. 2003 г. става Професионална земеделска гимназия „Климент Аркадиевич
Тимирязев“.

Правилници за вътрешния ред (1964, 1966–1969).
Протоколи от заседания на Учителския съвет, за оземляване на техникума (1958–1961, 1963–1966, 1972–1991).
Планове, доклади, отчети и др. за учебно-възпитателната работа (1959–
1992).
Оборотни ведомости, баланси, бюджети и др. (1958–1981, 1983–1991).
Списъци на персонала (1971–1978).
Щатни разписания (1961–1981, 1984–1990).
Справки за реализация на завършили образованието си ученици (1974–
1982).
Снимки от живота на техникума (1963–1980).
Селскостопански техникум „Тимирязев“ – Толбухин
Ф. 390, 4 оп., 173 а.е., 1,48 л.м., 1941–1969 г.
Създаден на базата на открито през 1906 г. Практическо земеделско учи
лище. През 1940 г. става Мъжко земеделско практическо училище, 1944 г. – Зе
меделска мъжка гимназия, 1951 г. се взема Решение на Учителския съвет да се
нарече „Климент Аркадиевич Тимирязев“, март 1952 г. се преименува на Селско
стопански техникум „Тимирязев“ за подготовка на кадри за селското стопан
ство в отдели по „Полевъдство“, „Животновъдство“, „Агролесомелиорация“ и
др., 1954 г. обединява дейността си с Машинно-тракторно училище – Толбухин.
Закрито със Заповед на МЗХП от 26 апр. 1969 г. Голяма част от материалната
база се премества в Селскостопански техникум „Иван Владимирович Мичурин“ –
Каварна. Отдел „Механизация“ (Машинно-тракторно училище) се влива в Техни
кума по механизация на селското стопанство – Толбухин.

Вътрешни правилници за училищния ред (1957, 1967).
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Заповедни книги (1945–1959).
Протоколни книги от заседания на Учителския съвет (1946–1955, 1962–
1966).
Планове, доклади и др. за учебно-възпитателната работа (1956–1969).
Ревизионен акт от проверка на цялостната дейност (1962).
Преписка с МЗ за обзавеждане с машини, съоръжения и др. (1952–1956).
Бюджети, баланси, ревизионни актове и др. (1944, 1946, 1952–1969).
Списъци, досиета, заповеди за назначаване на учители и др. (1941–1943,
1947–1968).
Щатни разписания (1952–1954).
Снимки от живота и дейността на техникума (1952–1962).
Техникум по механизация на селското стопанство
„Михаил Андреев“ – Толбухин
Ф. 1348, 3 оп., 222 а.е., 1,58 л.м., 1959–1991 г.
Създаден със Заповед на МНП от 12 юли 1963 г. за подготовка на механиза
тори за селското стопанство. Началото се поставя с отделяне на паралелките
по „Механизация на селското стопанство“ от Техникума по механотехника –
Толбухин. Със Заповед на МЗХП от 26 апр. 1969 г. към него преминават отдел
„Механизация“ на Селскостопански техникум „Тимирязев“ и Професионалното
училище по ремонт на селскостопански инвентар – Тервел. С Решение на ИК на
ГНС – Толбухин от 14 апр. 1972 г. се именува „Михаил Андреев“. През 1991 г.
се преименува на Техникум по механизация на селското стопанство – Добрич,
2003 г. – Професионална гимназия по аграрно стопанство – Добрич.

Заповеди, наредби и др. на МЗХП, ОНС – Толбухин и др. за създаване и
развитие на училището (1969–1984).
Правилници за вътрешния ред (1969–1977).
Протоколи от заседания на Учителския съвет на техникума (1963–1988)
и на Машинно-тракторното училище – Толбухин (1959–1961).
Планове, доклади, информации и др. за учебно-възпитателната работа, в
т.ч. с курсисти от Виетнам (1964–1988).
Докладни записки до НАПС, МЗ и др. за честване 25-годишния юбилей
на техникума, сливане дейността му с тази на Професионалния учебен център по селско стопанство (1988, 1991).
Списъци на щатния персонал (1977–1985).
Баланси, бюджети и щатни разписания (1969–1989).
Снимки от живота и дейността на техникума (1964, 1965, 1970–1972,
1976–1986).
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Очерк „80 години професионално селскостопанско образование в Толбухински окръг“ на Воля Цончева (1986).
Спомени на първия директор на техникума (1986).
Практическо селскостопанско училище – Генерал Тошево
Ф. 1089, 1 оп., 20 а.е., 0,10 л.м., 1958–1970 г.
Създадено през 1958 г. с двегодишен курс на обучение за работа в земеде
лието. Закрито със Заповед на МЗХП от 26 апр. 1969 г. Голяма част от мате
риалната база се премества в Селскостопански техникум „Иван Владимирович
Мичурин“ – Каварна.

Правилници за вътрешния ред (1960, 1965–1969).
Заповеди за назначаване на учители (1966–1969).
Протоколна книга от заседания на Учителския съвет (1965–1969).
Книга за ревизиите на директора (1967–1969).
Планове, доклади, информации и др. за учебно-възпитателната работа
(1958–1969).
Баланси и ревизионни актове (1964–1970).
Щатни разписания (1966–1969).
Професионално техническо училище по ремонт
на селскостопански инвентар – Тервел
Ф. 1018, 1 оп., 61 а.е., 0,32 л.м., 1963–1969 г.
Създадено през 1963 г. с двегодишен срок на обучение на кадри за поддържа
не на селскостопанска техника. Със Заповед на МЗХП от 26 апр. 1969 г. влива
дейността си в Техникума по механизация на селското стопанство – Толбухин.

Заповеди и заповедни книги (1963–1969).
Протоколни книги от заседания на Учителския съвет (1963–1969).
Планове и доклади за учебно-възпитателната работа (1963–1969).
Баланси, счетоводни отчети, ревизионни актове и др. (1963–1969).
Списъци на учителите (1963–1969).
Професионално училище за трудови резерви – Толбухин
Ф. 392, 1 оп., 25 а.е., 0,30 л.м., 1953–1956 г.
Създадено през 1953 г. за теоретична и практическа подготовка на ученици
за работа в ТКЗС, ДЗС и МТС. Закрито през 1956 г.
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Окръжни, инструкции и др. на МНП за финансиране и отчетност на училището (1955, 1956).
Протоколни книги от заседания на Учителския съвет (1953–1956).
Доклади, информации и др. за успеха на учениците, необходимите суровини и материали и др. (1953).
Ревизионна книга и актове (1953–1956).
Годишни счетоводни отчети (1954–1956).
Проектосметна документация за строеж на работилници (1955).
Дипломни работи на ученици (1954, 1955).
Практическо селскостопанско училище – с. Шабла
Ф. 1088, 1 оп., 15 а.е., 0,08 л.м., 1963–1968 г.
Създадено през 1963 г. с двегодишен курс на обучение по земеделие и зеленчу
копроизводство. Закрито със Заповед на МЗХП от 26 апр. 1969 г.

Заповеди за назначаване на учители (1963, 1964).
Протоколна книга от заседания на Учителския съвет (1965–1968).
Статистически сведения за успеха, поведението на учениците и др.
(1963–1967).
Баланси, ревизионни актове и др. (1965–1968).
Щатни разписания (1964, 1966, 1968).
Промишлено училище за трудови резерви – Толбухин
Ф. 1141, 1 оп., 11 а.е., 0,08 л.м., 1944–1955 г.
Създадено през 1952 г. за подготовка за работа в дървообработването. Зак
рито през 1955 г.

Инструкции, окръжни и заповеди на ГУ за трудови резерви и МНП за
програмите за обучение, държавните изпити и др. (1950–1955).
Протоколни книги от заседания на Учителския и Методическия съвет, в
т.ч. на Допълнително занаятчийско училище – Толбухин (1944–1955).
Планове, доклади, информации и др. за учебно-възпитателната работа
(1952–1954).
Баланси, оборотни средства и ревизионни актове (1952–1955).
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Техникум по строителство „Пеньо Пенев“ – Толбухин
Ф. 1241, 4 оп., 135 а.е., 1,03 л.м., 1959–1994 г.
Създаден през 1959 г. като Промишлено училище по строителство. През
1961 г. става Строителен техникум „Пеньо Пенев“ за подготовка на кадри със
средно образование – профили: строителство, архитектура и геодезия. Преиме
нува се през 1979 г. на Техникум по строителство, 2003 г. – Професионална гим
назия по строителство и архитектура „Пеньо Пенев“.

Правилници за вътрешния ред (1960, 1981–1984).
Протоколни книги от заседания на Учителския съвет (1959–1971, 1979–
1994).
Планове, доклади, информации и др. за учебно-възпитателната работа
(1959–1991).
Книги за: наредби, съобщения, посещения на длъжностни лица, ревизии
на директора по учебно-възпитателната работа (1959–1968).
Баланси, бюджетни сметки, ревизионни актове (1959–1986).
Списъци на учителите (1966, 1973–1984).
Щатни разписания (1959–1987).
Грамоти от участия на учениците в олимпиади, фестивали, спортни състезания и др. (1964–1972).
Снимки на практически занаятия и на преподавателския състав (1971,
1979).
Средно професионално техническо училище по сградостроене
„Петър Сарийски“ – Толбухин
Ф. 1233, 1 оп., 75 а.е., 0,47 л.м., 1964–1978 г.
Създадено през 1964 г. към Министерство на строежите за общообразо
вателна и професионална подготовка на кадри за работа в строителството.
Закрито през 1979 г.

Правила за вътрешния ред (1965–1977).
Протоколи от заседания на Учителския съвет (1964–1967, 1972–1978).
Планове, доклади, информации и др. за учебно-възпитателната работа
(1964–1978).
Книга за впечатления от посещения на длъжностни лица (1964).
Бюджетни сметки, баланси и ревизионни актове (1964–1978).
Списъци на учители и завършили ученици (1965–1977).
Щатни разписания (1965–1977).
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Средно професионално техническо училище по автотранспорт
„Георги Бенковски“ – Толбухин
Ф. 1343, 4 оп., 150 а.е., 1,08 л.м., 1969–2008 г.
Създадено със Заповед на МНП от 5 май 1969 г. за общообразователна и
професионална подготовка на автомобилни монтьори и шофьори – категория
„С“. Със заповеди на МОН от: 21 апр. 1998 г. се променя наименованието на
СПТУ по транспорт и обслужване „Георги Бенковски“; 7 апр. 2003 г. – Профе
сионална гимназия по транспорт и обслужване „Георги Бенковски“. През учеб
ната 2008/2009 г. преминава към новосъздадена със Заповед на МОН от 12 юни
2007 г. Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишле
ност – Добрич.

Окръжни, заповеди, наредби и др. на МНП, ОНС – Толбухин и др. за
приема на ученици, държавната издръжка, провеждането на учебна практика
и изпити на зрелостниците и др. (1969–1980).
Правилник за вътрешния ред (2000).
Протоколна книга и протоколи от заседания на Учителския съвет (1969–
2006).
Планове, доклади, информации и др. за учебно-възпитателната работа
(1969–1994, 2000–2008).
Ревизионна книга (1976–1984).
Баланси, бюджети, щатни разписания и др. (1969–1995, 1999–2008).
Списъци на преподавателите (1978–1980).
Снимки от живота и дейността на училището, честване на 20-годишнината му (1969–1986, 1989).
Професионално техническо училище – Толбухин
Ф. 1617, 1 оп., 27 а.е., 0,52 л.м., 1980–1998 г.
Създадено през 1980 г. като Междуучилищен център за производствено обу
чение в направления: лека промишленост, електроника и др. Професионална под
готовка получават ученици от всички основни училища и гимназии в Толбухин от
IV–XI клас. През 1992 г. се преобразува в ПТУ за двегодишна професионална под
готовка за работа като: шивачи, дърводелци, електротехници, шофьори и др.,
1998 г. – преминава към СПТУ по транспорт и обслужване „Георги Бенковски“ –
Добрич.

Протоколи от заседания на Дирекционния, Учебно-производствения и
Педагогически съвет (1980–1998).
Доклади и информации за дейността (1988–1998).
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Баланси и бюджети (1986, 1988–1997).
Щатни разписания (1989–1998).
Летописна книга (1980–1983).
Снимки от откриване на училищната сграда и от дейността (1981, 1986).
Допълнително занаятчийско училище – Каварна
Ф. 222, 1 оп., 16 а.е., 0,11 л.м., 1942–1950 г.
Създадено през 1942 г. за общообразователна двегодишна вечерна подготов
ка на кадри за занаятчийската промишленост. Ръководи се и се издържа от Об
ластна стопанска камара – Варна. Закрито през авг. 1950 г.

Окръжни и заповеди на МНП за провеждане на зрелостни изпити, подпомагане на бедни ученици и др. (1942–1949).
Протоколна книга от заседания на Учителския съвет (1942–1950).
Учебни планове, доклади и сведения за учебно-възпитателната работа
(1943–1949).
Ревизионен акт от административна ревизия (1946).
Бюджетни сметки (1943–1949).
Лични дела на учители, актове за встъпване в длъжност и др. (1945–
1949).
Ведомости за заплати (1948, 1949).
Спортно училище „Георги Стойков Раковски“ – Толбухин
Ф. 1681, 1 оп., 11 а.е., 0,07 л.м., 1975–1992 г.
Създадено като ЕСПУ със спортен профил със Заповед на МНП от 7 февр.
1984 г. През 1985 г. се именува „Георги Стойков Раковски“, 1992 г. става СОУ,
1994 г. – СОУ със спортен профил, 1997 г. – Спортно училище.

Правилник на МНП за спортната подготовка на учениците в спортните
училища (1975) и учебни планове за ЕСПУ със спортен профил (1983, 1984).
Протоколи от заседания на Учителския съвет (1984–1992).
Информации за учебно-възпитателната, тренировъчната и спортната
дейност (1985–1990).
Списъци на персонала и данни за броя на паралелките, учениците, изучаваните предмети и др. (1984–1988).
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Х.3. ОСНОВНИ И НАЧАЛНИ УЧИЛИЩА
Народни основни училища
18 ф., 46 оп., 2333 а.е., 15,80 л.м., 1909–2008 г.
Народно основно училище „Антим I“ – Балчик
Ф. 959, 3 оп., 107 а.е., 0,70 л.м., 1943–1985 г.
Създадено през 1951 г. на базата на действащо от 10 март 1941 г. Народно
първоначално училище. От 1989 г. става ЕСПУ „Антим I“.

Основно санаториално училище „Йордан Йовков“ – Балчик
Ф. 1454, 2 оп., 94 а.е., 0,81 л.м., 1967–2008 г.
Създадено през 1967 г. в района на м. Тузлата – Балчик за обучение на деца с
увредена периферна, централна нервна и опорно-двигателна система. Със запо
веди на МОН от: 4 окт. 2004 г. се преименува и преобразува в Основно болнично
училище „Йордан Йовков“; 15 дек. 2007 г. се закрива.

Средищно народно основно училище „Паисий Хилендарски“ – Балчик
Ф. 616, 1 оп., 10 а.е., 0,08 л.м., 1940–1956 г.
Създадено през 1940 г. с наименование „Княз Симеон Търновски“. През
1950 г. се преименува на „Паисий Хилендарски“. Функционира като Средищно
народно основно училище до 1956 г.

Народно основно училище „Кирил и Методий“ – Балчик
Ф. 617, 3 оп., 127 а.е., 0,79 л.м., 1909–1985 г.
Създадено през [1909] г. като Народно първоначално училище. През 1940–
1944 г. става клон на Средищно народно основно училище „Паисий Хилендарски“.
С Нареждане на ОНС – Варна от 1 ян. 1945 г. придобива самостоятелност. През
1961 г. се обединява с Народно основно училище „Паисий Хилендарски“ и запазва
името си.

Народно основно училище „Христо Смирненски“ – Генерал Тошево
Ф. 978, 4 оп., 235 а.е., 2,04 л.м., 1947–1995 г.
Вж. и Ф. 619
Създадено през 1940 г., върху чиято база през 1952 г. се сформира Средно
смесено училище „Христо Смирненски“. През 1957 г. с Разпореждане на МНП
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Народно основно училище „Христо Смирненски“ се отделя от Смесена гимназия
„Никола Йонков Вапцаров“.

Народно основно училище „Йордан Йовков“ – Каварна
Ф. 470, 3 оп., 111 а.е., 0,91 л.м., 1934–1990 г.
Вж. и Ф. 252К
Продължава дейността на създаденото през 1869 г. Българско училище, пре
образувано през 1892 г. в Смесена прогимназия „Кирил и Методий“. През 1955–
1963 г. преминава към Политехническа гимназия „Стефан Караджа“, 1963 г.
става самостоятелно, като се преименува на „Йордан Йовков“; 1970–1980 г.
преминава към същата гимназия, 1980 г. придобива самостоятелност.

Основно болнично училище „Асен Златаров“ – Толбухин
Ф. 1404, 3 оп., 45 а.е., 0,38 л.м., 1973–2000 г.
Създадено през 1973 г. с Решение на ИК на ОНС – Толбухин за обучение на
деца със сърдечно-съдови увреждания. Със Заповед на МОН от 20 март 2000 г. се
слива с Основно училище „Стефан Караджа“ – Добрич.

Народно начално училище „Васил Левски“ – Толбухин
Ф. 968, 3 оп., 197 а.е., 1,10 л.м., 1934–1990 г.
Вж. и Ф. 287К
Продължава дейността на създаденото през 1934 г. Народно първоначално
училище. През 1971 г. се преобразува в Народно основно училище, 1980 г. – в На
родно начално училище. Закрито през 1990 г. с Решение на ОбНС – Толбухин от 1
юни 1989 г.

Народно основно училище „Димитър Ганев“ – Толбухин
Ф. 1429, 1 оп., 51 а.е., 0,80 л.м., 1968–1982 г.
Създадено през 1968 г. От май 1990 г. се именува „Бачо Киро“.

Народно основно училище „Димитър Полянов“ – Толбухин
Ф. 652, 2 оп., 69 а.е., 0,15 л.м., 1953–1972 г.
Вж. и Ф. 22К
Продължава дейността на създаденото през 1909 г. Мъжко класно училище,
преобразувано през 1940 г. в Първа средищна прогимназия „Райко Цончев“. През
1960 г. се преименува на Народно основно училище „Димитър Полянов“, 1971 г. се
слива с Народно основно училище „Петко Рачев Славейков“.
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Народно основно училище „Йордан Йовков“ – Толбухин
Ф. 1443, 1 оп., 64 а.е., 0,42 л.м., 1971–1983 г.
Създадено през 1971 г.

Народно основно училище „Любен Каравелов“ – Толбухин
Ф. 1598, 1 оп., 76 а.е., 0,38 л.м., 1980–1985 г.
Създадено през 1980 г. Закрито през 1985 г.

Народно основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ – Толбухин
Ф. 664, 2 оп., 253 а.е., 1,52 л.м., 1953–1985 г.
Създадено през 1953 г. с наименование Народно основно училище № 5. През
1959 г. се именува „Никола Йонков Вапцаров“.

Народно основно училище „Отец Паисий“ – Толбухин
Ф. 649, 4 оп., 137 а.е., 0,97 л.м., 1951–1990 г.
На базата на създаденото през 1901 г. Народно първоначално училище през
1950 г. се преобразува в Народно основно училище.

Народно основно училище „Панайот Волов“ – Толбухин
Ф. 1432, 1 оп., 70 а.е., 0,35 л.м., 1941–1979 г.
Вж. и Ф. 47К
Продължава дейността на създаденото през 1940 г. Народно първоначално
училище. През 1971 г. става Народно начално училище, 1975 г. – Народно основно
училище.

Основно училище „Стефан Караджа“ – Толбухин
Ф. 977, 4 оп., 281 а.е., 1,58 л.м., 1942–1999 г.
Вж. и Ф. 288К
Продължава дейността на създаденото през 1940 г. Народно първоначално
училище. През 1950 г. се закрива като Народно начално училище, 1958 г. се сфор
мира като Народно основно училище.
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Народно основно училище „Христо Ботев“ – Толбухин
Ф. 524, 5 оп., 226 а.е., 1,66 л.м., 1928–1997 г.
Вж. и Ф. 29К
Продължава дейността на създадената през 1940 г. Втора средищна про
гимназия „Христо Ботев“. През 1963 г. към училището преминава Народно ос
новно училище „Йордан Йовков“ – Толбухин.

Народно основно училище „Христо Смирненски“ – Толбухин
Ф. 1048, 3 оп., 180 а.е., 1,16 л.м., 1960–1989 г.
Създадено през 1960 г.

Наредби, указания, решения на МНП, ОНС – Толбухин и др. за: дейността, ликвидиране на неграмотността, утвърждаване и премахване на ученическите униформи, предоставяне на безплатни учебници, професионално
ориентиране на учениците, атестиране на педагогическите кадри, работата на
спортните паралелки и др. – Ф. 470 (1945–1958), Ф. 616 (1941), Ф. 617 (1961,
1969, 1975, 1976), Ф. 649 (1967–1977), Ф. 959 (1952–1961), Ф. 968 (1973–
1978, 1982, 1989, 1990), Ф. 1048 (1969–1975, 1979–1986), Ф. 1432 (1944–
1978), Ф. 1443 (1975, 1977–1979), Ф. 1454 (1973, 1977), Ф. 1598 (1980–1985).
Решение на ОбНС – Толбухин за закриване на Народно основно училище „Васил Левски“ – Толбухин – Ф. 968 (1989).
Експертна оценка на Инспектората по образование – Добрич за преоб
разуване на Основно санаториално училище „Йордан Йовков“ – Балчик –
Ф. 1454 (2004).
Правилници за вътрешния ред – Ф. 617 (1981), Ф. 649 (1967, 1970, 1975),
Ф. 652 (1960), Ф. 664 (1959, 1963–1974), Ф. 959 (1970–1975, 1982), Ф. 968
(1983, 1985, 1989), Ф. 977 (1979–1983, 1986, 1987), Ф. 978 (1968, 1978–1984,
1988, 1991), Ф. 1048 (1965–1972), Ф. 1404 (1973–1979, 1999), Ф. 1429 (1968),
Ф. 1432 (1946, 1952, 1975), Ф. 1443 (1972), Ф. 1443 (1972), Ф. 1454 (1975,
2000–2006), Ф. 1598 (1981, 1982).
Заповеди и заповедни книги – Ф. 524 (1951–1981), Ф. 616 (1942–1955),
Ф. 617 (1970–1982), Ф. 652 (1967–1970), Ф. 978 (1957–1979), Ф. 1048 (1960–
1973, 1983–1985), Ф. 404 (1974–1985), Ф. 1443 (1971–1983), Ф. 1454 (1967–
1985), Ф. 1598 (1981–1985).
Ревизионни книги, бележки на ръководни длъжностни лица от проверки на учебно-възпитателната работа – Ф. 524 (1945–1955, 1959–1962, 1967,
1968), Ф. 616 (1949–1956), Ф. 617 (1956, 1964–1967, 1980–1984), Ф. 649
(1967–1971), Ф. 664 (1975, 1976), Ф. 959 (1951–1964), Ф. 968 (1961–1979),
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Ф. 978 (1952–1962), Ф. 1048 (1961–1978, 1985–1987), Ф. 1443 (1972–1983),
Ф. 1454 (1968–1983), Ф. 1598 (1981–1984).
Протоколни книги от заседания на: Учителския и Дирекционния съвет,
атестационни комисии – Ф. 470 (1940–1959, 1963–1971, 1980–1985), Ф. 524
(1942–1955, 1958–1994), Ф. 616 (1951–1955), Ф. 617 (1946–1960, 1968–1977,
1979–1985), Ф. 649 (1951–1959, 1966–1989), Ф. 652 (1966–1972), Ф. 664
(1953–1967, 1972–1985), Ф. 959 (1958–1985), Ф. 968 (1944–1946, 1949–1953,
1960–1965, 1969–1990), Ф. 977 (1945–1951, 1958–1989, 1991–1996), Ф. 978
(1947–1951, 1957–1995), Ф. 1048 (1960–1979, 1981–1988), Ф. 1404 (1984–
2000), Ф. 1429 (1968–1980), Ф. 1432 (1944–1970), Ф. 1443 (1971–1978),
Ф. 1454 (1967–2007), Ф. 1598 (1983–1985).
Планове, доклади, информации и др. за учебно-възпитателната работа, ученическата взаимоспомагателна каса, сътрудничеството с организации и др. – Ф. 470 (1953–1959, 1963–1971, 1980–1990), Ф. 524 (1942–1946,
1948–1989), Ф. 616 (1943, 1954), Ф. 617 (1948–1960, 1968–1984), Ф. 649
(1951–1989), Ф. 652 (1960–1963, 1969–1971), Ф. 664 (1953–1984), Ф. 959
(1956–1978, 1980–1984), Ф. 968 (1944–1965, 1969–1990), Ф. 977 (1946–
1999), Ф. 978 (1948–1995), Ф. 1048 (1960–1987), Ф. 1404 (1973–1984, 1999),
Ф. 1429 (1968–1978), Ф. 1432 (1944–1979), Ф. 1443 (1971–1979), Ф. 1454
(1967–2007), Ф. 1598 (1980–1985).
Благодарствени писма от ОНС – Толбухин, грамоти, сведения, списъци на ученици и др. от представяне на основни училища „Христо Ботев“,
„Васил Левски“, „Христо Смирненски“ – Толбухин във фестивали, олимпиади и др. – Ф. 524 (1968–1979), Ф. 968 (1982), Ф. 1048 (1963–1989), Ф. 1454
(1993–2005).
Договори за сътрудничество с предприятия – Ф. 649 (1968, 1969, 1971–
1975, 1978, 1979), Ф. 1048 (1968–1979).
Бюджетни сметки – Ф. 524 (1956, 1957, 1962, 1967–1978, 1980–1982,
1986–1989), Ф. 664 (1966–1977), Ф. 959 (1955–1961), Ф. 968 (1955–1957,
1960, 1961, 1964–1989), Ф. 1048 (1962–1982), Ф. 1404 (1974–1979, 1981–
1984), Ф. 1429 (1969–1978), Ф. 1454 (1994–2008), Ф. 1598 (1981–1985).
Списъци на учителския персонал – Ф. 470 (1980–1984), Ф. 524 (1962–
1964), Ф. 616 (1941), Ф. 617 (1964–1984), Ф. 649 (1967–1969, 1976–1979),
Ф. 664 (1963–1978, 1980–1984), Ф. 959 (1956–1964, 1966–1974, 1980–1984),
Ф. 968 (1944–1965, 1975–1990), Ф. 977 (1977–1988), Ф. 978 (1966–1984),
Ф. 1048 (1961–1970, 1975–1987), Ф. 1404 (1973–1984), Ф. 1429 (1968–1973,
1977–1979), Ф. 1432 (1944–1962, 1966–1978), Ф. 1443 (1976–1979), Ф. 1454
(1968–1984), Ф. 1598 (1980–1984).
Щатни разписания – Ф. 524 (1981, 1982), Ф. 649 (1990), Ф. 968 (1984,
1987–1989), Ф. 977 (1981–1984, 1994–1998), Ф. 978 (1966–1984), Ф. 1048
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(1979, 1981–1984, 1986, 1987), Ф. 1404 (1980–1982), Ф. 1454 (1993–2007),
Ф. 1598 (1981–1984).
Книги за: подлежащи на задължително обучение ученици, встъпване в
длъжност на учители, вписване на грамоти и отличия и др. – Ф. 470 (1934–
1954, 1958), Ф. 664 (1958–1984), Ф. 959 (1943–1964), Ф. 968 (1981–1990).
Изпитни ведомости и работи на ученици – Ф. 616 (1941).
Летописни книги – Ф. 470 (1945–1955), Ф. 524 (1955–1961, 1969–1997),
Ф. 616 (1940–1954), Ф. 617 (1945–1957, 1978–1982), Ф. 664 (1953–1976),
Ф. 968 (1934–1981), Ф. 977 (1942–1950, 1958–1978, 1981–1983, 1986–1994),
Ф. 978 (1957–1985), Ф. 1404 (1977–2000), Ф. 1432 (1941–1972), Ф. 1454
(1967–1981), Ф. 1598 (1980–1985).
Спомени на Стефан С. Цветков, Еленка Ст. Георгиева и Жечка К. Георгиева за образователното дело в Балчик през [1910] и [1930] г. – Ф. 617
(1983).
Фотоалбуми и снимки на учители, ученици, участници в извънкласни
изяви, чествания на годишнини и др. – Ф. 470 (1941, 1942, 1944, 1945, 1963–
1970), Ф. 524 (1928–1945, 1954–1959, 1966–1968, 1970, 1979), Ф. 617 (1909,
1930), Ф. 649 (1978, 1979, 1982, 1983), Ф. 664 (1958, 1960, 1976, 1978, 1979,
1983), Ф. 968 (1964, 1978–1989), Ф. 977 (1975), Ф. 978 (1955, 1979–1984),
Ф. 1048 (1960–1967, 1985), Ф. 1404 (1974, 1978), Ф. 1432 (1955, 1977–1979),
Ф. 1454 (1967–1977).
Паспорти на сградите на основните училища „Васил Левски“, „Христо
Смирненски“ – Толбухин и „Христо Смирненски“ – Генерал Тошево – Ф. 968
(1985), Ф. 978 (1979–1981), Ф. 1048 (1984).
Скица на района около Народно основно училище „Христо Ботев“ –
Толбухин и строителен план за възстановяване на сградата – Ф. 524 (1943).
Колекция „Спомени за просветното дело в Толбухински окръг“
Ф. 1199, 1 оп., 57 а.е., 0,36 л.м., 1905–1998 г.
Спомени за: учителстването на Йордан Йовков в Добруджа, строителство на училища, честване годишнини на училища, работата на известни учители и др. (1972–1998).
Снимки на учители, ученици, сгради на училища, празници, чествания и
др. (1905–1988).
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Х.4. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Окръжен съвет на научно-техническите съюзи – Толбухин
Ф. 953, 5 оп., 361 а.е., 2,71 л.м., 1941–1995 г.
Учреден през 1941 г. като Българско инженерно-архитектурно дружество.
През 1948 г. се трансформира в Съюз на научно-техническите дружества с
предмет на дейност: оказване съдействие за внедряване на научно-техническия
прогрес, развиване на творческите инициативи на членовете, повишаване ква
лификацията на инженерно-техническите кадри и др. Промени в наименование
то: 1954 г. – Околийско ръководство на НТС, 1959 г. – Окръжно ръководство на
НТС, 1965 г. – ОС на НТС, 1987 г. – Дом на науката и техниката и ОбС на НТС,
1988 г. – Федерация на научно-техническите дружества и Дом на техниката,
1989 г. – Териториална организация на НТС.

Окръжни и указания на ЦС на научно-техническите дружества за създаване и дейност на дружествата (1942, 1943, 1957).
Протоколи: учредителни и от заседания на Бюрото и на научните отдели, отчетно-изборни конференции, среща за двустранно сътрудничество
с окръг Зала, Унгария, съвещания, общи събрания и др. (1941–1947, 1949–
1951, 1953–1961, 1965–1994).
Правилник за вътрешния ред (1963).
Проектна документация на обекти в Толбухински окръг – високо и нис
ко строителство, напоителни обекти, промишлени изделия на заводи и др.
(1966–1970).
Планове, доклади, отчети и др. за работата на отделите, секциите и дружествата, рационализаторските предложения и др. (1949–1989, 1991–1993).
Авторски свидетелства (1952–1964).
Бюджети, баланси, отчети и др. (1972–1983, 1985–1995).
Щатни разписания (1974, 1977, 1980).
Молби, списъци, картотека на членовете и др. (1942, 1943, 1951–1953,
1959).
Окръжен съвет по организация на
техническото творчество – Толбухин
Ф. 1344, 2 оп., 50 а.е., 0,34 л.м., 1969–1987 г.
Създаден през 1969 г. за повишаване квалификацията на кадрите чрез кур
сове и школи, ръководене изобретателската и рационализаторската дейност в
предприятията и учрежденията в Толбухински окръг. Преустановява функциите
си на 1 ян. 1988 г.
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Програма, Решение, указания на ЦС по организация на техническото
творчество за развитие на рационализаторската и изобретателската дейност
(1975, 1985–1987).
Структура за организация и дейност на обществените патентни бюра
(1976).
Правилници за работа на Окръжен клуб на откривателите, изобретателите и рационализаторите и на Клуб на стохилядника (1978–1981, 1985, 1986).
Протоколи от заседания на Бюрото за дейността (1969–1981, 1984–
1987).
Планове, доклади, обзори и др. за изобретателската и рационализаторската дейност в Толбухински окръг, подобряване материалната база и дейността на клубовете за техническо и научно творчество на младежта, провеждане на Месец на техническото творчество и др. (1969–1987).
Списъци, характеристики и др. на изтъкнати и наградени рационализатори в окръга (1970, 1971, 1981–1986).
Сведения за рационализаторското движение в окръга (1971, 1974–1976).
Книга за рационализаторска щафета „Нашият принос за Десетия конгрес на БКП“ (1971).
Щатни разписания, бюджети и др. (1969–1977, 1986, 1987).
Научно стоматологично дружество – Толбухин
Ф. 1552, 1 оп., 10 а.е., 0,04 л.м., 1962–1986 г.
Създадено през 1966 г. за научноизследователска и практическа дейност в
областта на стоматологията. Закрито през [1990] г.

Планове, отчети и доклади за дейността (1976–1986).
Финансови планове и отчети (1985, 1986).
Сведения за членовете (1976, 1981–1986).
Програми от XIV национален конгрес и конференции по стоматология в
Толбухин (1975–1982, 1985).
Устав на Републиканско научно стоматологично дружество (1962).
Групов фонд „Дружества за разпространение на научни знания
„Георги Кирков“ в Толбухински окръг“
Ф. 1489, 1 оп., 126 а.е., 1,24 л.м., 1971–1983 г.
Създадени през 1972 г. за разпространение на обществено-политически, ес
тественонаучни, икономически, производствено-технически и др. знания в Толбу
хински окръг. Закрити през 1987 г.
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Протоколи от: конференции, пленуми и събрания в общинските центрове в Толбухински окръг, заседания на бюрата на Окръжния и Градския съвет
на дружествата – Толбухин, Балчик и др. (1971–1983).
Планове и отчети за дейността на дружествата в общинските центрове
(1971–1981).
Баланси, бюджети, статистически отчети и др. (1972–1981).
Снимки от конференции, срещи с колеги от Кировоград, Украйна и др.
(1971–1977, 1981).
Добруджански селскостопански научноизследователски институт –
Генерал Тошево
Ф. 83, 10 оп., 1508 а.е., 15,37 л.м., 1940–1995 г.
Създаден през 1941 г. като Държавна земеделска станция по семепроиз
водство – Добрич за научни изследвания в областта на селекцията и семепроиз
водството. През 1945 г. се преименува на Земеделски изпитателен институт,
1949 г. – Държавен земеделски изследователски институт. С ПМС от 8 март
1951 г. се извършва реорганизация за изпълнение на допълнителни научноизследо
вателски задачи, премества се в района на с. Генерал Тошево и се преименува на
Добруджански селскостопански научноизследователски институт. Ръководи ра
ботата на опитните полета в с. Карвуна и в с. Суворово, Варненско. През 1963 г.
се преименува на Институт по пшеницата и слънчогледа „Добруджа“ – Генерал
Тошево. През 1971 г. опитното поле в с. Карвуна е предадено на АПК – Балчик, а
в с. Суворово – на Машинно-тракторно училище – с. Суворово.

Заповеди на: директора по дейността (1944, 1947–1949, 1952–1960);
МЗ, ОНС – Толбухин за ползване и съхраняване на поверителни документи,
работата на лабораториите във военно време и др. (1952, 1958, 1965–1967,
1970).
Акт за приемане имущество от Държавно опитно поле – с. Суворово,
Варненско (1940).
Протоколи от заседания на ТИС, Научния и Дирекционния съвет и др.
(1953–1983, 1986–1994).
Главни книги за проведени опити със семена (1942–1950).
Планове, доклади, информации и др. за научноизследователската дейност, приложени опити, средните добиви от полски култури, създадени сортове пшеница, племенната работа в животновъдната ферма, сътрудничество
с други държави и др. (1943, 1945–1994).
Научни разработки и доклади за научноизследователската дейност
(1951–1978).
Рецензии на директора по трудове на научни работници (1947–1954).
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Рационализаторски предложения (1952–1970).
Кореспонденция с МЗДИ, околийски агрономства, ОНС – Толбухин и
др. по дейността (1940, 1942, 1944–1950, 1953–1962, 1967–1970).
Финансови планове, отчети, баланси и др. (1946–1948, 1954–1995).
Щатни разписания (1951, 1954–1994).
Земеделско опитно поле – с. Суворово, Варненско към
Добруджански селскостопански научноизследователски институт –
с. Генерал Тошево
Ф. 515, 1 оп., 41 а.е., 0,60 л.м., 1915–1957 г.
Създадено със Заповед на МЗДИ от 13 окт. 1925 г. като Държавно земедел
ско опитно поле – с. Козлуджа (Новградец, Суворово), Варненско с предмет на
дейност: оптимално обработване на почвата, отглеждане на селскостопански
култури, извършване на сортови и сеитбооборотни опити и др. През 1947 г. ста
ва филиал на Земеделски изпитателен институт – Добрич, 1951 г. – филиал на
Добруджански селскостопански научноизследователски институт – с. Генерал
Тошево, 1957 г. губи самостоятелност.

Заповедни книги по дейността (1943–1957).
Актове за предаване на Опитно поле – с. Новградец, Варненско към
Опитно поле – с. Образцов чифлик, Русенско и към Земеделски изпитателен
институт – Добрич (1942, 1947).
Доклади, отчети и др. за дейността (1930, 1931, 1933, 1937, 1942, 1943,
1945, 1947, 1949).
Дневник за екологични опити със слънчоглед (1941–1943).
Финансови отчети, баланси, ревизионни актове и др. (1935, 1939–1941,
1943–1949, 1953–1956).
План по труда и щатни таблици (1955, 1956).
Научна разработка „Ръждите по житните растения“ на В. Найденов
(1915).
Опитно поле по агролесомелиорации – с. Карвуна
Ф. 514, 1 оп., 34 а.е., 0,53 л.м., 1951–1957 г.
Създадено с ПМС от 14 май 1950 г. за проучване влиянието на полезащитни
те горски пояси върху снегозадържането, добивите от селскостопански култури
и др. Изградено е върху създадена през 1936–1940 г. мрежа от опитни горски
пояси. През 1957 г. преминава към Добруджански селскостопански научноизсле
дователски институт – Генерал Тошево.
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Заповеди и окръжни на МЗ, на директора на опитното поле по дейността
(1951–1957).
Планове, доклади, обзори и др. за научноизследователската, трудовата
дейност и др. (1952–1957).
Паспорт по агролесомелиорациите на опитното поле (1954).
Баланси, ревизионен акт и др. (1952–1956).
Щатни разписания (1952–1956).
Център за научноизследователска и развойна дейност по зърнено и
фуражно производство – Генерал Тошево
Ф. 1225, 2 оп., 105 а.е., 0,50 л.м., 1972–1976 г.
Създаден през 1972 г. за научноизследователска и развойна дейност, органи
зиране и координиране на международно сътрудничество в областта на зърнено
то и фуражно производство. Закрит през 1976 г.

Заповеди, окръжни, решения и др. на МС, МЗХП, Селскостопанска академия и др. за дейността, предаване центъра в Генерал Тошево на База за
ветеринарен комплекс – Толбухин (1972–1975, 1976).
Структури на центъра (1974, 1975).
Протоколи от заседания на Дирекционния и Научния съвет, предаване
дейността от Селскостопанска академия на центъра в Генерал Тошево (1972–
1974).
Планове, доклади, отчети и др. за изпълнение на плановете, икономическата ефективност, научноизследователската дейност, селскостопанската
продукция, семепроизводството и др. (1972–1976).
Кореспонденция с МЗХП, чуждестранни институти и др. за дейността и
сътрудничеството (1972–1975).
Информации, технологии и др. за създаване на хибридна царевица, борба с болестите по памука, селекция в семепроизводството и др. (1972–1975).
Рационализаторски предложения (1973).
Финансови планове, баланси и др. (1973–1976).
Щатни разписания (1972–1976).
Ботаническа градина при Софийски университет
„Климент Охридски“ – филиал Балчик
Ф. 1461, 1 оп., 51 а.е., 0,26 л.м., 1955–1980 г.
Създаден със Заповед на МК от 27 юли 1955 г. с предмет на дейност: съ
биране на декоративна цветна, дървесна и храстова растителност, внасяне и
размножаване на нови видове за внедряването им в страната.
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Заповеди на МК, МНП и БАН за обособяване на Ботаническата градина
в Балчик като филиал на СУ и за ръководене на дейността ѝ (1955, 1978),
доклад на директора на филиала до Комитета за наука, технически прогрес и
висше образование за определяне на нов статут на филиала (1972).
Планове по труда, статистически отчети за персонала и работната заплата (1956–1980).
Финансови планове и отчети (1955–1980).
Щатни разписания (1957–1980).
Списък на неанотираните фондове
Народно основно училище „Христо Ботев“ –
с. Александър Стамболийски
Ф. 701, 1 оп., 45 а.е., 0,25 л.м., 1940–1967 г.
Народно основно училище „Отец Паисий“ – с. Батово
Ф. 751, 2 оп., 88 а.е., 0,50 л.м., 1942–1985 г.
Народно основно училище „Д-р Петър Берон“ – с. Бдинци
Ф. 761, 1 оп., 50 а.е., 0,26 л.м., 1903–1967 г.
Вж. и Ф. 8К
Народно основно училище „Паисий Хилендарски“ – с. Безмер
Ф. 659, 3 оп., 107 а.е., 0,51 л.м., 1949–1985 г.
Вж. и Ф. 272К
Турско основно училище – с. Безмер
Ф. 660, 1 оп., 24 а.е., 0,05 л.м., 1950–1960 г.
Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Белгун
Ф. 717, 2 оп., 92 а.е., 0,49 л.м., 1947–1980 г.
Вж. и Ф. 66К
Народно основно училище „Васил Левски“ – с. Божурово
Ф. 783, 2 оп., 57 а.е., 0,45 л.м., 1941–1977 г.
Народно основно училище „Христо Смирненски“ – с. Българево
Ф. 808, 2 оп., 237 а.е., 1,34 л.м., 1940–1979 г.
Вж. и Ф. 207К
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Народно основно училище „Иван Вазов“ – с. Ваклино
Ф. 656, 4 оп., 138 а.е., 0,62 л.м., 1941–2006 г.
Вж. и Ф. 34К
Народно основно училище „Йордан Йовков“ – с. Василево
Ф. 674, 2 оп., 79 а.е., 0,46 л.м., 1941–1980 г.
Вж. и Ф. 62К
Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Ведрина
Ф. 1431, 1 оп., 70 а.е., 0,45 л.м., 1940–1983 г.
Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Видно
Ф. 682, 1 оп., 38 а.е., 0,20 л.м., 1941–1965 г.
Народно основно училище „Христо Ботев“ – с. Владимирово
Ф. 777, 3 оп., 190 а.е., 1,23 л.м., 1912–2001 г.
Вж. и Ф. 46К
Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Войниково
Ф. 1053, 1 оп., 63 а.е., 0,15 л.м., 1949–1964 г.
Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Вранино
Ф. 686, 3 оп., 130 а.е., 1,07 л.м., 1941–1997 г.
Вж. и Ф. 9К
Народно основно училище „Седми септември“ – с. Генерал Колево
Ф. 696, 1 оп., 22 а.е., 0,16 л.м., 1941–1966 г.
Народно основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ към
Института по пшеницата и слънчогледа – Генерал Тошево
Ф. 1120, 3 оп., 128 а.е., 0,82 л.м., 1950–2000 г.
Народно основно училище „Елин Пелин“ – с. Главанци
Ф. 798, 1 оп., 37 а.е., 0,20 л.м., 1942–1967 г.
Народно основно училище „Петър Берон“ – с. Горен извор
Ф. 728, 1 оп., 46 а.е., 0,30 л.м., 1941–1968 г.
Вж. и Ф. 19К
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Народно основно училище „Стефан Караджа“ – с. Горун
Ф. 769, 1 оп., 32 а.е., 0,15 л.м., 1942–1968 г.
Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Гурково
Ф. 762, 2 оп., 108 а.е., 0,61 л.м., 1941–1978 г.
Вж. и Ф. 63К
Народно основно училище „Добри Войников“ – с. Димитър Ганево
Ф. 695, 2 оп., 158 а.е., 0,82 л.м., 1940–1991 г.
Вж. и Ф. 24К
Народно основно училище „Христо Ботев“ – с. Долина
Ф. 1065, 1 оп., 20 а.е., 0,15 л.м., 1941–1972 г.
Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Дончево
Ф. 778, 2 оп., 122 а.е., 0,59 л.м., 1940–1979 г.
Народно основно училище „Йордан Йовков“ – с. Дропла
Ф. 776, 3 оп., 148 а.е., 0,89 л.м., 1941–1985 г.
Вж. и Ф. 52К
Народно основно училище „Климент Охридски“ – с. Дуранкулак
Ф. 620, 3 оп., 130 а.е., 0,95 л.м., 1941–1994 г.
Вж. и Ф. 266К
Народно основно училище „Константин Величков“ – с. Дъбовик
Ф. 928, 2 оп., 33 а.е., 0,16 л.м., 1941–1969 г.
Вж. и Ф. 55К
Народно основно училище „Йордан Йовков“ – с. Дъбрава
Ф. 904, 1 оп., 16 а.е., 0,10 л.м., 1941–1968 г.
Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Жегларци
Ф. 1133, 2 оп., 121 а.е., 0,73 л.м., 1941–1985 г.
Основно турско училище „Тевфик Фикрет“ – с. Жегларци
Ф. 1134, 1 оп., 10 а.е., 0,04 л.м., 1942–1960 г.
Народно основно училище „Отец Паисий“ – с. Житен
Ф. 727, 2 оп., 84 а.е., 0,51 л.м., 1941–1978 г.
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Народно основно училище „Стефан Караджа“ – с. Житница
Ф. 709, 2 оп., 93 а.е., 0,43 л.м., 1909–1980 г.
Народно основно училище „Стефан Караджа“ – с. Змеево
Ф. 772, 1 оп., 20 а.е., 0,12 л.м., 1941–1966 г.
Народно основно училище „Христо Ботев“ – с. Зърнево
Ф. 1135, 2 оп., 103 а.е., 0,57 л.м., 1941–1979 г.
Основно турско училище – с. Зърнево
Ф. 1136, 1 оп., 5 а.е., 0,03 л.м., 1957–1960 г.
Помощно основно училище „Любен Каравелов“ – Каварна
Ф. 821, 2 оп., 188 а.е., 0,91 л.м., 1957–1976 г.
Народно основно училище „Христо Ботев“ – с. Камен бряг
Ф. 809, 1 оп., 47 а.е., 0,20 л.м., 1935–1968 г.
Народно основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Карапелит
Ф. 847, 2 оп., 85 а.е., 0,56 л.м., 1940–1985 г.
Народно основно училище „Христо Ботев“ – с. Кардам
Ф. 790, 2 оп., 128 а.е., 0,71 л.м., 1940–1979 г.
Вж. и Ф. 57К
Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Козлодуйци
Ф. 806, 2 оп., 106 а.е., 0,54 л.м., 1941–1976 г.
Вж. и Ф. 61К
Народно основно училище „Петър Берон“ – с. Коларци
Ф. 824, 2 оп., 109 а.е., 0,53 л.м., 1942–1978 г.
Вж. и Ф. 31К
Народно основно училище „Васил Левски“ – с. Коритен
Ф. 838, 2 оп., 121 а.е., 0,55 л.м., 1941–1978 г.
Вж. и Ф. 40К
Народно основно училище „Йордан Йовков“ – с. Котленци
Ф. 699, 2 оп., 46 а.е., 0,14 л.м., 1941–1968 г.
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Народно основно училище „Стефан Караджа“ – с. Кочмар
Ф. 1045, 1 оп., 40 а.е., 0,23 л.м., 1941–1971 г.
Помощно училище – интернат „Академик Тодор Самодумов“ –
с. Кранево
Ф. 1688, 1 оп., 31 а.е., 0,30 л.м., 1961–1996 г.
Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Крапец
Ф. 654, 1 оп., 48 а.е., 0,22 л.м., 1941–1967 г.
Народно основно училище „Йордан Йовков“ – с. Красен
Ф. 726, 2 оп., 90 а.е., 0,52 л.м., 1941–1979 г.
Вж. и Ф. 27К
Народно основно училище „Христо Смирненски“ – с. Къпиново
Ф. 1039, 1 оп., 65 а.е., 0,18 л.м., 1941–1971 г.
Народно основно училище „Неофит Рилски“ – с. Ловчанци
Ф. 1102, 2 оп., 82 а.е., 0,45 л.м., 1941–1984 г.
Народно основно училище „Отец Паисий“ – с. Лозенец
Ф. 832, 2 оп., 93 а.е., 0,43 л.м., 1941–1984 г.
Народно основно училище „Добри Войников“ – с. Лозница
Ф. 725, 1 оп., 41 а.е., 0,21 л.м., 1921–1967 г.
Основно училище „Христо Ботев“ – с. Люляково
Ф. 1597, 2 оп., 36 а.е., 0,25 л.м., 1945–2000 г.
Народно основно училище „Христо Ботев“ – с. Лясково
Ф. 712, 2 оп., 58 а.е., 0,35 л.м., 1941–1978 г.
Вж. и Ф. 44К
Народно основно училище „Отец Паисий“ – с. Методиево
Ф. 698, 2 оп., 40 а.е., 0,22 л.м., 1941–1968 г.
Народно основно училище „Никола Нейков“ – с. Нейково
Ф. 718, 1 оп., 42 а.е., 0,22 л.м., 1941–1966 г.
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Народно основно училище „Отец Паисий“ – с. Нова Камена
Ф. 858, 3 оп., 182 а.е., 0,61 л.м., 1941–1988 г.
Народно основно училище „Отец Паисий“ – с. Овчарово
Ф. 688, 2 оп., 69 а.е., 0,45 л.м., 1910–1983 г.
Народно основно училище „Васил Левски“ – с. Огняново
Ф. 757, 1 оп., 42 а.е., 0,26 л.м., 1942–1967 г.
Народно основно училище „Васил Левски“ – с. Одринци
Ф. 1049, 1 оп., 21 а.е., 0,14 л.м., 1940–1970 г.
Народно основно училище „Петко Рачев Славейков“ – с. Опанец
Ф. 799, 1 оп., 7 а.е., 0,06 л.м., 1940–1967 г.
Народно основно училище „Стефан Караджа“ – с. Орлова могила
Ф. 797, 1 оп., 52 а.е., 0,32 л.м., 1940–1967 г.
Вж. и Ф. 213К
Народно основно училище „Васил Друмев“ – с. Орляк
Ф. 1126, 2 оп., 85 а.е., 0,56 л.м., 1942–1979 г.
Вж. и Ф. 50К
Народно основно училище „Димитър Минчев“ – с. Паскалево
Ф. 780, 3 оп., 172 а.е., 1,06 л.м., 1941–2006 г.
Вж. и Ф. 69К
Народно основно училище „Отец Паисий“ – с. Плачи дол
Ф. 811, 1 оп., 14 а.е., 0,09 л.м., 1941–1966 г.
Вж. и Ф. 60К
Народно основно училище „Неофит Бозвели“ – с. Полковник Дяково
Ф. 1125, 2 оп., 76 а.е., 0,41 л.м., 1940–1985 г.
Народно основно училище „Христо Ботев“ – с. Полковник Свещарово
Ф. 697, 1 оп., 34 а.е., 0,17 л.м., 1941–1966 г.
Народно основно училище „Екзарх Йосиф I“ – с. Поручик Гешаново
Ф. 849, 2 оп., 64 а.е., 0,34 л.м., 1941–1971 г.
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Народно основно училище „Васил Левски“ – с. Преселенци
Ф. 1104, 2 оп., 81 а.е., 0,53 л.м., 1943–1979 г.
Вж. и Ф. 67К
Народно основно училище „Христо Ботев“ – с. Професор Златарски
Ф. 800, 1 оп., 28 а.е., 0,16 л.м., 1941–1967 г.
Народно основно училище „Христо Ботев“ – с. Пряспа
Ф. 905, 1 оп., 33 а.е., 0,18 л.м., 1941–1968 г.
Народно основно училище „Климент Охридски“ – с. Пчеларово
Ф. 929, 3 оп., 108 а.е., 0,61 л.м., 1941–2006 г.
Вж. и Ф. 30К
Народно основно училище „Отец Паисий“ – с. Рилци
Ф. 638, 3 оп., 123 а.е., 0,63 л.м., 1940–2008 г.
Вж. и Ф. 271К
Народно основно училище „Митко Палаузов“ – с. Рогозина
Ф. 704, 2 оп., 45 а.е., 0,28 л.м., 1954–1985 г.
Народно основно училище „Петър Берон“ – с. Рогозина
Ф. 705, 1 оп., 30 а.е., 0,19 л.м., 1942–1967 г.
Народно основно училище „Стефан Караджа“ – с. Росен
Ф. 731, 1 оп., 26 а.е., 0,13 л.м., 1942–1968 г.
Вж. и Ф. 59К
Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Росица
Ф. 724, 4 оп., 199 а.е., 1,11 л.м., 1940–2000 г.
Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Свобода
Ф. 689, 3 оп., 95 а.е., 0,49 л.м., 1940–1988 г.
Народно основно училище „Георги Стойков Раковски“ – с. Сенокос
Ф. 902, 2 оп., 128 а.е., 0,72 л.м., 1941–1980 г.
Вж. и Ф. 225К
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Народно основно училище „Христо Ботев“ – с. Славеево
Ф. 749, 1 оп., 39 а.е., 0,20 л.м., 1941–1968 г.
Вж. и Ф. 14К
Народно основно училище „Йордан Йовков“ – с. Смин
Ф. 657, 1 оп., 22 а.е., 0,14 л.м., 1940–1967 г.
Народно основно училище „Климент Охридски“ – с. Смолница
Ф. 802, 3 оп., 130 а.е., 0,70 л.м., 1945–1980 г.
Народно основно училище „Васил Левски“ – с. Соколово
Ф. 973, 2 оп., 88 а.е., 0,60 л.м., 1944–1978 г.
Вж. и Ф. 35К
Народно основно училище „Йордан Йовков“ – с. Спасово
Ф. 700, 2 оп., 143 а.е., 0,74 л.м., 1943–1982 г.
Вж. и Ф. 38К
Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Стефан Караджа
Ф. 782, 2 оп., 51 а.е., 0,26 л.м., 1941–1980 г.
Народно основно училище „Пейо Крачолов Яворов“ – с. Стефаново
Ф. 748, 2 оп., 117 а.е., 0,78 л.м., 1941–1980 г.
Народно основно училище „Христо Ботев“ – с. Стожер
Ф. 737, 2 оп., 143 а.е., 0,90 л.м., 1941–1983 г.
Народно основно училище „Васил Левски“ – с. Сърнино
Ф. 706, 1 оп., 40 а.е., 0,20 л.м., 1940–1967 г.
Народно основно училище „Георги Сава Раковски“ – с. Твърдица
Ф. 655, 1 оп., 10 а.е., 0,07 л.м., 1941–1965 г.
Народно основно училище „Васил Левски“ – с. Телериг
Ф. 754, 2 оп., 75 а.е., 0,48 л.м., 1941–1984 г.
Турско основно училище „Светлина“ – с. Тервел
Ф. 52, 1 оп., 19 а.е., 0,21 л.м., 1950–1959 г.
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Народно основно училище „Д-р Петър Берон“ – Толбухин
Ф. 1449, 2 оп., 89 а.е., 0,53 л.м., 1959–1995 г.
Народно основно училище „Христо Ботев“ – с. Фелдфебел Дянково
Ф. 851, 2 оп., 58 а.е., 0,35 л.м., 1955–1984 г.
Народно основно училище „Хаджи Димитър“ – с. Хаджи Димитър
Ф. 815, 1 оп., 31 а.е., 0,16 л.м., 1941–1966 г.
Народно основно училище „Васил Левски“ – с. Хитово
Ф. 890, 2 оп., 162 а.е., 1,16 л.м., 1941–1985 г.
Вж. и Ф. 54К
Народно основно училище „Климент Охридски“ – с. Храброво
Ф. 801, 1 оп., 17 а.е., 0,10 л.м., 1941–1967 г.
Народно основно училище „Братя Миладинови“ – с. Черна
Ф. 710, 2 оп., 84 а.е., 0,35 л.м., 1952–1980 г.
Вж. и Ф. 65К
Народно основно училище „Отец Паисий“ – с. Черноморци
Ф. 658, 1 оп., 15 а.е., 0,11 л.м., 1941–1966 г.
Народно основно училище „Хаджи Димитър“ – с. Чернооково
Ф. 796, 1 оп., 16 а.е., 0,10 л.м., 1941–1967 г.
Народно начално училище „Отец Паисий“ – с. Абрит
Ф. 841, 1 оп., 30 а.е., 0,16 л.м., 1941–1968 г.
Вж. и Ф. 42К
Народно начално училище „Христо Ботев“ – с. Абрит
Ф. 722, 1 оп., 10 а.е., 0,08 л.м., 1956–1966 г.
Народно начално училище „Кирил и Методий“ – с. Александрия
Ф. 839, 1 оп., 63 а.е., 0,28 л.м., 1920–1968 г.
Народно начално училище „Васил Левски“ – с. Алексеево
Ф. 805, 1 оп., 53 а.е., 0,20 л.м., 1941–1968 г.
Вж. и Ф. 41К
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Народно начално училище „Кирил и Методий“ – с. Алцек
Ф. 892, 1 оп., 46 а.е., 0,20 л.м., 1941–1968 г.
Вж. и Ф. 53К
Народно начално училище „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Ангеларий
Ф. 828, 1 оп., 33 а.е., 0,18 л.м., 1946–1968 г.
Народно начално училище „Георги Бенковски“ – с. Асеновец
Ф. 723, 1 оп., 14 а.е., 0,08 л.м., 1941–1966 г.
Народно начално училище „Захари Стоянов“ – с. Балик
Ф. 825, 2 оп., 77 а.е., 0,40 л.м., 1941–1984 г.
Народно начално училище „Кирил и Методий“ – с. Балканци
Ф. 679, 1 оп., 31 а.е., 0,23 л.м., 1942–1967 г.
Народно начално училище „Васил Левски“ – с. Бежаново
Ф. 708, 1 оп., 21 а.е., 0,12 л.м., 1953–1967 г.
Народно начално училище „Кирил и Методий“ – с. Бежаново
Ф. 707, 1 оп., 18 а.е., 0,10 л.м., 1945–1967 г.
Народно начално училище „Кирил и Методий“ – с. Безводица
Ф. 903, 1 оп., 42 а.е., 0,22 л.м., 1942–1968 г.
Вж. и Ф. 202К
Народно начално училище „Паисий Хилендарски“ – с. Било
Ф. 719, 1 оп., 32 а.е., 0,17 л.м., 1940–1967 г.
Народно начално училище „Христо Ботев“ – с. Бистрец
Ф. 836, 1 оп., 21 а.е., 0,16 л.м., 1941–1968 г.
Народно начално училище „Васил Левски“ – с. Благовец
Ф. 1090, 1 оп., 19 а.е., 0,09 л.м., 1946–1967 г.
Народно начално училище „Добри Атанасов – Орлов“ – с. Богдан
Ф. 779, 1 оп., 5 а.е., 0,02 л.м., 1940–1966 г.
Вж. и Ф. 278К
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Народно начално училище „Христо Смирненски“ – с. Божурец
Ф. 814, 1 оп., 37 а.е., 0,23 л.м., 1940–1967 г.
Вж. и Ф. 281К
Народно начално училище „Назъм Хикмет“ – с. Бонево
Ф. 896, 1 оп., 6 а.е., 0,04 л.м., 1962–1967 г.
Народно начално училище „Христо Ботев“ – с. Бранище
Ф. 59, 2 оп., 59 а.е., 0,31 л.м., 1944–1968 г.
Вж. и Ф. 56К
Народно начално училище „Кирил и Методий“ – с. Брестница
Ф. 829, 1 оп., 10 а.е., 0,08 л.м., 1946–1968 г.
Народно начално училище „Петър Берон“ – с. Великово
Ф. 678, 1 оп., 29 а.е., 0,15 л.м., 1942–1967 г.
Народно начално училище „Петър Берон“ – с. Видно
Ф. 685, 1 оп., 30 а.е., 0,19 л.м., 1945–1967 г.
Народно начално училище „Стефан Караджа“ – с. Вичево
Ф. 702, 1 оп., 31 а.е., 0,20 л.м., 1941–1967 г.
Народно начално училище „Добри Чинтулов“ – с. Воднянци
Ф. 891, 1 оп., 36 а.е., 0,18 л.м., 1945–1968 г.
Народно начално училище „Васил Левски“ – с. Войсил
Ф. 738, 1 оп., 27 а.е., 0,15 л.м., 1945–1962 г.
Народно начално училище „Васил Левски“ – с. Вратарите
Ф. 1146, 1 оп., 60 а.е., 0,28 л.м., 1901–1972 г.
Вж. и Ф. 206К
Народно начално училище „Петко Рачев Славейков“ – с. Габер
Ф. 755, 1 оп., 15 а.е., 0,08 л.м., 1943–1968 г.
Народно начално училище „Васил Левски“ – Генерал Тошево
Ф. 1563, 1 оп., 64 а.е., 0,60 л.м., 1956–1989 г.
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Народно начално училище „Васил Левски“ – с. Горичане
Ф. 768, 1 оп., 39 а.е., 0,21 л.м., 1941–1968 г.
Народно начално училище „Хаджи Димитър“ – с. Горняк
Ф. 795, 1 оп., 11 а.е., 0,08 л.м., 1941–1967 г.
Народно начално училище „Христо Ботев“ – с. Горняк
Ф. 792, 2 оп., 32 а.е., 0,23 л.м., 1954–1971 г.
Народно начално училище „Васил Левски“ – с. Градница
Ф. 1409, 1 оп., 19 а.е., 0,10 л.м., 1946–1980 г.
Народно начално училище „Любен Каравелов“ – с. Граничар
Ф. 622, 1 оп., 46 а.е., 0,22 л.м., 1941–1967 г.
Народно начално училище „Васил Левски“ – с. Гуслар
Ф. 662, 1 оп., 24 а.е., 0,14 л.м., 1951–1963 г.
Народно начално училище „Отец Паисий“ – с. Дебрене
Ф. 739, 1 оп., 24 а.е., 0,16 л.м., 1941–1967 г.
Народно начално училище „Васил Друмев“ – с. Добрево
Ф. 691, 1 оп., 15 а.е., 0,09 л.м., 1941–1966 г.
Народно начално училище „Антон Иванов“ – с. Добрин
Ф. 1163, 2 оп., 71 а.е., 0,34 л.м., 1940–1985 г.
Народно начално училище „Стефан Караджа“ – с. Добромирци
Ф. 732, 1 оп., 27 а.е., 0,14 л.м., 1941–1967 г.
Народно начално училище „Кирил и Методий“ – с. Долен извор
Ф. 733, 1 оп., 14 а.е., 0,09 л.м., 1941–1967 г.
Народно начално училище „Георги Сава Раковски“ – с. Драганово
Ф. 735, 1 оп., 42 а.е., 0,21 л.м., 1941–1967 г.
Народно начално училище „Любен Каравелов“ – с. Дрян
Ф. 60, 1 оп., 15 а.е., 0,07 л.м., 1946–1959 г.
Вж. и Ф. 58К
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Народно начално училище „Добри Чинтулов“ – с. Дряновец
Ф. 852, 1 оп., 21 а.е., 0,14 л.м., 1956–1968 г.
Народно начално училище „Иван Вазов“ – с. Езерец
Ф. 766, 1 оп., 33 а.е., 0,16 л.м., 1941–1967 г.
Вж. и Ф. 18К
Народно начално училище „Назъм Хикмет“ – с. Енево
Ф. 848, 1 оп., 29 а.е., 0,16 л.м., 1948–1964 г.
Народно начално училище „Свобода“ – с. Ефрейтор Бакалово
Ф. 756, 3 оп., 77 а.е., 0,49 л.м., 1946–2000 г.
Народно начално училище „Стефан Караджа“ – с. Загорци
Ф. 833, 1 оп., 22 а.е., 0,14 л.м., 1941–1968 г.
Вж. и Ф. 11К
Народно начално училище „Отец Паисий“ – с. Захари Стояново
Ф. 621, 1 оп., 7 а.е., 0,06 л.м., 1941–1967 г.
Народно начално училище „Йордан Йовков“ – с. Земенци
Ф. 834, 1 оп., 41 а.е., 0,19 л.м., 1940–1967 г.
Вж. и Ф. 280К
Народно начално училище „Христо Ботев“ – с. Зимница
Ф. 758, 1 оп., 34 а.е., 0,19 л.м., 1945–1968 г.
Вж. и Ф. 277К
Народно начално училище „Христо Ботев“ – с. Златия
Ф. 807, 1 оп., 45 а.е., 0,28 л.м., 1941–1967 г.
Вж. и Ф. 37К
Народно начално училище „Христо Ботев“ – с. Зограф
Ф. 926, 1 оп., 33 а.е., 0,16 л.м., 1941–1967 г.
Народно начално училище „Любен Каравелов“ – с. Иречек
Ф. 681, 1 оп., 18 а.е., 0,10 л.м., 1941–1967 г.
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Народно начално училище „Йордан Йовков“ – с. Йовково
Ф. 793, 1 оп., 11 а.е., 0,07 л.м., 1947–1968 г.
Вж. и Ф. 45К
Народно начално училище „Пейо Крачолов Яворов“ – с. Каблешково
Ф. 819, 1 оп., 13 а.е., 0,08 л.м., 1956–1968 г.
Народно начално училище „Христо Ботев“ – с. Каблешково
Ф. 1410, 1 оп., 19 а.е., 0,11 л.м., 1954–1980 г.
Народно начално училище „Братя Миладинови“ – Каварна
Ф. 1574, 1 оп., 36 а.е., 0,45 л.м., 1941–1990 г.
Народно начално училище „Петко Рачев Славейков“ – с. Калина
Ф. 677, 1 оп., 21 а.е., 0,13 л.м., 1941–1966 г.
Народно начално училище „Отец Паисий“ – с. Камен
Ф. 713, 1 оп., 29 а.е., 0,15 л.м., 1941–1967 г.
Народно начално училище „Кирил и Методий“ –
с. Капитан Димитрово
Ф. 842, 1 оп., 25 а.е., 0,14 л.м., 1947–1968 г.
Народно начално училище „Георги Димитров“ – с. Кладенци
Ф. 1411, 2 оп., 68 а.е., 0,55 л.м., 1947–1988 г.
Народно начално училище „Георги Сава Раковски“ – с. Конаре
Ф. 676, 1 оп., 21 а.е., 0,15 л.м., 1941–1967 г.
Народно начално училище „Васил Левски“ – с. Крагулево
Ф. 715, 1 оп., 12 а.е., 0,08 л.м., 1941–1967 г.
Вж. и Ф. 26К
Народно начално училище „Христо Ботев“ – с. Краище
Ф. 730, 1 оп., 8 а.е., 0,04 л.м., 1941–1967 г.
Вж. и Ф. 64К
Начално училище „Любен Каравелов“ – с. Кранево
Ф. 1386, 3 оп., 123 а.е., 0,70 л.м., 1941–2000 г.
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Народно начално училище „Христо Ботев“ – с. Кремена
Ф. 771, 1 оп., 27 а.е., 0,12 л.м., 1955–1967 г.
Народно начално училище „Христо Смирненски“ – с. Кремена
Ф. 770, 1 оп., 31 а.е., 0,15 л.м., 1954–1963 г.
Народно начално училище „Пейо Крачолов Яворов“ – с. Крупен
Ф. 684, 1 оп., 28 а.е., 0,15 л.м., 1941–1967 г.
Народно начално училище „Климент Охридски“ – с. Ломница
Ф. 690, 1 оп., 20 а.е., 0,12 л.м., 1941–1967 г.
Начално турско училище „Христо Ботев“ – с. Ляхово
Ф. 820, 1 оп., 8 а.е., 0,05 л.м., 1951–1967 г.
Народно начално училище „Никола Йонков Вапцаров“ –
с. Мали извор
Ф. 661, 1 оп., 28 а.е., 0,06 л.м., 1943–1963 г.
Народно начално училище „Васил Левски“ – с. Малина
Ф. 962, 1 оп., 45 а.е., 0,21 л.м., 1941–1968 г.
Народно начално училище „Кирил и Методий“ – с. Малка Смолница
Ф. 804, 1 оп., 5 а.е., 0,02 л.м., 1941–1963 г.
Народно начално училище „Кирил и Методий“ – с. Медово
Ф. 850, 1 оп., 36 а.е., 0,19 л.м., 1943–1968 г.
Народно начално училище „Отец Паисий“ – с. Могилище
Ф. 683, 1 оп., 37 а.е., 0,18 л.м., 1941–1966 г.
Вж. и Ф. 28К
Народно начално училище „Отец Паисий“ – с. Огражден
Ф. 794, 1 оп., 16 а.е., 0,12 л.м., 1941–1966 г.
Народно начално училище „Васил Левски“ – с. Одърци
Ф. 750, 1 оп., 29 а.е., 0,17 л.м., 1941–1968 г.
Народно начално училище „Хюсеин Мутков“ – с. Оногур
Ф. 827, 1 оп., 34 а.е., 0,08 л.м., 1949–1967 г.
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Народно начално училище „Христо Ботев“ – с. Писарово
Ф. 1009, 1 оп., 59 а.е., 0,28 л.м., 1940–1969 г.
Вж. и Ф. 289К
Народно начално училище „Захари Стоянов“ – с. Пленимир
Ф. 816, 1 оп., 44 а.е., 0,22 л.м., 1940–1967 г.
Народно начално училище „Христо Ботев“ – с. Подслон
Ф. 853, 1 оп., 41 а.е., 0,20 л.м., 1941–1968 г.
Народно начално училище „Климент Охридски“ – с. Попгригорово
Ф. 844, 1 оп., 48 а.е., 0,22 л.м., 1941–1967 г.
Вж. и Ф. 20К
Народно начално училище „Христо Смирненски“ –
с. Полковник Минково
Ф. 1052, 1 оп., 7 а.е., 0,06 л.м., 1945–1966 г.
Вж. и Ф. 23К
Народно начално училище „Кирил и Методий“ –
с. Поручик Кърджиево
Ф. 840, 1 оп., 16 а.е., 0,10 л.м., 1941–1968 г.
Вж. и Ф. 21К
Народно начално училище „Отец Паисий“ – с. Поручик Чунчево
Ф. 812, 1 оп., 39 а.е., 0,21 л.м., 1940–1968 г.
Народно начално училище „Васил Левски“ – с. Прелог
Ф. 736, 1 оп., 6 а.е., 0,03 л.м., 1941–1963 г.
Народно начално училище „Христо Ботев“ – с. Приморци
Ф. 774, 1 оп., 5 а.е., 0,03 л.м., 1941–1967 г.
Народно начално училище „Георги Димитров“ – с. Присад
Ф. 909, 1 оп., 9 а.е., 0,07 л.м., 1952–1968 г.
Народно начално училище „Паисий Хилендарски“ – с. Пролез
Ф. 765, 1 оп., 41 а.е., 0,20 л.м., 1905–1967 г.
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Народно начално училище „Йордан Йовков“ – с. Пчелино
Ф. 752, 1 оп., 32 а.е., 0,18 л.м., 1940–1967 г.
Народно начално училище „Отец Паисий“ – с. Пчелник
Ф. 711, 1 оп., 26 а.е., 0,16 л.м., 1945–1967 г.
Народно начално училище „Георги Стойков Раковски“ – с. Равнец
Ф. 911, 1 оп., 27 а.е., 0,13 л.м., 1941–1968 г.
Народно начално училище „Васил Левски“ – с. Ралица
Ф. 773, 1 оп., 20 а.е., 0,14 л.м., 1941–1964 г.
Народно начално училище „Стефан Караджа“ – с. Рогачево
Ф. 787, 1 оп., 35 а.е., 0,18 л.м., 1940–1966 г.
Народно начално училище „Васил Левски“ – с. Росеново
Ф. 781, 2 оп., 49 а.е., 0,24 л.м., 1941–1971 г.
Вж. и Ф. 279К
Народно начално училище „Кирил и Методий“ – с. Свети Никола
Ф. 810, 1 оп., 18 а.е., 0,12 л.м., 1943–1966 г.
Народно начално училище „Кирил и Методий“ – с. Светлик
Ф. 1037, 1 оп., 19 а.е., 0,12 л.м., 1951–1964 г.
Начално турско училище „Назъм Хикмет“ – с. Светлик
Ф. 1038, 1 оп., 16 а.е., 0,10 л.м., 1950–1958 г.
Народно начално училище „Христо Ботев“ – с. Северци
Ф. 835, 1 оп., 35 а.е., 0,20 л.м., 1941–1968 г.
Народно начално училище „Звезда“ – с. Северняк
Ф. 843, 1 оп., 3 а.е., 0,02 л.м., 1947–1960 г.
Народно начално училище „Стефан Караджа“ – с. Селце
Ф. 813, 1 оп., 16 а.е., 0,09 л.м., 1941–1965 г.
Народно начално училище „Братя Миладинови“ – с. Сираково
Ф. 703, 1 оп., 44 а.е., 0,18 л.м., 1941–1967 г.
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Народно начално училище „Иван Вазов“ – с. Сливенци
Ф. 687, 1 оп., 35 а.е., 0,18 л.м., 1940–1966 г.
Вж. и Ф. 275К
Народно начално училище „Петър Берон“ – с. Смолница
Ф. 803, 1 оп., 3 а.е., 0,02 л.м., 1941–1961 г.
Народно начално училище „Васил Левски“ – с. Сноп
Ф. 729, 1 оп., 27 а.е., 0,14 л.м., 1941–1968 г.
Народно начално училище „Отец Паисий“ – с. Соколник
Ф. 734, 1 оп., 12 а.е., 0,08 л.м., 1948–1967 г.
Народно начално турско училище „Истигбал“ – с. Соколово
Ф. 974, 1 оп., 9 а.е., 0,04 л.м., 1947–1959 г.
Народно начално училище „Кирил и Методий“ – с. Снягово
Ф. 791, 1 оп., 16 а.е., 0,11 л.м., 1941–1968 г.
Вж. и Ф. 214К
Народно начално училище „Отец Паисий“ – с. Средина
Ф. 675, 1 оп., 30 а.е., 0,18 л.м., 1941–1967 г.
Вж. и Ф. 274К
Народно начално училище „Христо Ботев“ – с. Сърнец
Ф. 826, 1 оп., 63 а.е., 0,24 л.м., 1941–1968 г.
Вж. и Ф. 138К
Народно начално училище „Никола Вапцаров“ – Тервел
Ф. 1372, 1 оп., 69 а.е., 0,45 л.м., 1960–1978 г.
Народно начално училище „Йордан Йовков“ – Толбухин
Ф. 525, 2 оп., 50 а.е., 0,30 л.м., 1944–1955 г.
Вж. и Ф. 189К, Ф. 524
Народно начално училище „Антон Семьонович Макаренко“ –
с. Травник
Ф. 1015, 1 оп., 29 а.е., 0,15 л.м., 1953–1969 г.
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Народно начално училище „Георги Сава Раковски“ – с. Тригорци
Ф. 763, 1 оп., 29 а.е., 0,14 л.м., 1944–1966 г.
Народно начално училище „Кирил и Методий“ – с. Тюленово
Ф. 767, 1 оп., 24 а.е., 0,16 л.м., 1948–1967 г.
Вж. и Ф. 208К
Народно начално училище „Кирил и Методий“ – с. Тянево
Ф. 714, 1 оп., 8 а.е., 0,05 л.м., 1945–1967 г.
Народно начално училище „Георги Стойков Раковски“ – с. Узово
Ф. 927, 1 оп., 20 а.е., 0,12 л.м., 1941–1966 г.
Народно начално училище „Отец Паисий“ – с. Царевец
Ф. 784, 1 оп., 19 а.е., 0,10 л.м., 1941–1968 г.
Народно начално училище „Христо Ботев“ – с. Царичино
Ф. 872, 1 оп., 30 а.е., 0,19 л.м., 1941–1968 г.
Народно начално училище „Наум Охридски“ – с. Църква
Ф. 788, 1 оп., 41 а.е., 0,20 л.м., 1940–1967 г.
Народно начално училище „Климент Охридски“ – с. Челопечене
Ф. 680, 1 оп., 17 а.е., 0,10 л.м., 1940–1967 г.
Вж. и Ф. 10К
Народно начално училище „Кирил и Методий“ – с. Черкез
Ф. 62, 1 оп., 4 а.е., 0,06 л.м., 1941–1959 г.
Народно начално училище „Христо Смирненски“ – с. Шабла
Ф. 764, 1 оп., 30 а.е., 0,17 л.м., 1956–1967 г.
Групов фонд „Целодневни детски градини в град Добрич“ – Добрич
Ф. 1630, 6 оп., 55 а.е., 0,71 л.м., 1960–2000 г.
Седма целодневна детска градина – Толбухин
Ф. 1132, 2 оп., 44 а.е., 0,19 л.м., 1961–1990 г.
Районен пионерски дом „Наско Боев“ – Балчик
Ф. 976, 1 оп., 23 а.е., 0,16 л.м., 1953–1966 г.
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Окръжен пионерски дом – Толбухин
Ф. 663, 2 оп., 230 а.е., 1,65 л.м., 1947–1979 г.
Станция на младите техници и агробиолози – Толбухин
Ф. 1527, 1 оп., 88 а.е., 0,52 л.м., 1970–1982 г.
Трудововъзпитателно училище „Антон Семьонович Макаренко“ –
Шабла
Ф. 965, 3 оп., 158 а.е., 0,73 л.м., 1960–1980 г.
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ХІ. КУЛТУРА И ИЗКУСТВО
XI.1. КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ
Районни съвети за изкуство и култура
2 ф., 2 оп., 55 а.е., 0,30 л.м., 1972–1976 г.
Районен съвет за изкуство и култура – Толбухин – Изток
Ф. 1147, 1 оп., 36 а.е., 0,20 л.м., 1972–1976 г.
Районен съвет за изкуство и култура – Толбухин – Запад
Ф. 1148, 1 оп., 19 а.е., 0,10 л.м., 1972–1976 г.
Създадени в началото на 1972 г. за ръководство и контрол на общински
те съвети за изкуство и култура в селата от съответния район. Закрити през
1976 г.

Учредителни протоколи – Ф. 1147, 1148 (1972).
Протоколи от заседания на бюрата – Ф. 1147 (1972–1975), Ф. 1148 (1972,
1973, 1975).
Планове, доклади, информации и др. за дейността (1972–1976).
Бюджети и щатни разписания на читалища от района – Ф. 1147 (1973–1976).
Общински съвети за изкуство и култура
30 ф., 31 оп., 205 а.е., 1,06 л.м., 1952–1979 г.
Общински съвет за изкуство и култура – с. Безмер
Ф. 1319, 1 оп., 3 а.е., 0,02 л.м., 1971–1978 г.
Общински съвет за изкуство и култура – с. Белгун
Ф. 1282, 2 оп., 5 а.е., 0,04 л.м., 1966–1979 г.
Общински съвет за изкуство и култура – с. Бенковски
Ф. 1309, 1 оп., 5 а.е., 0,02 л.м., 1972–1978 г.
Общински съвет за изкуство и култура – с. Българево
Ф. 1280, 1 оп., 5 а.е., 0,03 л.м., 1970–1979 г.
Общински съвет за изкуство и култура – с. Ваклино
Ф. 1297, 1 оп., 10 а.е., 0,06 л.м., 1967–1978 г.
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Общински съвет за изкуство и култура – с. Ведрина
Ф. 1313, 1 оп., 9 а.е., 0,05 л.м., 1969–1978 г.
Общински съвет за изкуство и култура – с. Владимирово
Ф. 1332, 1 оп., 4 а.е., 0,02 л.м., 1972–1978 г.
Общински съвет за изкуство и култура – с. Вранино
Ф. 1310, 1 оп., 5 а.е., 0,02 л.м., 1976–1979 г.
Общински съвет за изкуство и култура – с. Гурково
Ф. 1290, 1 оп., 5 а.е., 0,02 л.м., 1969–1979 г.
Общински съвет за изкуство и култура – с. Димитър Ганево
Ф. 1271, 1 оп., 9 а.е., 0,04 л.м., 1968–1978 г.
Общински съвет за изкуство и култура – с. Дончево
Ф. 1295, 1 оп., 4 а.е., 0,02 л.м., 1976–1978 г.
Общински съвет за изкуство и култура – с. Дуранкулак
Ф. 1299, 1 оп., 9 а.е., 0,05 л.м., 1970–1978 г.
Общински съвет за изкуство и култура – с. Житница
Ф. 1326, 1 оп., 6 а.е., 0,03 л.м., 1970–1978 г.
Общински съвет за изкуство и култура – с. Карапелит
Ф. 1250, 1 оп., 8 а.е., 0,04 л.м., 1970–1978 г.
Общински съвет за изкуство и култура – с. Кардам
Ф. 1254, 1 оп., 8 а.е., 0,04 л.м., 1968–1978 г.
Общински съвет за изкуство и култура – с. Коларци
Ф. 1279, 1 оп., 11 а.е., 0,06 л.м., 1970–1978 г.
Общински съвет за изкуство и култура – с. Красен
Ф. 1277, 1 оп., 8 а.е., 0,03 л.м., 1968–1977 г.
Общински съвет за изкуство и култура – с. Нова Камена
Ф. 1304, 1 оп., 5 а.е., 0,02 л.м., 1970–1978 г.
Общински съвет за изкуство и култура – с. Оброчище
Ф. 1307, 1 оп., 3 а.е., 0,02 л.м., 1967–1979 г.
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Общински съвет за изкуство и култура – с. Овчарово
Ф. 1257, 1 оп., 9 а.е., 0,05 л.м., 1972–1978 г.
Общински съвет за изкуство и култура – с. Орляк
Ф. 1316, 1 оп., 10 а.е., 0,05 л.м., 1969–1979 г.
Общински съвет за изкуство и култура – с. Паскалево
Ф. 1305, 1 оп., 8 а.е., 0,04 л.м., 1968–1978 г.
Общински съвет за изкуство и култура – с. Полковник Дяково
Ф. 1263, 1 оп., 7 а.е., 0,03 л.м., 1968–1978 г.
Общински съвет за изкуство и култура – с. Преселенци
Ф. 1301, 1 оп., 5 а.е., 0,03 л.м., 1968–1978 г.
Общински съвет за изкуство и култура – с. Пчеларово
Ф. 1284, 1 оп., 6 а.е., 0,03 л.м., 1970–1978 г.
Общински съвет за изкуство и култура – с. Сенокос
Ф. 1266, 1 оп., 13 а.е., 0,08 л.м., 1952–1978 г.
Общински съвет за изкуство и култура – с. Соколово
Ф. 1274, 1 оп., 4 а.е., 0,02 л.м., 1975–1978 г.
Общински съвет за изкуство и култура – с. Стефаново
Ф. 1261, 1 оп., 7 а.е., 0,04 л.м., 1968–1978 г.
Общински съвет за изкуство и култура – с. Стожер
Ф. 1270, 1 оп., 7 а.е., 0,03 л.м., 1970–1978 г.
Общински съвет за изкуство и култура – с. Хитово
Ф. 1292, 1 оп., 7 а.е., 0,03 л.м., 1967–1978 г.
Създадени през 1967–1970 г. за организиране и направляване културно-масо
вата дейност в селата от района на съветите. В селата: Безмер – през 1971 г.,
Бенковски, Дончево, Орляк и Соколово – 1975 г. На основание Указ на ДС от 26
дек. 1978 г. за административно-териториални промени в страната общински
те съвети за изкуство и култура се закриват. От 1 апр. 1979 г. дейността им се
поема от районните съвети за изкуство и култура, селските съвети за култура
или от УС на читалищата по места.
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Разпореждания, указания и др. на ОНС, ОСИК – Толбухин за: библиотечното дело, организирането на културни дейности, опазването паметниците
на културата и др. – Ф. 1250 (1972, 1976, 1978), Ф. 1254 (1973–1976), Ф. 1257,
1261 (1972–1978), Ф. 1263 (1968–1978), Ф. 1266 (1968–1975), Ф. 1270 (1972–
1976), Ф. 1284 (1976, 1978), Ф. 1297 (1973–1978), Ф. 1301 (1968, 1970, 1973),
Ф. 1305 (1969–1971), Ф. 1309 (1975, 1976).
Решения от отчетно-изборни конференции – Ф. 1280 (1970, 1971, 1974–
1976).
Протоколи от заседания на ръководствата – Ф. 1250 (1973, 1975),
Ф. 1263, 1290 (1969–1978), Ф. 1270 (1970–1977), Ф. 1271 (1969–1976),
Ф. 1274 (1976), Ф. 1279 (1970, 1971, 1973, 1976, 1978), Ф. 1282 (1972–1975),
Ф. 1292 (1971–1975), Ф. 1295 (1976–1978), Ф. 1297 (1967–1973), Ф. 1305
(1968, 1969), Ф. 1310 (1977, 1978), Ф. 1313 (1971–1973, 1975–1977), Ф. 1316
(1970–1973, 1975, 1978, 1979), Ф. 1326 (1970–1978), Ф. 1332 (1975–1978).
Планове, отчети, доклади и др. за: дейността на съветите за изкуство и
култура, на действащи преди това отдели и комисии по култура; състоянието
на библиотеките, художествената самодейност и др. – Ф. 1250 (1970–1976),
Ф. 1254, 1319 (1971–1978), Ф. 1257, 1297, 1332 (1972–1978), Ф. 1261, 1313
(1969–1978), Ф. 1263 (1969–1976), Ф. 1266 (1952–1957, 1970–1978), Ф. 1270
(1973–1978), Ф. 1271 (1969, 1971–1978), Ф. 1274 (1975–1978), Ф. 1277 (1970–
1977), Ф. 1279, 1299, 1304, 1326 (1970–1978), Ф. 1280 (1971–1979), Ф. 1282
(1966–1979), Ф. 1284 (1970, 1973, 1974, 1976–1978), Ф. 1290 (1969–1976,
1978, 1979), Ф. 1292 (1968–1976, 1978), Ф. 1295 (1976–1978), Ф. 1301 (1968–
1978), Ф. 1305 (1968–1976, 1978), Ф. 1307 (1967, 1969, 1970, 1972–1979),
Ф. 1309 (1975–1978), Ф. 1310 (1976–1979), Ф. 1316 (1969–1979).
Щатни разписания и бюджети на читалища от района на с. Красен –
Ф. 1277 (1968–1971).
Снимки: на самодейци и самодейни колективи – Ф. 1254 (1970–1978),
Ф. 1271 (1968, 1969, 1973–1978), Ф. 1305 (1978); от концерти и театрални
представления – Ф. 1280 (1972, 1973).
Грамоти на: битов оркестър при ОбС за изкуство и култура – с. Кардам
от участие в събор – Ф. 1254 (1968); изявени самодейци от участия в прегледи на културата – Ф. 1284 (1977, 1978).
Списъци на участници във фестивали – Ф. 1304 (1975, 1977, 1978).
Окръжен държавен архив – Толбухин
Ф. 1149, 4 оп., 487 а.е., 4,51 л.м., 1957–2010 г.
Създаден на 4 март 1960 г. като Окръжен държавен архив – Толбухин с
предмет на дейност: издирване, комплектуване, регистриране, обработване, от
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читане, съхранение, опазване и предоставяне за използване и публикуване на доку
менти на териториални структури на държавни органи, държавни и общински
институции, обществени организации и значими личности от местно значение;
оказване научно-методическо ръководство и контрол върху организацията на де
ловодството и архивите на учрежденията и организациите в Толбухински окръг
(Добричка област). Наименованието се променя: 1978 г. – Дирекция „Окръжен
държавен архив“; 1988 г. – Дирекция „Държавен архив“; 1993 г. – Държавен ар
хив; 2000 г. – ТД „Държавен архив“; 2007 г. – Териториален държавен архив. С
ПМС от 20 ян. 2010 г. става отдел „Териториален архив“ към Регионална дирек
ция „Архиви“ – Варна.

Наредби, правилници, указания и др. на ГУА за комплектуване, обработка, регистрация, съхранение, използване на архивни фондове (1957–1972,
1975–2000).
Кодекс за поведението на държавния служител, Етичен кодекс на служителите в държавните архиви и др. (2000–2003, 2005, 2007, 2008).
Заповеди на: председателя на ГУА (ДАА) за преструктуриране, определяне числеността на персонала и др. (2000, 2001, 2003, 2006–2008); директора на ТД „Държавен архив“ по дейността и личния състав (1962–1972).
Протоколи от: заседания на ръководството и на Експертно-проверочната комисия (1969–1972, 1976–2010); общи събрания (2001–2010).
Планове, доклади, информации и др. за дейността (1960–2010).
Беседи, съобщения, статии и др. за съхраняваните фондове и документи
(1960–1972, 1982–2010).
Експозиционни планове от изложби и книга за впечатленията от тях
(1966, 1974–2009).
Статистически сведения за дейността (1961–1964, 1966–1972, 1980–
1985, 1998–2009).
Списъци на дигитализирани документи (2008).
Бюджети и отчети за изпълнението им (1986–2010).
Щатни разписания (1961–1972, 1986–2010).
Окръжна дирекция „Културно-историческо наследство“ – Толбухин
Ф. 1424, 3 оп., 170 а.е., 1,29 л.м., 1953–1988 г.
Създадена през 1953 г. на основание ПМС от 8 март 1951 г. като Музей на
революционното движение и социалистическото преустройство за събирател
ска и научноизследователска дейност в областите: археология, етнография, Въз
раждане и др. През 1959 г. става Окръжен исторически музей, 1978 г. – Окръжна
дирекция „Културно-историческо наследство“, 1987 г. – Дирекция „Културноисторическо наследство“, 1993 г. – Исторически музей, 2001 г. – Исторически
музей „Добрич“, 2006 г. – Регионален исторически музей.
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ПМС, наредби, указания и др. на МПК, Комитета за култура за: опазване паметниците на културата, развитие на музейното дело, устройство и
дейност на музейните сбирки и др. (1953–1973, 1985).
Протоколи от: заседания на Музейния съвет, съвещания, общи събрания
и др. (1962–1988); заседания на Окръжното ръководство на Фонд „13 века –
България“ – Толбухин (1984, 1988).
Планове, отчети, информации и др. за: дейността, в т.ч. на музеите в
Балчик и Каварна, на музейните и художествени сбирки в Толбухински окръг; от научни сесии, симпозиуми и др. (1958–1988).
Докладни записки до ОНС – Толбухин за: състоянието на фондовете,
необходими средства за реставрация и консервация и др. (1985–1988).
Преписки с Комитета за култура за проучване, проектиране и консервиране на археологически обекти в м. Яйлата; обявяване на Нос Калиакра за
историко-археологически резерват (1983–1988).
Сценарии, приветствия и др. от културно-просветни изяви (1977–1983).
Бюджети и отчети за изпълнението им (1977–1988).
Щатни разписания (1974–1980, 1983, 1985–1988).
Статии за историята на Добруджа, паметниците на културата в Толбухински окръг и др. (1962–1965).
Сборник с доклади от научна сесия за селските бунтове в с. Шабла и
Дуранкулак през 1900 г. (1970).
Археологическа карта на Толбухински окръг (Б.д.).
Снимки от откриване сградата на музея (1960).
Архитектурно-етнографски музей на открито
„Стария Добрич“ – Добрич
Ф. 1635, 1 оп., 13 а.е., 0,04 л.м., 1991–2001 г.
Създаден с Решение на Временния ИК на ОбС – Добрич през 1991 г. като Ет
нографски комплекс „Стария Добрич“ за научноизследователска дейност, опаз
ване и развитие на традиционни народни занаяти. През 1998 г. променя наимено
ванието си на Архитектурно-етнографски музей на открито „Стария Добрич“
на основание Протокол на ОбС – Добрич от 30 апр. 1996 г. Преструктурира се
през 2000 г. С Протокол на ОбС – Добрич от 30 ян. 2001 г. активите и пасивите
преминават към Исторически музей – Добрич.

Протоколи от заседания на: Временния ИК на ОбС – Добрич за прес
труктуриране (1991, 1996, 2001); Дирекционния и Музейния съвет (1993–
1995, 1999, 2000).
Правилник за вътрешния ред (1999).
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Планове за културни прояви, статистически отчети за персонала и др.
(1992–2000).
Счетоводни отчети (1998–2001).
Щатни разписания (1991–1995, 1997–2000).
Градски исторически музей – Балчик
Ф. 1524, 1 оп., 21 а.е., 0,20 л.м., 1968–1982 г.
Създаден през 1969 г. на базата на съществуваща от 1961 г. музейна сбирка
с предмет на дейност: издирване, събиране, опазване и популяризиране на памет
ниците на културно-историческото наследство в Балчик и района.

Годишни планове, отчети, информации и др. за дейността (1970–1982).
Книга за впечатления на посетители на музея и на предшестващата го
музейна сбирка (1968–1971).
Исторически музей – Каварна
Ф. 1668, 1 оп., 44 а.е., 0,50 л.м., 1956–2000 г.
С протокол от заседание на Секретариата на ЦК на БКП от 2 ноем. 1970 г.
музейната сбирка в Каварна се трансформира в Градски исторически музей за
издирване, събиране, опазване и популяризиране на паметниците на културно-ис
торическото наследство в Каварна и района. С ПМС от 28 юли 2000 г. променя
наименованието си на Исторически музей.

ПМС за откриване и преобразуване на музея (1970, 2000).
Протоколи: от заседания на Музейния съвет, събрания на музейните
сътрудници (1965–1990); за отделяне на художествената сбирка и обособяване в художествена галерия (1991); среща с министъра на културата по
Програма „Гетика“ (1981).
Докладни записки, кореспонденция с Народно читалище „Съгласие“ –
Каварна, краеведи, научни сътрудници и др. за дейността на музейната сбирка към читалището, исторически събития и архитектурни паметници в района
на Каварна, иманярски посегателства и др. (1965–1993).
Планове, програми, доклади и др. за дейността на предхождащата го музейна сбирка и на музея, проучане състоянието на паметниците на културата,
реставрация на археологически обекти, чествания на годишнини на исторически събития и др. (1957–2000).
Беседи за радиопредавания, статии за местния периодичен печат на историческа тематика и др. (1956–1986).
Тематико-експозиционни планове (1961–1984).
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Описи на направени дарения от граждани на Каварна и района (1957–
1985).
Исторически справки, спомени и др. на историци и изследващи миналото на Каварна и района (1957–1980).
Бюджети и отчети за изпълнението им (1971–1995).
Щатни разписания (1980–1986).
Окръжна художествена галерия – Толбухин
Ф. 1427, 2 оп., 40 а.е., 0,32 л.м., 1965–1990 г.
Създадена през 1965 г. за организиране на изложби, съхраняване на откупени
и дарени произведения на изобразителното изкуство и скулптурата. С Решение
на ИК на ОНС – Толбухин от 29 ноем. 1963 г. приема и разширява дейността на
създадения отдел „Художествен“ към Окръжен исторически музей – Толбухин.
През 1988 г. променя наименованието си на Художествена галерия.

Правилник за вътрешния ред (1987).
Доклади, информации и др. за дейността (1965–1988, 1990).
Списъци на гостували картини в страната и чужбина (1966–1975).
Библиографски и др. справки за видни български художници, развитието
на галерията, проведени лектории за изобразителното изкуство и др. (1965,
1968, 1981, 1983, 1984, 1990).
Статистически отчети за изложбите и посетителите (1969–1978).
Бюджети, отчети за изпълнението им и др. (1967–1973, 1983–1985,
1989).
Щатни разписания (1983–1985, 1987).
Окръжна библиотека – Толбухин
Ф. 785, 4 оп., 297 а.е., 1,87 л.м., 1951–1992 г.
Създадена през 1950 г. като Народна библиотека към ГОбНС – Толбухин,
върху чиято база през 1959 г. се изгражда Окръжна библиотека с предмет на
дейност: събиране, обработване и съхраняване на печатни и слухово-зрителни
материали, обслужване на ползватели със справки и библиографска информация
във всички сфери на знанието. През 1975 г. се именува „Георги Кроснев“. Наиме
нованието се променя през: 1987 г. на Библиотека „Георги Кроснев“, 1988 г. –
Универсална научна библиотека „Георги Кроснев“, 1990 г. – Универсална научна
библиотека, 1996 г. – Регионална библиотека, 1998 г. – Регионална библиотека
„Дора Габе“, 2000 г. – Библиотека „Дора Габе“, 2006 г. – Регионална библиотека
„Дора Габе“.
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ПМС за организиране на единна библиотечна система в страната (1970).
Правилници, насоки на Комитета за култура и на Народна библиотека
„Кирил и Методий“ за развитие и усъвършенстване на библиотечното дело,
числеността на библиотечния персонал и др. (1977–1988, 1991).
Протоколи от: заседания на Окръжния библиотечен съюз – Толбухин
(1985, 1986); събрания, съвещания и др. по финансови, кадрови и др. въпроси
(1984, 1991).
Планове, доклади, информации и др. за дейността (1951–1992).
Дневници на библиотеката (1955–1961).
Тематични планове за читателски конференции, изложби, чествания
на годишнини на видни личности и др. (1956–1966, 1970–1973, 1979–1981,
1983–1990).
Указ на ДС за награждаване с орден „Кирил и Методий“, поздравителни
адреси за 25-, 40-годишнината, програми за провеждане на дни на библиотекаря (1975, 1988–1990).
Книга за впечатления (1956, 1961).
Пътеводител, каталози (1970–1982).
Бюджетни сметки (1955–1959, 1962, 1964–1982), отчети за изпълнение
на бюджетите (1990, 1991).
Щатни разписания (1974–1982).
Снимки от изложби, честване на 25-годишнината, дейности на библиотеката (1956–1963, 1965, 1966, 1968, 1975).
Добруджански драматичен театър „Йордан Йовков“ – Толбухин
Ф. 760, 4 оп., 278 а.е., 1,62 л.м., 1942–1988 г.
Създаден през 1928 г. като Театър „Студия“. Промени в наименованието:
[1949] г. – Общински народен театър, [1951] г. – Държавен народен театър,
[1960] г. – Народен театър, [1964] г. – Добруджански драматичен театър „Йор
дан Йовков“, [1970] г. – Драматичен театър „Йордан Йовков“.

Заповеди и заповедна книга по личния състав (1949–1964, 1971–1975).
Протоколи от: заседания на Художествения съвет (1949, 1950, 1953–
1978, 1984–1988), Дирекционния съвет (1983–1988); общи събрания (1967,
1970, 1971).
Планове, доклади, информации и др. за дейността (1942, 1948–1958,
1962, 1967, 1969–1988).
Кореспонденция с КИК, театри от страната и др. по дейността (1948–
1950, 1952–1957, 1965–1975).
Книга за движение на представленията (1944–1959).
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Списък на пиесите (1974).
Програми и афиши от представления (1956–1987).
Финансови планове, баланси, отчети и др. (1951–1988).
Лични досиета на дългогодишни актьори (1944–1972).
Щатни разписания (1965–1979, 1982–1985).
Снимки от театрални представления (Б.д.).
Монография „60 години – трибуна и съвест“ на Елена Иванова за историята на театъра (1988).
Куклен театър към Драматичен театър „Йордан Йовков“ – Толбухин
Ф. 822, 4 оп., 94 а.е., 0,64 л.м., 1953–1998 г.
Създаден през ноем. 1952 г. като Самодеен куклен театър към Профсъюзен
дом „Димитър Благоев“ – Толбухин за изнасяне на куклени представления. През
1962 г. преминава към Драматичен театър „Йордан Йовков“. Съгласно Заповед
на министъра на културата от 1 апр. 1981 г. се обособява в самостоятелен Дър
жавен куклен театър. На основание протокол от заседание на ИК на ОНС – Тол
бухин от 28 февр. 1984 г. се именува „Дора Габе“.

Указания, решения и др. на КИК за провеждане на национални прегледи
на театрите, сформиране на художествени състави, отделяне на театъра като
самостоятелен и др. (1970–1972, 1981).
Протоколи от заседания на: Художествения и Дирекционния съвет
(1953–1957, 1964, 1981–1993); ИК на ОНС – Толбухин за именуване „Дора
Габе“ (1984).
Планове, отчети, информации и др. за дейността (1953–1962, 1981, 1982,
1984–1998).
Афиши, програми и др. от представления (1953–1963, 1968–1975).
Списъци на художествените състави (1971, 1972).
Писмо до МВнР за гостуване в Мексико (1984).
Годишни баланси, финансови планове и отчети (1981–1998).
Щатни разписания (1981–1997).
Снимки от постановки (1980–1983, б.д.).
Окръжна концертна дирекция – Толбухин
Ф. 1350, 2 оп., 67 а.е., 0,74 л.м., 1971–1981 г.
Създадена през юни 1971 г. с Решение на Комитета за култура като Ок
ръжно представителство „Концертна дирекция“ на Главна дирекция „Българ
ска музика“ – София за организиране на концерти, лектории и др. През 1978 г.
се преименува на Окръжна концертна дирекция на подчинение на ДО „Театър и
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музика“, 1987 г. – Окръжна дирекция „Музика“ на подчинение на ДО „Музика“.
Действа до [1989] г.

Планове, информации, афиши и др. за концертната дейност (1971–1981).
Баланси, бюджетни сметки, ревизионни записки и др. (1971–1981).
Щатни разписания (1972–1981).
Добруджански ансамбъл за народни песни и танци – Толбухин
Ф. 913, 2 оп., 57 а.е., 0,35 л.м., 1954–1994 г.
Създаден през 1954 г. като Хор за народни песни. Впоследствие се изгражда
танцов състав и оркестър. Формира се като Добруджански ансамбъл за народни
песни и танци с предмет на дейност: издирване, развиване и популяризиране на
добруджанския музикален и танцов фолклор. С Решение на ОНС – Толбухин от
1980 г. се преименува на Ансамбъл за народни песни и танци „Добруджа“.

Правилници за вътрешния ред (1954–1976).
Протоколи от: заседания на Художествения съвет (1955–1961, 1970,
1973); общи събрания (1956, 1962).
Планове, доклади, информации и др. за дейността (1954–1963, 1965–
1968, 1976).
Програми за концерти (1963–1971, 1974, 1976).
Списъци на музикални и танцови изпълнители (1954–1961).
Бюджети, финансови планове и др. (1959–1978).
Щатни разписания (1962–1976).
Публикации в периодичния печат за изявите на ансамбъла в страната и
чужбина (1962–1971, 1974, 1976, 1994).
Негативи от фотовитрина за 40-годишнината (1994).
Хор „Добруджански звуци“ – Толбухин
Ф. 465, 3 оп., 194 а.е., 0,67 л.м., 1901–1981 г.
Създаден през 1901 г. като Хор „Добруджански кавал“ с предмет на дей
ност: изпълнения на хорови песни, организиране на концертни турнета в страна
та и чужбина. През 1918 г. се преименува на „Добруджански звуци“, 1940 г. – на
„Добруджански кавал“, 1944 г. – на „Добруджански звуци“.

Устав и учредителен протокол за преобразуване в Градски представителен хор (1967).
Протоколи от: заседания на ръководството, общи събрания и др. (1950–
1960, 1963–1966, 1973, 1974, 1977, 1978).
378

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ДОБРИЧ (1944–2011)

Планове, отчети, информации и др. за дейността (1951–1981).
Преписки с МК за гостуване в чужбина (1957, 1958).
Концертни програми, афиши (1922, 1924, 1954, 1955, 1958, 1959, 1968,
1975–1981).
Летописна книга на концертните изяви (1953–1975).
Исторически бележки, справки и сведения за дейността (1955–1962).
Поздравителни писма, статии в периодичния печат за изявите (1953–
1974, 1977).
Списъци, характеристики на хористи и др. (1957–1981).
Щатни разписания (1973, 1976–1978).
Български народни песни (Б.д.).
Снимки от концерти и турнета, на ученички от Девическо училище –
Добрич, Смесен църковен хор – Добрич, диригенти и др. (1901, 1903, 1905,
1907, 1916, 1928–1968, 1977).
Брошури за юбилейни чествания на хора (1965, 1975, 1981).
Симфоничен оркестър при
Градски общински народен съвет – Толбухин
Ф. 441, 1 оп., 39 а.е., 0,40 л.м., 1950–1963 г.
Създаден през 1950 г.

Заповеди, инструкции и др. на МНП за прекатегоризиране на изпълнители, задълженията на стажант-диригентите и др. (1959–1962).
Заповеди по личния състав (1950–1957).
Протоколи от заседания на Художествения съвет, планове, доклади и др.
за дейността (1957–1963).
Афиши и програми за концерти (1955–1963).
Преписки с МНП, Концертна дирекция – Толбухин и др. за снабдяване с
инструменти, гостуване на солисти и др. (1960–1962).
Профсъюзен дом на културата „Димитър Благоев“ – Толбухин
Ф. 837, 3 оп., 100 а.е., 0,52 л.м., 1945–1976 г.
Създаден през 1945 г. за културно-просветна дейност чрез изграждане на
кръжоци, организиране на театрална, музикална и танцова самодейност и др.
Закрит през [1990] г.

Протоколи от заседания на: УС (1958–1967); драматичния състав „Максим Горки“ (1951–1956); ръководството на самодейния театър (1953–1961).
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Учредителен протокол на Работнически самодеен театър (1951).
Планове, доклади, информации и др. за дейността на дома, естрадния оркестър, Хор „Добруджански звуци“, драматичния състав и др. (1945–1973).
Списъци на театрални самодейци (1947–1976).
Тематични планове, сценарии и др. за изяви (1959, 1971, 1972).
Бюджети, баланси, щатни разписания и др. (1953, 1960–1973).
Снимки от театрални постановки (1960–1976).
Професионален дом на културата на здравните работници – Толбухин
Ф. 1475, 1 оп., 20 а.е., 0,11 л.м., 1976–1984 г.
Създаден през 1976 г. за идейно-възпитателна и културно-масова работа в
сферата на здравеопазването.

Преписка с ЦС на БПС за създаване на дома (1976).
Протоколи от заседания на УС и от отчетно-изборни конференции
(1977–1984).
Планове, сведения и информации за дейността (1977–1984).
Бюджети, отчети за изпълнението им и щатни разписания (1977–1984).
Профсъюзен дом на културата на работниците от
търговията и услугите – Толбухин
Ф. 1476, 1 оп., 12 а.е., 0,08 л.м., 1976–1986 г.
Създаден през ян. 1976 г. за идейно-възпитателна и културно-масова работа
в сферата на търговията и услугите.

Протоколи от заседания на УС и на Художествения съвет (1977–1984).
Планове, статистически отчети и др. за дейността (1977–1980, 1982–
1986).
Бюджети, отчети за изпълнението им и щатни разписания (1976–1984).
Общински младежки дом „Захари Стоянов“ – Добрич
Ф. 1663, 1 оп., 18 а.е., 0,14 л.м., 1991–2001 г.
Създаден като отделно юридическо лице с Решение на Временния ИК на
ОбС – Добрич от 18 февр. 1991 г. за: организиране на фестивали, концерти и
тържества; занимания на младите хора в школи, студия, клубове по интереси
в областта на образованието, културата и изкуството. Продължител на дей
ността на създадения през 1974 г. Окръжен младежки дом – Толбухин. Носи име
то на Захари Стоянов от 1997 г.
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Протоколи от заседания на: Временния ИК на ОбС – Добрич за приемане на статут за дейност, стопанисване и финансиране на дома (1991); Дирек
ционния съвет (1991, 1992).
Отчети за дейността (1992, 1994, 2000).
Календарни планове, сценарии, афиши и др. за културните прояви (1991,
1993–2000).
Статут на Фолклорна танцова студия „Добруджа“, програми, информации за дейността ѝ и др. (1996–1998).
Бюджети, счетоводни отчети и др. (1990–2001).
Щатни разписания (1992–2000).
Окръжно управление „Кинефикация“ – Толбухин
Ф. 1172, 7 оп., 465 а.е., 2,51 л.м., 1953–1999 г.
Създадено през февр. 1953 г. като РУ „Кинефикация“ за кинообслужване
на населението, стопанисване и експлоатация на кинотеатрите в Толбухинска,
Генералтошевска и Тервелска околия. Промени в наименованието: 1959 г. – ОУ
„Кинефикация“; 1988 г. – Управление „Кинефикация“; 1993 г. – „Добрич – филм“
ЕООД, с Решение на Добрички окръжен съд от 10 март 1993 г. Действа до 1998 г.,
когато се приватизира.

Решения на Добричкия окръжен съд за регистриране и преструктуриране на дружеството (1993, 1995, 1997).
Окръжни, указания, разпореждания и др. на МФ, ДО „Българска кинематография“, Комитета за култура и др. за отчитане на основните средства,
наемните цени на филмите, трудовите възнаграждения, ползване на банкови
кредити и др. (1967–1980).
Заповеди на ръководителя по дейността (1953–1962).
Протоколи от заседания на Дирекционния и Стопанския съвет, Стопанския комитет (1966, 1969–1988).
Планове, отчети, доклади и др. за кинообслужването, по труда, производствено-техническата дейност, материалната база, финансовото състояние
и др. (1954, 1956–1992).
Репертоарни планове на кината в района на Толбухин (1970, 1971, 1976,
1977).
Преписки с Управление „Кинемат“ – София, ОНС – Толбухин и др. за
откриване на летни кина, материално-техническо снабдяване и др. (1954–
1962).
Баланси, финансови планове, ревизионни актове и др. (1954–1988,
1990–1999).
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Анализи за състоянието на имуществото, въвеждане на нова система на
заплащане и др. (1989, 1995).
Щатни разписания, статистически сведения за персонала (1955, 1957,
1959–1994, 1996–1998).
Вестници „Знаме на мира“ на Окръжен киноклуб – Толбухин (1985–
1987).
Програми на национални прегледи на българския анимационен филм
(1972–1984).
Окръжно предприятие „Фотография“ – Варна – филиал Толбухин
Ф. 1161, 1 оп., 23 а.е., 0,15 л.м., 1951–1958 г.
Създаден на 1 юни 1951 г. като фотоотдел Толбухин на ДП „Българска фо
тография“ – София за фотообслужване на населението. От 1 ян. 1957 г. до 1 апр.
1959 г. действа като филиал на Окръжно предприятие „Фотография“ – Варна.

Заповеди, наредби, инструкции и др. на ДП „Българска фотография“ –
София по дейността (1952–1955).
Производствени планове (1951–1955).
Планове и отчети по труда и работната заплата (1952, 1953).
Баланси и обзори (1951–1958).
Районно фотографско предприятие – Варна – клон Толбухин
Ф. 1162, 9 оп., 15 436 а.е., 24,94 л.м., [1945]–1991 г.
Създаден на 1 апр. 1959 г. като самостоятелно Окръжно предприятие „Фо
тография“ с филиали в Балчик, Каварна, с. Генерал Тошево, с. Тервел и с. Шабла
за фотообслужване на населението. От 1 ян. 1965 г. преминава към ДО „Българ
ска фотография“. От 1 ян. 1971 г. се обособява като Окръжен център за фото
пропаганда и фотообслужване към ДО „Българска фотография“. С Разпорежда
не на МС от 1977 г. се извършва реорганизация на фотодейността в страната.
Наименованието се променя на Районно фотографско предприятие – Варна –
клон Толбухин, като фотообслужването преминава на подчинение на Районно
фотографско предприятие – Варна, фотопропагандната дейност се ръководи и
от Националния център за фотопропаганда. Със Заповед на Комитета за печата
от 5 ян. 1981 г. се обособява Окръжен център за фотопропаганда, фотоинфор
мация и фотообслужване. С Разпореждане на МС от 18 авг. 1981 г. се преиме
нува на Окръжен център за фотопропаганда, фотоизкуство и фотообслужване.
От 1988 г. става Център за фотопропаганда, фотоизкуство и фотообслужване,
1990 г. – поделение на Държавна фирма „Българска фотография“, 1991 г. прек
ратява самостоятелната си дейност, 10 март 1992 г. – звено към „Българска
фотография“ АД – София, клон Шумен.
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Окръжни и указания на МПК, Управление на кинематографията, Националния център за фотопропаганда и фотообслужване и др. за фотоуслугите,
организиране на фотопропагандната дейност и др. (1959–1984).
Заповед на Комитета за печата за обособяване на отделен баланс на
Центъра за фотопропаганда, фотоизкуство и фотообслужване (1981).
Правилник за дейността на ДО „Българска фотография“ (1971).
Протоколи от заседания на Стопанския комитет, Стопанския съвет
(1964–1977, 1981–1984).
Планове, отчети, информации и др. за дейността (1959–1976, 1980–
1987).
Фотодокументи – негативи, позитиви, диапозитиви от обществено-политическия и стопанския живот, културно-просветната дейност и др. в Толбухински окръг, на видни политически личности, поети, писатели, учени и др.
от национален и международен мащаб, за исторически събития в страната и
чужбина и др. ([1945]–[1991], б.д.).
Регистрационни дневници, азбучен и тематичен справочник на негативите (1952–1954, 1967–1991).
Баланси, отчети, ревизионни актове и др. (1959–1976, 1981–1984).
Щатни разписания (1962–1977, 1982–1984).
Стопанско предприятие „Културен отдих и художествена украса“ –
Толбухин
Ф. 1415, 2 оп., 128 а.е., 1,01 л.м., 1969–1992 г.
Създадено на 1 ян. 1970 г. съгласно протокол от заседание на ИК на Г
 ОбНС –
Толбухин от 16 дек. 1969 г. за извършване на издържана художествена временна
украса на града, експлоатация и поддържане на увеселителни и детски площад
ки, продажба на цветя и афишна реклама, печатни услуги и др. С Решение на
Временния ИК на ОбС – Добрич от 11 март 1991 г. се преобразува в Общинска
фирма „Палитра – 90“. Преустановява дейността си със Заповед на ОбС – Доб
рич от 7 ян. 1992 г.

Протоколи от заседания на: ИК на ГОбНС – Толбухин за създаване
(1969), Директорския и Стопанския съвет (1970–1979, 1986–1990).
Решения и удостоверения на Добричкия окръжен съд за регистриране
като Общинска фирма (1991).
Правилници за устройството и дейността (1981–1992).
Планове, отчети, доклади и др. за дейността (1970–1991).
Сценарии за културни мероприятия (1972, 1974, 1978, 1979).
Финансови планове и отчети (1970–1991).
Щатни разписания (1970–1990).
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Окръжен читалищен съвет – Толбухин
Ф. 830, 1 оп., 158 а.е, 1,54 л.м., 1954–1968 г.
Създаден през 1959 г. за ръководство на културно-просветната дейност на
читалищата в Толбухински окръг. Закрит през март 1968 г. и функциите се пое
мат от ОС за култура – Толбухин.

Устав на Съюза на народните читалища (1954).
Протоколи от: пленуми (1964–1966); заседания на: ИК на съвета (1966,
1968), Окръжната читалищна комисия (1959–1964).
Планове, доклади, отчети и др. за дейността и строителството на читалища в Толбухински окръг, народните университети, библиотечното дело,
художествената самодейност и др. (1959–1968).
Преписка с Върховния читалищен съвет за награждаване на читалищни
деятели, работата на театралните колективи, състоянието на художествената
самодейност в Толбухински окръг и др. (1961, 1965, 1967).
Бюджети на читалищата (1964, 1965, 1968).
Околийски читалищни съвети
4 ф., 4 оп., 290 а.е., 2,24 л.м., 1944–1957 г.
Околийски читалищен съвет – Балчик
Ф. 1079, 1 оп., 49 а.е., 0,24 л.м., 1946–1957 г.
Околийски читалищен съвет – с. Генерал Тошево
Ф. 12, 1 оп., 56 а.е., 0,46 л.м., 1950–1956 г.
Околийски читалищен съвет – с. Тервел
Ф. 13, 1 оп., 33 а.е., 0,08 л.м., 1949–1956 г.
Околийски читалищен съвет – Толбухин
Ф. 22, 1 оп., 152 а.е., 1,46 л.м., 1944–1956 г.
Околийският читалищен съюз – Добрич е учреден на 25 февр. 1945 г. на чи
талищна конференция. До 1948 г. ръководи и контролира дейността на чита
лищата в Добричка, Генералтошевска и Тервелска околия. През 1949 и 1950 г.
са учредени останалите околийски читалищни съюзи и поемат ръководството и
контрола върху дейността на читалищата в съответните околии, организират
художествената самодейност. През 1950 г. се преименуват на съвети. Прекра
тяват дейността си през 1956 г.
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Устав на Съюза на народните читалища – Ф. 13 (1954).
Учредителни протоколи на околийски читалищни съюзи – Ф. 12 (1950),
Ф. 13 (1949) и на читалища в Добричка околия – Ф. 22 (1945–1948).
Указания, окръжни и инструкции на Върховния читалищен съвет, ЦС
на Съюза на народните читалища и Окръжен читалищен съвет – Варна за
организиране дейността на читалищата, строителство и ремонт на читалищни
сгради, честване на бележити годишнини, участие на читалищата в ограмотяване на населението и др. – Ф. 22 (1944–1955), Ф. 1079 (1949–1954).
Протоколи от: заседания на бюрата – Ф. 12 (1950), Ф. 22 (1951, 1952),
Ф. 1079 (1950–1954); отчетно-изборни конференции и събрания на читалища – Ф. 12 (1950–1956), Ф. 13 (1949, 1951–1954, 1956), Ф. 22 (1944–1955),
Ф. 1079 (1950, 1954).
Планове, отчети, доклади и др. за дейността на съветите и читалищата,
художествената самодейност и др. – Ф. 12 (1950–1956), Ф. 13 (1949, 1951–
1956), Ф. 22 (1945–1956), Ф. 1079 (1947–1957).
Проектобюджет на читалища в Генералтошевска околия – Ф. 12 (1954);
бюджети и финансови отчети на читалища в Добричка и Балчишка околия –
Ф. 22 (1944–1951), Ф. 1079 (1949–1956).
Планови задания за строителство на читалища в Генералтошевска околия – Ф. 12 (1952, 1953).
Сведения за състоянието на читалищните сгради и необходимостта от
строеж на нови в Добричка околия – Ф. 22 (1945–1955).
Списък на читалищата в Балчишка околия – Ф. 1079 (1946).
Народни читалища
8 ф., 22 оп., 1365 а.е., 7,63 л.м., 1932–2001 г.
Осъществяват културно-масова, просветна и обществено-политическа
дейност, развиват библиотечното дело.

Народно читалище „Васил Левски“ – Балчик
Ф. 876, 3 оп., 71 а.е., 0,48 л.м., 1958–2001 г.
Създадено през 1959 г.

Народно читалище „Паисий Хилендарски“ – Балчик
Ф. 874, 3 оп., 162 а.е., 1,04 л.м., 1944–2001 г.
Вж. и Ф. 203К
Продължава дейността на създаденото през 1870 г. Народно читалище
„Отец Паисий“.
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Народно читалище „Светлина“ – Генерал Тошево
Ф. 53, 4 оп., 144 а.е., 0,80 л.м., 1941–1979 г.
Създадено през 1941 г.

Народно читалище „Съгласие“ – Каварна
Ф. 898, 2 оп., 162 а.е., 0,94 л.м., 1940–1980 г.
Продължава дейността на създаденото през 1890 г. читалище.

Народно читалище „Димитър Дончев“ – Тервел
Ф. 50, 2 оп., 220 а.е., 1,20 л.м., 1945–1984 г.
Вж. и Ф. 134К
Продължава дейността на създаденото през 1893 г. читалище. През 1940–
1948 г. носи името на генерал Иван Колев.

Образцово народно читалище „Йордан Йовков“ – Толбухин
Ф. 670, 4 оп., 464 а.е., 2,25 л.м., 1932–1993 г.
Вж. и Ф. 273К
Продължава дейността на създаденото през 1870 г. читалище. През 1964–
1997 г. е Образцово народно читалище „Йордан Йовков“.

Народно читалище „Назъм Хикмет“ – Толбухин
Ф. 886, 2 оп., 48 а.е., 0,30 л.м., 1960–1975 г.
Създадено през 1905 г. с наименование Турско читалище „Прогрес“. Слива
дейността си с Образцово народно читалище „Йордан Йовков“ на основание Ре
шение на Бюрото на Градския съвет за изкуство и култура – Толбухин от 27
септ. 1975 г.

Народно читалище „Зора“ – с. Шабла
Ф. 70, 2 оп., 94 а.е., 0,62 л.м., 1940–1984 г.
Създадено през 1894 г.

Инструкции, окръжни и др. на Върховния читалищен съвет, МНП, Окръжния съвет за изкуство и култура, ОНС – Толбухин и др. за развитие на
художествената самодейност, поддръжка на съоръженията на кинотеатрите,
организиране курсове за неграмотни, провеждане на национални събори на
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народното творчество, фестивали на художествената самодейност и др. –
Ф. 50 (1945–1979), Ф. 53 (1973–1978), Ф. 70 (1945–1955), Ф. 670 (1941, 1944,
1945, 1983–1986), Ф. 876 (1959–1962), Ф. 886 (1961–1967), Ф. 898 (1944–
1978).
Устави на читалища – Ф. 50 (1954), Ф. 53 (1946), Ф. 874 (1996), Ф. 876
(1997).
Учредителни протоколи на читалища в: с. Касъм кьой (Генерал Тошево)
и в Генералтошевска община – Ф. 53 (1941, 1947, 1948).
Решения на Добричкия окръжен съд за вписване на читалищата в Балчик
като самостоятелни юридически лица – Ф. 874, 876 (1997).
Вътрешни правилници – Ф. 53 (1969), Ф. 874 (1956–1964).
Протоколи и протоколни книги от: заседания на УС – Ф. 50 (1946, 1956–
1983), Ф. 53 (1942, 1944–1973, 1976–1978), Ф. 70 (1940–1955, 1959–1984),
Ф. 670 (1944–1957, 1961–1986), Ф. 874 (1964–2000), Ф. 876 (1959–2000),
Ф. 886 (1965–1974), Ф. 898 (1948–1978); заседания на читалищни настоятелства и на Съвета на обществените организации при читалища в Балчик и
Толбухин – Ф. 670 (1944–1950, 1956–1960, 1985–1987), Ф. 874 (1944–1964),
Ф. 876 (1985–2000), общи и отчетно-изборни събрания – Ф. 50 (1947, 1950,
1951, 1956–1967), Ф. 53 (1942, 1944–1979), Ф. 70 (1940–1955), Ф. 670 (1944–
1957, 1960–1984, 1986, 1987), Ф. 874 (1966–1979), Ф. 876 (1968–1984), Ф. 886
(1960–1966), Ф. 898 (1944–1960, 1967–1969, 1971–1979).
Планове, доклади, сведения и др. за дейността – Ф. 50 (1947, 1950–1984),
Ф. 53 (1947–1955, 1957–1964, 1966–1979), Ф. 70 (1944–1984), Ф. 670 (1940,
1946–1989), Ф. 874 (1953–2001), Ф. 876 (1958–2001), Ф. 886 (1960–1975),
Ф. 898 (1944–1978).
Информации и др. за дейността на: Ансамбъла за народни песни и танци, Театъра за деца и юноши „Леда Милева“ („Зорница“), Младежката литературна група „Класове“, Детската музикална школа, Кукленото театрално
студио, танцовите състави „Младост“ и „Анастас Петров“, естрадния състав,
духовия и акордеонен оркестър, Детския музикален театър „Знаме на мира“
и др. към Образцово народно читалище – Толбухин – Ф. 670 (1954–1957,
1969, 1975, 1977–1993).
Програми, отчети и др. за: Дни на хумора и сатирата в Генерал Тошево –
Ф. 53 (1975–1978); честване 90-годишнината на читалището в Шабла – Ф. 70
(1984); дейността ма музейната сбирка към читалището в Каварна – Ф. 898
(1961, 1966–1969).
Сценарии за тематични вечери, радиопредавания, рецитали, викторини,
читателски конференции, участия във фестивали, честване на годишнини и
др. – Ф. 50 (1954–1984), Ф. 874 (1980–2000), Ф. 876 (1986–2000).
Библиотечна инвентарна книга – Ф. 50 (1952–1954).
387

Архивни справочници

Летописни и регистрационни дневници на: читалището в Тервел; Театъра за деца и юноши „Леда Милева“ към Образцово народно читалище – Толбухин; Музикалната школа към Народно читалище „Паисий Хилендарски“ –
Балчик – Ф. 50 (1956–1967), Ф. 670 (1968, 1969), Ф. 874 (1958–1979).
Преписки на: Народно читалище „Паисий Хилендарски“ – Балчик с
ОкНС – Балчик за създаване на професионален театър – Ф. 874 (1956, 1957);
Народно читалище „Съгласие“ – Каварна със състави от Германия, Полша,
Унгария и др. за гостувания на Хор „Меден кавал“ на разменни начала –
Ф. 898 (1955, 1956, 1967, 1968, 1971, 1972, 1976–1978).
Списъци на самодейци към читалищата в с. Тервел и с. Шабла – Ф. 50
(1948–1984), Ф. 70 (1951–1955).
Грамоти, дипломи, поздравителни адреси: от участия на състави при читалищата в Балчик във фестивали, прегледи в България и чужбина; за 75-годишнината на Хор „Черноморски звуци“ към Народно читалище „Паисий
Хилендарски“ – Балчик – Ф. 874 (1964–1998), Ф. 876 (1986–2000).
Бюджети, ревизионни актове и др. – Ф. 50 (1955, 1957–1983), Ф. 53
(1946, 1953, 1958, 1960, 1962–1973, 1975–1978), Ф. 70 (1951, 1957–1984),
Ф. 670 (1945, 1946, 1949, 1952, 1953, 1956, 1958, 1959, 1961–1984), Ф. 874
(1947, 1948, 1955–2000), Ф. 876 (1960–1984), Ф. 898 (1947–1949, 1951, 1955,
1957, 1959–1967, 1969–1978).
Паспорти за материално-техническата база на читалищата в Тервел и
Шабла – Ф. 50 (1975, 1976), Ф. 70 (1975).
Щатни разписания – Ф. 50 (1972, 1978–1983), Ф. 53 (1975–1978), Ф. 70
(1972–1984), Ф. 670 (1961–1984), Ф. 874 (1980–1999), Ф. 876 (1968–1984),
Ф. 898 (1970–1978).
Снимки: от миналото на Тервел, изяви на самодейни състави към читалището в Тервел – Ф. 50 (1955–1977, Б.д.); от живота и дейността на читалището в Генерал Тошево и на Народно читалище „Назъм Хикмет – Толбухин – Ф. 53 (1944–1979), Ф. 886 (Б.д.); от концерти и представления на
състави към читалището в Шабла – Ф. 70 (1958, 1959, 1972–1984); от юбилейни чествания, срещи с писатели, културно-просветния живот в Толбухин,
постановки и спектакли на състави към Образцово народно читалище „Йордан Йовков“ – Толбухин – Ф. 670 (1932–1936, 1946–1989, 1992, 1993); на
самодейни състави при Народно читалище „Васил Левски“ – Балчик – Ф. 876
(1994–2000).
Афиши, плакати и др. от концерти и представления на състави към читалищата – Ф. 53 (1976–1978), Ф. 670 (1970–1972, 1976–1982, 1987, 1989–
1992).
Брошура за 100-годишнината на театралната самодейност в Каварна –
Ф. 898 (1980).
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Колекция от статии във вестници за дейността на Театъра за деца и юноши „Леда Милева“ към Образцово народно читалище „Йордан Йовков“ –
Толбухин – Ф. 670 (1969–1972, 1979, 1989, 1990, 1992).
Сведение за дейци на културата в Каварна – носители на ордени и медали – Ф. 898 (1976).
XI.2. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА И СЪЮЗИ
Дружество на Съюза на българските писатели – Толбухин
Ф. 1435, 2 оп., 168 а.е., 0,85 л.м., 1969–1990 г.
Основано на 3 юли 1979 г. за обединяване дейността на литературни твор
ци от Толбухински окръг. През 1990 г. наименованието се променя на Сдружение
на писателите – Добрич.

Протоколи от заседания на ръководството (1979–1990).
Планове, програми, доклади и др. за дейността (1979–1990).
Преписки със СБП за провеждане на конкурси, по организационни и др.
въпроси (1979–1984, 1987).
Литературни творби на добруджански автори (1969–1984).
Биографични данни и сведения за публикувани литературни произведения на творци от Толбухин и страната (1980–1985).
Дневник за проявите на дружеството (1979–1986).
Финансови планове, бюджетни сметки (1980–1983, 1989).
Плакати за представени рецитали, литературно-музикални вечери и др.
(1980, 1981, 1984).
Снимки на творби на художници от Толбухин и др. (1975, 1982).
Арменско културно-просветно дружество „Ереван“ – Толбухин
Ф. 983, 1 оп., 29 а.е., 0,30 л.м., 1897–1962 г.
Създадено в края на 1944 г. за развиване на културно-просветната дейност
на Арменската културно-просветна организация „Ереван“.

Указания на Централното ръководство на Арменската културно-прос
ветна организация „Ереван“ за дейността на дружеството (1956).
Протоколни книги от заседания на Арменското църковно настоятелство,
ръководствата на Арменското женско дружество и на Арменското културнопросветно дружество – Добрич (Толбухин) (1913, 1922–1958).
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Списъци на: учители и ученици – арменци (1897–1901), членове на Арменското женско дружество (1924), арменското население в Добрич (Толбухин) (1945, 1960).
Касови книги: на Арменското църковно настоятелство (1914–1923,
1932–1939), Арменското женско дружество (1922); за събрани средства за
строителство на Арменско училище в Добрич (1901).
Отчети за състоянието на Арменското училище в града (1953–1956).
Снимки от дейността на дружеството и на ансамбъла към него (1950–
1962).
Окръжен комитет на Българския есперантски съюз – Толбухин
Ф. 869, 2 оп., 64 а.е., 0,38 л.м., 1958–2002 г.
Учреден през 1956 г. като Есперантско дружество „Мир“ за обучение и
разпространяване на международния език есперанто в Толбухински окръг. През
1967 г. се сформира ОК на Българския есперантски съюз, 1976 г. – Окръжно ръко
водство. Преустановява функциите си през 1987 г.

Учредителни протоколи на есперантски дружества в Толбухински окръг
(1967–1973).
Протоколна книга на Есперантско дружество „Мир“ (1961–1980); протоколи от заседания на ръководството и от конференции, отчети за дейността
и др. (1959–1976, 1987).
Преписка с ЦК на Българския есперантски съюз по организационни
въпроси (1960–1966).
Бюджети (1973, 1987).
Снимки на участващи в школи и курсове есперантисти от Толбухин
(1965–1987).
Списания „Мир“ (1958–1962).
Изследване „Есперантското движение в Добричка област“ на Елена Попова (2002).
Дружество на журналистите – Толбухин
Ф. 1198, 1 оп., 24 а.е., 0,12 л.м., 1956–1981 г.
Създадено на 5 март 1960 г. като организационно поделение на СБЖ за осъ
ществяване на идейно-политическа, професионално-творческа и организационна
дейност. Преустановява функците си през [1990] г.

Протоколи: учредителен и от заседание на УС (1960).
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Устав, правилник и сведения за дейността на СБЖ (1956–1958, 1971,
1972).
Планове и доклади за дейността на дружеството и на журналистическата
група на в-к „Добруджанска трибуна“ (1957, 1958, 1960–1964, 1972–1981).
Редакция на вестник „Добруджанска трибуна“ – Толбухин
Ф. 759, 4 оп., 176 а.е., 0,74 л.м., 1952–1997 г.
Създаден на 21 септ. 1944 г. като местно периодично издание за отразяване
обществено-политическия, стопанския и културния живот в Толбухински окръг
(Добричка област). С решения на Добричкия окръжен съд от: 12 ян. 1993 г. се ре
гистрира като „Добруджанска трибуна“ ЕООД, 29 окт. 1996 г. – „Добруджан
ска трибуна“ ООД, в сила година по-рано – от 5 септ. 1995 г. Дружеството се
приватизира.

Решения на Добричкия окръжен съд за регистриране, пререгистриране,
управление и др. на дружеството (1993–1996).
ПМС, указания, разпоредби и др. на МФ, БТА, ЦК на БКП и др. за дейността (1960, 1962, 1965, 1969, 1970, 1972, 1974, 1981).
Правилници за вътрешния ред (1954, 1961, 1965, 1966).
Анализ на правното състояние на дружеството (1995).
Статут за присъждане на журналистически награди (1974).
Протоколи от: заседания на Редакционната колегия (1962–1982, 1984,
1987–1989, 1991, 1992); окръжно съвещание на дописници и кореспонденти
на вестника, общи събрания, проведени конкурси и др. (1973–1982, 1984–
1988, 1993, 1994).
Планове, доклади, информации и др. за дейността (1953–1957, 1960–
1995).
Договори за работа с културни дейци (1966–1981).
Преписки: със СБЖ, МПК и др. за категорията и тиража на вестника,
обмяна на опит с унгарски журналисти и др. (1961, 1962, 1966); с граждани и
учреждения за написване на спомени, за чествания и др. (1972); с ЦК на БКП
и Комитета по печата за тиража на вестника (1981); с редакции от чужбина за
сътрудничество (1971–1982).
Указ на Президиума на НС за награждаване на вестника с орден „Червено знаме на труда“, грамоти от обществени организации, заповеди на ръководството за награждаване на журналисти и служители (1964, 1969, 1973,
1981, 1984–1988).
Бюджети, обяснителни записки, ревизионен акт и др. (1952, 1953–1995,
1997).
Щатни разписания (1952, 1953, 1959–1989, 1993–1995).
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Списъци, сведения и баланси на персонала (1960–1963).
Снимки от: живота на редакцията, 25-годишния юбилей на вестника и
др. (1954, 1956, 1957, 1960, 1965, 1969, 1970, 1972, 1973).
Филателно дружество „Добруджа“ – Генерал Тошево
Ф. 1442, 1 оп., 23 а.е., 0,14 л.м., 1947–1977 г.
Създадено на 2 март 1947 г. като Българско марколюбителско дружество
„Добруджа“ за пропагандиране на пощенските марки чрез филателни изложби.
През 1950–1951 г. Съюзът на българските марколюбители преустановява функ
циите си и временно спира организационният живот на дружеството. На 11 авг.
1964 г. възобновява дейността си с наименование Филателно дружество „Добру
джа“ и я прекратява през [1989] г.

Устав на дружеството (1947).
Протоколи от: заседания на УС (1976, 1977), отчетно-изборни събрания
(1971–1977).
Доклад за дейността (1971).
Справки за финансовото състояние (1947, 1970).
Сп. „Пощенска марка“ с данни за дружеството в с. Генерал Тошево
(1947, 1948).
Снимки от филателни изложби и на ръководството (1965, 1966, 1971).
Колекция „Спомени за развитието на изкуството и културата
в Толбухински окръг“
Ф. 1204, 1 оп., 87 а.е., 0,20 л.м., 1916–2010 г.
Спомени за: създаване и дейност на музеи, читалища, църкви и др.,
културно-просветния живот в Толбухински окръг; Йордан Йовков, добруджански скулптори, художници; построяването на войнишки паметници и др.
(1970–2002); преселването на севернодобруджанци през 1940 г. (1985, 1990),
на български турци в Турция през 1989 г. (2010) и др.
Звукозапис на спомени на Елка Йовкова и Цанка Лазарова за Йордан
Йовков (1986).
Снимки: на художника Никола Тахтунов – семейни и с негови ученици;
самодейни художествени състави, църковни хорове и др.; от гостуване на
чуждестранни артисти, оркестри, ансамбли и др. (1916–1988).
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Списък на неанотираните фондове
Народно читалище „Васил Левски“ – с. Безмер
Ф. 915, 2 оп., 46 а.е., 0,25 л.м., 1956–1984 г.
Народно читалище „Светлина“ – с. Белгун
Ф. 881, 2 оп., 50 а.е., 0,41 л.м., 1952–1984 г.
Народно читалище „Кирил и Методий“ – с. Бенковски
Ф. 870, 2 оп., 38 а.е., 0,20 л.м., 1952–1984 г.
Народно читалище „Христо Ботев“ – с. Богдан
Ф. 49, 1 оп., 15 а.е., 0,08 л.м., 1941–1961 г.
Вж. и Ф. 25К
Народно читалище „Груди Филипов“ – с. Божурово
Ф. 910, 2 оп., 33 а.е., 0,19 л.м., 1961–1984 г.
Народно читалище „Петко Рачев Славейков“ – с. Бранище
Ф. 1450, 1 оп., 5 а.е., 0,03 л.м., 1954–1984 г.
Народно читалище „Народен будител“ – с. Българево
Ф. 972, 2 оп., 62 а.е., 0,33 л.м., 1940–1984 г.
Народно читалище „Зора“ – с. Ваклино
Ф. 882, 1 оп., 25 а.е., 0,15 л.м., 1961–1967 г.
Народно читалище „Александър Гичев“ – с. Василево
Ф. 867, 2 оп., 109 а.е., 0,40 л.м., 1941–1984 г.
Народно читалище „Светлина“ – с. Ведрина
Ф. 861, 2 оп., 110 а.е., 0,68 л.м., 1941–1984 г.
Народно читалище „Георги Тодоров“ – с. Владимирово
Ф. 63, 3 оп., 104 а.е., 0,48 л.м., 1940–1984 г.
Народно читалище „Народен глас“ – с. Вранино
Ф. 889, 2 оп., 80 а.е., 0,60 л.м., 1942–1984 г.
Вж. и Ф. 282К
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Народно читалище „Свобода“ – с. Гурково
Ф. 885, 3 оп., 138 а.е., 0,77 л.м., 1944–2001 г.
Народно читалище „Пробуда“ – с. Димитър Ганево
Ф. 914, 2 оп., 78 а.е., 0,47 л.м., 1943–1984 г.
Народно читалище „Напредък“ – с. Дончево
Ф. 1446, 1 оп., 9 а.е., 0,04 л.м., 1974–1984 г.
Народно читалище „Велко Ангелов“ – с. Дропла
Ф. 862, 3 оп., 70 а.е., 0,40 л.м., 1959–2001 г.
Народно читалище „Дружба“ – с. Дуранкулак
Ф. 887, 2 оп., 69 а.е., 0,47 л.м., 1944–1988 г.
Народно читалище „Христо Ботев“ – с. Дъбовик
Ф. 76, 1 оп., 7 а.е., 0,05 л.м., 1945–1948 г.
Вж. и Ф. 146К
Народно читалище „Дора Габе“ – с. Жегларци
Ф. 1497, 1 оп., 10 а.е., 0,07 л.м., 1953–1984 г.
Народно читалище „Христо Ботев“ – с. Житен
Ф. 1588, 1 оп., 27 а.е., 0,30 л.м., 1962–1984 г.
Народно читалище „Гео Милев“ – с. Житница
Ф. 888, 2 оп., 39 а.е., 0,25 л.м., 1959–1984 г.
Народно читалище „Йордан Йовков“ – с. Змеево
Ф. 1465, 2 оп., 19 а.е., 0, 14 л.м., 1965–2001 г.
Народно читалище „Стефан Караджа“ – с. Зърнево
Ф. 1496, 1 оп., 7 а.е., 0,06 л.м., 1942–1984 г.
Народно читалище „Йосиф Йосифов“ – с. Карапелит
Ф. 1447, 1 оп., 11 а.е., 0,06 л.м., 1947–1984 г.
Народно читалище „Пробуда“ – с. Кардам
Ф. 880, 2 оп., 64 а.е., 0,34 л.м., 1941–1984 г.
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Народно читалище „Пробуда“ – с. Коларци
Ф. 51, 2 оп., 42 а.е., 0,37 л.м., 1945–1985 г.
Вж. и Ф. 33К
Народно читалище „Христо Ботев“ – с. Коритен
Ф. 884, 1 оп., 27 а.е., 0,15 л.м., 1941–1965 г.
Народно читалище „Белият ескадрон“ – с. Кочмар
Ф. 46, 1 оп., 9 а.е., 0,04 л.м., 1945–1955 г.
Вж. и Ф. 15К
Народно читалище „Бачо Киро“ – с. Кранево
Ф. 1466, 2 оп., 23 а.е., 0,18 л.м., 1966–2001 г.
Народно читалище „Йордан Йовков“ – с. Красен
Ф. 894, 2 оп., 116 а.е., 0,60 л.м., 1940–1984 г.
Народно читалище „Йордан Драгнев“ – с. Крушари
Ф. 883, 2 оп., 56 а.е., 0,27 л.м., 1944–1984 г.
Народно читалище „Светлина“ – с. Ловчанци
Ф. 43, 2 оп., 38 а.е., 0,21 л.м., 1947–1984 г.
Народно читалище „Йордан Йовков“ – с. Люляково
Ф. 873, 2 оп., 36 а.е., 0,20 л.м., 1955–1984 г.
Народно читалище „Христо Ботев“ – с. Миладиновци
Ф. 48, 1 оп., 10 а.е., 0,08 л.м., 1948–1955 г.
Народно читалище „Васил Левски“ – с. Нова Камена
Ф. 943, 3 оп., 101 а.е., 0,48 л.м., 1953–1984 г.
Народно читалище „Просвета“ – с. Оброчище
Ф. 1467, 2 оп., 14 а.е., 0,13 л.м., 1976–2000 г.
Народно читалище „Владимир Маяковски“ – с. Овчарово
Ф. 895, 2 оп., 73 а.е., 0,26 л.м., 1949–1984 г.
Народно читалище „Възраждане“ – с. Одринци
Ф. 1448, 1 оп., 5 а.е., 0,03 л.м., 1965–1984 г.
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Народно читалище „Отец Паисий“ – с. Орляк
Ф. 1495, 1 оп., 30 а.е., 0,20 л.м., 1940–1984 г.
Народно читалище „Димитър Минчев“ – с. Паскалево
Ф. 871, 3 оп., 74 а.е., 0,48 л.м., 1956–1999 г.
Народно читалище „Просвета“ – с. Плачи дол
Ф. 879, 1 оп., 22 а.е., 0,13 л.м., 1948–1979 г.
Народно читалище „Светлина“ – с. Полковник Дяково
Ф. 957, 1 оп., 19 а.е., 0,11 л.м., 1959–1967 г.
Народно читалище „Нов живот“ – с. Преселенци
Ф. 963, 2 оп., 102 а.е., 0,52 л.м., 1940–1984 г.
Народно читалище „Кирил и Методий“ – с. Пчеларово
Ф. 67, 2 оп., 55 а.е., 0,27 л.м., 1941–1984 г.
Вж. и Ф. 79К
Народно читалище „Йордан Йовков“ – с. Росица
Ф. 893, 2 оп., 67 а.е., 0,38 л.м., 1953–1984 г.
Народно читалище „Просвета“ – с. Свобода
Ф. 912, 2 оп., 20 а.е., 0,12 л.м., 1961–1984 г.
Народно читалище „Христо Смирненски“ – с. Сенокос
Ф. 1003, 3 оп., 67 а.е., 0,29 л.м., 1961–2000 г.
Вж. и Ф. 128К
Народно читалище „Стефан Караджа“ – с. Смолница
Ф. 944, 2 оп., 68 а.е., 0,42 л.м., 1958–1984 г.
Народно читалище „Просвета“ – с. Соколово
Ф. 1468, 2 оп., 32 а.е., 0,19 л.м., 1951–2004 г.
Народно читалище „Асен Златаров“ – с. Сотирово
Ф. 44, 1 оп., 8 а.е., 0,06 л.м., 1945–1955 г.
Народно читалище „Отец Паисий“ – с. Спасово
Ф. 989, 2 оп., 136 а.е., 0,56 л.м., 1949–1984 г.
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Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Стефаново
Ф. 45, 2 оп., 49 а.е., 0,25 л.м., 1945–1984 г.
Вж. и Ф. 13К
Народно читалище „Свобода“ – с. Стожер
Ф. 996, 2 оп., 50 а.е., 0,28 л.м., 1954–1983 г.
Вж. и Ф. 133К
Народно читалище „Стефан Караджа“ – с. Стражица
Ф. 1469, 1 оп., 5 а.е., 0,10 л.м., 1992–2001 г.
Народно читалище „Стефан Караджа“ – с. Телериг
Ф. 1008, 1 оп., 8 а.е., 0,05 л.м., 1953–1969 г.
Народно читалище „Отец Паисий“ – с. Узово
Ф. 77, 1 оп., 3 а.е., 0,02 л.м., 1947–1953 г.
Вж. и Ф. 17К
Народно читалище „Просвета“ – с. Хитово
Ф. 939, 2 оп., 41 а.е., 0,28 л.м., 1947–1973 г.
Народно читалище „Нов живот“ – с. Черна
Ф. 47, 2 оп., 16 а.е., 0,12 л.м., 1945–1984 г.
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ХІІ. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ГРИЖИ
XII.1. ЛЕЧЕБНИ ИНСТИТУТИ И ЗАВЕДЕНИЯ
Околийска болница – Толбухин
Ф. 2, 1 оп., 62 а.е., 1,50 л.м., 1940–1951 г.
Вж. и Ф. 144К
Продължава дейността на съществуващата от 1866 г. болница. Осигуря
ва квалифицирана медицинска помощ на населението в Добричка (Толбухинска)
околия.

Регистър на заболелите от туберкулоза (1940–1945).
Книги за: извършени амбулаторни прегледи, аутопсии; инвентара; приходите и разходите (1941–1951).
Обединена окръжна болница – Толбухин
Ф. 875, 5 оп., 892 а.е., 6,11 л.м., 1946–2000 г.
След административното деление на страната от 1959 г. поема и разширя
ва функциите на Околийската болница – Толбухин. През 1959–1978 г. е с наиме
нование Обединена окръжна болница, 1978–1988 г. – Окръжна клинична болница,
1988–1989 г. – Първостепенна общинска клинична болница, 1990–1992 г. – Обе
динена районна клинична болница, 1993–1994 г. – Обединена районна болница,
1994–1996 г. – Обединена районна клинична болница, 1996–1999 г. – Обединена
районна болница, 1999–2000 г. – Районна болница. Със Заповед на Министерство
на здравеопазването от 18 авг. 2000 г. се преобразува в „МБАЛ – Добрич“ АД.

Заповеди, инструкции, решения и др. на МНЗ, Добричкия окръжен съд и
др. за дейността (1961–1978, 1994, 1996, 1999, 2000).
Протоколи от: заседания на УС, Дирекционния и Медицинския съвет,
административното ръководство, медицински звена и др. (1953, 1954, 1956–
1958, 1961–1984, 1994–1999); съвещания на лекарите от градската и селската мрежа (1948, 1950–1964); ревизии на Околийския противотуберкулозен
диспансер (1955, 1956, 1958); обследване на болници и здравни служби в
Толбухински окръг (1960–1972); проверки на Комисията по народно здраве и на Хигиенно-епидемиологичния институт – Добрич (1973–1977, 1990,
1998, 1999); учредяване на партньорство с Болница в Шафхаузен, Швейцария и срещи с директора и представители на швейцарската болница (1995,
1997–1999).
Планове, доклади, отчети и др. за дейността (1946–1984, 1986–2000).
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Анализи по научни и изследователски теми в областта на здравеопазването (1954, 1968, 1973).
Преписки с МНЗ, БЧК и др. по дейността (1956).
Програма на научна сесия за честване 100-годишнината на болницата,
монография за историята ѝ и др. (1967).
Баланси, бюджетни сметки, ревизионни актове и др. (1950–1984, 1986–
1988, 1991).
Съдебно-медицински актове (1960–1964).
Списъци на орденоносци (1964, 1969).
Щатни разписания (1951–1956, 1962–1984, 1986, 1987, 1989–1999).
Районни и участъкови болници
5 ф., 17 оп., 1339 а.е., 10,12 л.м., 1940–2002 г.
Медицинското обслужване на населението в районите на Балчик, с. Генерал
Тошево, Каварна, с. Тервел и с. Шабла преди 1944 г. се извършва предимно в здрав
ни пунктове. Организирано болнично лечение се осъществява след 1944 г. в око
лийски болници, които ръководят работата и на здравните служби в съответни
те райони. След 1959 г. се преименуват на районни болници, през 1988–1989 г. – на
общински болници. На основание ПМС от 31 май 1999 г. поликлиничните амбу
латорни здравни заведения се отделят от болниците. През 2000 г. болниците се
преобразуват в ЕООД.

Районна болница – Балчик
Ф. 958, 4 оп., 486 а.е., 4,00 л.м., 1949–2002 г.
Създадена след 1940 г. През 1989 г. става Общинска болница. С Решение на
Добричкия окръжен съд от 27 окт. 2000 г. се преструктурира в „МБАЛ – Балчик“
ЕООД.

Районна болница – Генерал Тошево
Ф. 1320, 4 оп., 244 а.е., 1,47 л.м., 1954–2002 г.
Създадена през 1954 г. като Околийска болница. През 1958 г. се преименува
на Градска болница, 1965 г. – на Районна болница, 1988 г. – на Общинска болница.
С решения на ОбС – Генерал Тошево от 14 септ. 2000 г. и на Добричкия окръжен
съд от 28 септ. 2000 г. се преобразува в „МБАЛ – ГТ“ ЕООД. Ликвидира се през
2013 г.
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Районна болница – Каварна
Ф. 1007, 5 оп., 366 а.е., 2,94 л.м., 1947–2001 г.
Открита след 1944 г. През 1968 г. се преименува на Районна болница,
1989 г. – на Общинска болница. С Решение на Добричкия окръжен съд от 2000 г.
се вписва като „МБАЛ – Каварна“ ЕООД.

Районна болница – Тервел
Ф. 1318, 3 оп., 201 а.е., 1,51 л.м., 1944–2001 г.
Създадена през 1956 г. като Обединена градска болница. През 1967 г. се пре
образува в Районна болница, 1988 г. – в Общинска болница. Със Заповед на Ми
нистерство на здравеопазването от 24 авг. 2000 г., решения на ОбС – Тервел
от 13 юли 2000 г. и на Добричкия окръжен съд от 6 окт. 2000 г. се преобразува в
„МБАЛ – Тервел“ ЕООД. Ликвидира се през [2012] г.

Участъкова болница – с. Шабла
Ф. 1057, 1 оп., 42 а.е., 0,20 л.м., 1940–1965 г.
Създадена след 1940 г. През 1951 г. се обособява като Участъкова болница.

Указания, окръжни на МНЗ по дейността – Ф. 958 (1953, 1957–1975),
Ф. 1007 (1965–1979), Ф. 1318 (1944–1949, 1971–1977, 1979–1988), Ф. 1320
(1961–1983, 1985–2002).
Решения на Добричкия окръжен съд за преобразуване на болниците в
Балчик и Каварна – Ф. 958 (1998, 2001), Ф. 1007 (2000).
Учредителен акт за образуване на „МБАЛ – Тервел“ ЕООД – Тервел –
Ф. 1318 (2000).
Правилник за вътрешния ред – Ф. 1057 (1959).
Протоколна книга и протоколи от: съвещания на лекари; заседания на
административните, медицинските и дирекционни съвети; обследване на
участъкови здравни пунктове, проверки на лекарски контролни комисии, на
Хигиенно-епидемиологичния институт и на Районния център по здравеопазване – Добрич и др. – Ф. 958 (1956–1975, 1981–1986, 1988–2001), Ф. 1007
(1950, 1960–1965, 1971–1979, 1983), Ф. 1057 (1954), Ф. 1318 (1960–1977,
1989–1992), Ф. 1320 (1961–1975, 1978–1983, 1993–1998).
Заповеди за назначаване, преназначаване и др. – Ф. 958 (1950–1967).
Планове, отчети, доклади и др. за дейността – Ф. 958 (1953–2002),
Ф. 1007 (1947, 1948, 1953–1983, 1985–2001), Ф. 1057 (1951, 1952, 1956–
1965), Ф. 1318 (1956–2001), Ф. 1320 (1960–2000).
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Преписки с Министерство на здравеопазването, Районния център по
здравеопазване – Добрич, за прекатегоризация, доставка на апаратура –
Ф. 958 (1998–2000).
Докладни записки до ОНС – Толбухин, Районния център по здравеопазване – Добрич по дейността – Ф. 958 (1967–1975, 1991, 1994, 1998), Ф. 1320
(1991–1999).
Книги за: приети в болницата и на домашен стационар болни – Ф. 958
(1949–1976); решения на лекарски консултативни комисии – Ф. 958 (1968–
1975), Ф. 1007 (1954–1966); заразно болни – Ф. 1057 (1940–1957); благодарности на граждани – Ф. 1320 (1970, 1971).
Баланси, бюджетни сметки, счетоводни отчети и др. – Ф. 958 (1956–1966,
1983–1990, 2001, 2002), Ф. 1007 (1953, 1954, 1958–1976, 1983, 1991–2001),
Ф. 1057 (1945–1947), Ф. 1318 (1983–2000), Ф. 1320 (1962–1975, 1982–2000).
Списък на лекарския персонал в болницата в с. Шабла – Ф. 1057 (1965).
Щатни разписания – Ф. 958 (1956–2001), Ф. 1007 (1963–1976, 1978–
2000), Ф. 1318 (1982–1989, 1994–2000), Ф. 1320 (1960–1981, 1986–1999).
Снимки от живота на болницата в Генерал Тошево – Ф. 1320 (1963–
1977).
Обединена психиатрична болница – Толбухин и филиал – с. Карвуна
Ф. 1392, 3 оп., 149 а.е., 0,84 л.м., 1971–1996 г.
Създадена през 1972 г. като Специализирана психиатрична болница за при
нудително лечение на алкохолици и наркомани – с. Карвуна за стационарно лече
ние на болни от Северна България с психични разтройства, алкохолна и нарко
тична зависимост, от туберкулоза. През 1979 г. наименованието се променя на
Обединена психиатрична болница – Толбухин и филиал – с. Карвуна, 1985 г. – на
Обединена клинична психиатрична болница – База I – Толбухин и База II – с. Кар
вуна, 1990 г. – на Обединена клинична психиатрична болница – База I – Добрич и
База II – с. Карвуна, 1994 г. – на Държавна психиатрична болница – с. Карвуна.

Наредби и правилници за вътрешния ред (1971–1975, 1977, 1980–1990).
Заповеди, становища и др. на Министреството на здравеопазването и
Община Добрич за разделяне болницата на: Държавна психиатрична в с.
Карвуна и на Център за психично здраве в Добрич (1994, 1995).
Протоколи от заседания на Съвета на болните, лекарски колегиуми,
събрания на ръководството и др. (1974–1976, 1982, 1983, 1985, 1988, 1994–
1996), за приемане на инвентар и пособия от учреждения и предприятия
(1972–1974).
Планове, доклади, информации и др. за дейността (1971–1988, 1991–
1994).
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Разделителен баланс между Трудово лечебно стопанство – с. Карвуна и
Обединена психиатрична болница – Толбухин (1986).
Бюджетни сметки, баланси и др. (1972–1983, 1986–1994).
Щатни разписания (1971–1977, 1979–1996).
Трудово лечебно стопанство – с. Карвуна
Ф. 1391, 2 оп., 33 а.е., 0,15 л.м., 1973–1984 г.
Вж. и Ф. 1392
Създадено като самостоятелна юридическа личност на 1 ян. 1974 г. с Реше
ние на ИК на ОНС – Толбухин за трудова терапия на хронични алкохолици и нар
комани. През 1978–1981 г. се слива със Специализираната психиатрична болница
в с. Карвуна. От 1 ян. 1982 г. отново придобива самостоятелност.

Правилник за вътрешния трудов ред (1984).
Заповеди на ръководителя по дейността (1974, 1975).
Планове, програми и др. по труда, за дейността (1973–1978, 1980–1984).
Договор със СП „Столове“ – Толбухин за стопанска дейност (1974).
Баланси (1974–1978, 1981–1984).
Щатни разписания (1975–1978, 1980–1984).
Българо-съветска смесена фирма
„Български офталмологичен център по Фьодоров“ –
Туристически комплекс „Албена“
Ф. 1572, 1 оп., 26 а.е., 0,10 л.м., 1989–1990 г.
Създадена с Решение на МС от 1 февр. 1989 г. за оказване на високоспециа
лизирана офталмологична медицинска помощ по методиката на проф. Святос
лав Николаевич Фьодоров. Участници във фирмата са ТК „Балкантурист – Ал
бена“, Междуотраслова външнотърговска фирма „Микрохирургия на окото“ и
Московският филиал на Междуотрасловия научно-технически комплекс „Очна
микрохирургия“. Закрита с Решение на МС от 6 дек. 1990 г.

Решения на МС за създаване и закриване на фирмата (1989, 1990).
Протоколи от заседания на УС и от общо събрание на съдружниците
(1989, 1990).
Планове, информации и сведения за дейността (1989, 1990).
Книга за впечатления на оперирани болни в клиниката (1989, 1990).
Баланси (1989, 1990).
Щатни разписания (1989, 1990).
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Окръжна стоматологична поликлиника – Толбухин
Ф. 1175, 5 оп., 303 а.е., 1,77 л.м., 1962–2009 г.
Създадена през 1962 г. за стоматологично обслужване на населението от
Толбухински окръг. През 1989 г. се преименува на Районна стоматологична полик
линика. Със Заповед на Министерството на здравеопазването от 28 окт. 1999 г.
се преобразува в „Стоматологичен център – I – Добрич“ – Добрич. С решения на
Добричкия окръжен съд от: 10 февр. 2000 г. се вписва като „Стоматологичен
център – I – Добрич“ ЕООД; 26 ян. 2004 г. към него преминава „Медико-техничес
ка лаборатория – 1 – Добрич“ ЕООД – Добрич; 9 ян. 2007 г. се обявява ликвидация.
С Удостоверение на Агенция по вписванията от 15 май 2009 г. се заличава от
Търговския регистър.

Инструкции, заповеди, решения и др. на МНЗ, ОНС – Толбухин, Добрич
кия окръжен съд за преобразуване, дейност и ликвидиране на дружеството
(1962–1978, 1999, 2000, 2003, 2004, 2007).
Правилници за вътрешния ред, устройството и задачите на зъботехническите лаборатории, устройството и дейността на дружеството (1963, 1972,
1973, 1991, 2000).
Устав на дружеството (2000).
Протоколна книга и протоколи от: заседания на Ръководството и на
Стоматологичния съвет; събрания, окръжни конференции, съвещания (1962–
1966, 1968, 1970–1976, 1996–1999).
Планове, доклади, отчети и др.: за дейността, в т.ч. на Научно стоматологично дружество – Толбухин; от стомотологични сесии; на Агенцията за
държавен вътрешен финансов контрол – Добрич за вътрешен одит на дру
жеството др. (1962–1999, 2005).
Задание за проектиране на обект „Окръжна стоматологична поликлиника – Толбухин“ (1973).
Баланси, бюджетни сметки, ревизионни актове и др. (1962–2009).
Щатни разписания (1962–1998, 2000–2002, 2005–2007).
Снимки от дейността на поликлиниката (1962–1975).
„Медико-техническа лаборатория – 1 – Добрич“
Еднолично дружество с ограничена отговорност – Добрич
Ф. 1666, 1 оп., 35 а.е., 0,17 л.м., 1991–2004 г.
Създадено със Заповед на Община Добрич от 20 апр. 1992 г. като Районна
зъботехническа лаборатория за изработване на зъбопротезни конструкции. През
2000 г. променя наименованието си на „Медико-техническа лаборатория – 1 –
Добрич“ ЕООД. С Решение на Добричкия окръжен съд от 26 ян. 2004 г. влива
дейността си в „Стоматологичен център –1I – Добрич“ ЕООД.

403

Архивни справочници

Наредба на Министерството на здравеопазването за управление на зъботехническите лаборатории (1991).
Решение на Добричкия окръжен съд за преструктуриране (1992).
Протоколи от: заседания на УС, общи събрания и др. (1992–1999); за
отделяне от Районна стоматологична поликлиника – Добрич и на Зъботехническата лаборатория в Балчик от Районната в Добрич (1992–1994).
Бюджети, баланси, статистически отчети и др. (1992–2004).
Щатни разписания (1992–2000).
Районен център по здравеопазване – Добрич
Ф. 1654, 1 оп., 59 а.е., 0,69 л.м., 1987–2000 г.
Създаден през 1988 г. на основание ПМС от 20 авг. 1987 г. като Център
за информационни и здравноорганизационни технологии за организиране и под
държане на информационни масиви за демографското състояние и здравеопазва
нето на населението, методическо ръководство и контрол върху дейността на
здравните заведения в Добричка област. През 1992 г. се преобразува в Регионален
център по здравна информация, 1995 г. – в Районен център по здравеопазване,
2005 г. – в Регионален център по здравеопазване. В изпълнение на ПМС от 6 ян.
2011 г., считано от 14 ян. 2011 г., преминава към новосъздадената РЗИ – Добрич.

ПМС и Правилник за устройството и дейността (1991–1995, 1997).
Наредби на Министерството на здравеопазването за реда за упражняване на частна медицинска практика, разпределяне на медицинския персонал в
здравните заведения и др. (1991–1997).
Протоколи от: заседания на Районния съвет по здравеопазване (1996–
1998); за промяна на финансирането на центъра (1993).
Докладни записки до МНЗ за усъвършенстване на автоматизираната обработка на данни, промени в Поликлиника – Шабла и др. (1990–1999).
Програма за борба със социалнозначими заболявания (1987).
Отчети, информации и др. за дейността, състоянието на здравеопазването, демографското състояние на населението, лекарските практики и др.
(1988–2000).
Бюджети, бюджетни сметки, счетоводни отчети и др. (1989–2000).
Щатни разписания (1988–1999).
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XII.2. САНАТОРНО-КУРОРТНИ ЗАВЕДЕНИЯ
Районно санаторно-курортно управление „Тузлата“ – Балчик
Ф. 866, 5 оп., 281 а.е., 1,86 л.м., 1952–1992 г.
Създадено през 1944 г. като Местно санаторно курортно управление „Тузла
та“ за лечение на заболявания на опорно-двигателния апарат и на периферната
нервна система. През 1965 г. променя наименованието си на Районно санатор
но курортно управление „Тузлата“, 1977 г. – на Санаторно-курортен комплекс
„Тузлата“.

Окръжни, разпореждания, указания и др. на МНЗ и ОНС – Толбухин за
подобряване на медицинското обслужване, лечението на чуждестранни граждани и др. (1964–1978).
Правилници за вътрешния ред, устройството и дейността (1978–1980,
1983).
Заповеди на ръководителя за личния състав (1957–1963).
Протоколи от заседания на: СС и Стопанския комитет (1980–1990); Комисията за народен контрол (1982–1984).
Преписки с МНЗ, Минерални бани – Бургас, ОНС – Толбухин и др. по
благоустройствени, стопански и др. въпроси (1958, 1967, 1971, 1974, 1977–
1979, 1983–1984, 1987).
Планове, доклади, статистически отчети и др. за дейността, реконструкция на комплекса и др. (1952–1986, 1990–1992).
Бюджетни сметки, баланси и др. (1961–1964, 1966–1984).
Щатни разписания (1959–1984).
Брошура „Тузлата и Балчик“ на д-р Георги Вангелов (1963).
Курортен комплекс „Почивно дело и курортно лечение“ – Балчик
Ф. 1530, 2 оп., 99 а.е., 0,75 л.м., 1967–1995 г.
Създаден на 1 апр. 1977 г. на основание ПМС от 18 март 1977 г. за стопа
нисване и управление на бази за отдих и курортно лечение в Балчик, Каварна и
Шабла, хотелиерска, ресторантьорска и търговска дейност. С Решение на Со
фийския градски съд от 11 апр. 1991 г. се преобразува в поделение на ДФ „Социа
лен отдих“ – София. Закрито през [1994] г.

Удостоверение на Софийския градски съд за вписване на ДФ „Социален
отдих“ – София (1991).
Правилник и правила за устройството, дейността, организацията на работната заплата (1977–1979).
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Протоколи от заседания на СС (1988–1994).
Планове, отчети и др. за дейността, капиталното строителство и др.
(1977–1994).
Бюджети, баланси и др. (1977–1995).
Ценоразписи и калкулации на картите на почиващите и хранителните
продукти (1977–1980).
Щатни разписания (1977–1993).
Щатна таблица на МС за работещите в леката и хранителната промишленост (1967).
XII.3. ЗАВЕДЕНИЯ ЗА СОЦИАЛНИ ГРИЖИ
Дом за деца и юноши „Донка Христова“ – Толбухин
Ф. 1046, 2 оп., 64 а.е., 0,39 л.м., 1948–1983 г.
Създаден на 19 окт. 1948 г. като Общежитие за сираци за възпитателна
работа с деца, лишени от родителска грижа. През 1950 г. се преименува на Дом
за деца и юноши „Донка Христова“.

Протоколни книги от заседания на Учителския и Методическия съвет
(1948–1964).
Заповедна и ревизионни книги (1949–1957).
Доклади, информации и др. за учебно-възпитателната работа, състоянието на общежитието, физкултурните мероприятия, успеха и поведението на
възпитаниците и др. (1948–1983).
Бюджетни сметки (1966–1975).
Щатни разписания (1978–1983).
Дирекции „Бюро по труда“
5 ф., 7 оп., 253 а.е., 1,59 л.м., 1990–2006 г.
Дирекция „Бюро по труда“ – Балчик
Ф. 1634, 2 оп., 60 а.е., 0,44 л.м., 1990–2006 г.
Дирекция „Бюро по труда“ – Генерал Тошево
Ф. 1646, 1 оп., 45 а.е., 0,27 л.м., 1990–2003 г.
Дирекция „Бюро по труда“ – Добрич
Ф. 1638, 2 оп., 45 а.е., 0,28 л.м., 1990–2003 г.
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Дирекция „Бюро по труда“ – Каварна
Ф. 1636, 1 оп., 44 а.е., 0,30 л.м., 1990–2003 г.
Дирекция „Бюро по труда“ – Тервел
Ф. 1647, 1 оп., 59 а.е., 0,30 л.м., 1990–2003 г.
Създадени като бюра по труда през 1990 г. на основание ПМС от 5 дек.
1989 г. за извършване услуги по заетостта и професионалната квалификация,
изплащане на парични обезщетения на безработни лица и др. в съответните об
щини. През 2002 г. се преобразуват в дирекции съгласно Закона за насърчаване на
заетостта от 1 ян. 2002 г. Със Заповед на МТСП от 19 май 2006 г. дирекцията
в Балчик загубва самостоятелност, става филиал на дирекцията в Добрич от 1
септ. 2006 г.

Решения, наредби, заповеди и др. на МС, Националната служба по заетостта, МТСП и др. за: осигуряване изплащането на обезщетения и социални
помощи, набиране и разходване на средства от Фонд „Професионална квалификация“, регистриране на безработни, пренасочване на свободната работна
сила и др. – Ф. 1634, 1636, 1646, 1647 (1990–2006).
Правилници на Националната служба по заетостта за устройство и дейност на бюрата по труда – Ф. 1634 (1996), Ф. 1638 (1990, 1991, 1996, 2000–
2002).
Анализи, отчети, справки и др. за състоянието на пазара на труда –
Ф. 1634 (1992, 1994–2006), Ф. 1636 (1994–2003), Ф. 1638 (1992–2003),
Ф. 1646 (1990–2003), Ф. 1647 (1992, 1995–2002).
Бюджети, баланси, ревизионни актове и др. – Ф. 1634 (1991–2006),
Ф. 1636 (1990–2003), Ф. 1638, 1646 (1991–2003), Ф. 1647 (1991, 1993–2003).
Щатни разписания – Ф. 1634 (1990–2002, 2004), Ф. 1636, 1638, 1647
(1990–2002), Ф. 1646 (1991, 1992, 1996–2002).
Дирекции „Социално подпомагане“
5 ф., 6 оп., 101 а.е., 0,56 л.м., 1989–2007 г.
Общинска служба за социално подпомагане – Балчик
Ф. 1642, 1 оп., 15 а.е., 0,08 л.м., 1989–1996 г.
Дирекция „Социално подпомагане“ – Генерал Тошево
Ф. 1673, 1 оп., 10 а.е., 0,10 л.м., 1992–2002 г.
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Общинска служба за социално подпомагане –
Община Добричка – Добрич
Ф. 1631, 2 оп., 39 а.е., 0,18 л.м., 1991–2006 г.
Дирекция „Социално подпомагане“ – с. Крушари
Ф. 1674, 1 оп., 14 а.е., 0,10 л.м., 1991–2006 г.
Дирекция „Социално подпомагане“ – Шабла
Ф. 1678, 1 оп., 23 а.е., 0,10 л.м., 1995–2007 г.
Създадени през 1991–1995 г. в изпълнение на ПМС от 20 ноем. 1990 г. и ПМС
от 26 февр. 1991 г. като общински центрове за социални грижи с предмет на
дейност: осъществяване на социалната политика, организиране на патронажно
обслужване по домовете, разпределяне на помощи по предназначение и др. в съ
ответните общини. През 1999 г. се преименуват на общински служби за социално
подпомагане, 2003 г. – на дирекции „Социално подпомагане“. През 2005 г. към
дирекците се създават отдели „Закрила на детето“. През 2006 г. някои дирек
ции се преструктурират в отдели „Социална закрила“ и преминават към други
дирекции: при Община Добричка – Добрич, към Дирекция „Социално подпомага
не“ – Добрич, в с. Крушари – към Дирекция „Социално подпомагане“ – Тервел, в
Шабла – към Дирекция „Социално подпомагане“ – Каварна.

ПМС за обособяване и структуриране на общинските центрове за социални грижи – Ф. 1631 (1991).
Заповеди на: кметове на Община Генерал Тошево, Община Шабла, на
Общинската служба за социално подпомагане – Генерал Тошево за създаване на общинския център и на сектор „Закрила на детето“ в Генерал Тошево, подпомагане на пострадали семейства от наводнение в Шабла – Ф. 1673
(1992, 2001), Ф. 1678 (2005).
Преписки с Националната служба за социално подпомагане, МТСП и
др. за преструктуриране, необходимост от хуманитарни помощи, прилагане
на Закона за закрила на детето, по материално-техническата база, сградния
фонд и др. – Ф. 1631 (2002–2005), Ф. 1673 (1995–2001), Ф. 1674 (1998, 2001,
2003, 2005), Ф. 1678 (2000–2006).
Правилник за устройство и дейност – Ф. 1631 (1993).
Отчети, анализи и др. за дейността, в т.ч. за състоянието на Дома за деца
и младежи с умствена изостаналост – с. Крушари – Ф. 1631 (1991–2006),
Ф. 1642 (1992–1995), Ф. 1673 (1994–2002), Ф. 1674 (1992–2006), Ф. 1678
(1997–2001, 2003, 2005–2007).
Бюджети, отчети за изпълнението им, баланси и др. – Ф. 1631 (1992–
1997, 2002–2006), Ф. 1642 (1992–1996), Ф. 1673 (1992–2002), Ф. 1674 (1999–
2003, 2006), Ф. 1678 (1995–2003, 2005, 2006).
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Щатни разписания, в т.ч. на отдел „Социални грижи“ при ОбНС – Балчик – Ф. 1631 (1993–1996), Ф. 1642 (1989, 1992–1995), Ф. 1673 (1992–2001),
Ф. 1678 (1995, 1997, 1999, 2000).
Районно управление „Социално осигуряване“ – Добрич
Ф. 1619, 1 оп., 18 а.е., 0,20 л.м., 1982–1996 г.
Създадено като Окръжно управление „Социално осигуряване“ на 1 авг.
1984 г. – териториален орган за контролиране, отпускане и изплащане на пенсии
и краткосрочни осигурявания. През 1988 г. се преименува на РУ „Социално осигу
ряване“, 1995 г. става орган на НОИ за краткосрочно и пенсионно осигуряване на
гражданите от Добричка област.

Годишни бюджети, в т.ч. на отдел „Пенсии“ при ОНС – Толбухин, баланси, отчети за изпълнението на бюджетите (1982–1996).
Годишни статистически отчети за персонала, работната заплата и др.
(1988–1994).
Щатни разписания (1984–1994).
XII.4. ХИГИЕННО-ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ ИНСПЕКЦИИ
Околийска санитарно-епидемиологична станция – Толбухин
Ф. 66, 5 оп., 519 а.е., 4,52 л.м., 1951–1996 г.
Създадена през 1951 г. за: извършване на санитарен надзор и контрол на
комунални, хранителни, промишлени, административни и др. обекти; борба със
заразните болести и др. През 1966 г. се преименува на Хигиенно-епидемиологи
чен институт, 1973 г. – на ХЕИ, 1988 г. – Районна ХЕИ, 1999 г. – ХЕИ, 2005 г. –
РИОКОЗ. В изпълнение на ПМС от 6 ян. 2011 г., считано от 14 ян. 2011 г., преми
нава към новосъздадената РЗИ – Добрич.

Заповеди, наредби и др. на МНЗ за: дейността на станцията (ХЕИ); хигиенизиране на промишлените предприятия, населените места, училищата и
др. (1951–1958, 1960, 1966–1976).
Правилник за дейността на ХЕИ – Толбухин (1973).
Структура на ХЕИ – Добрич (1994).
Протоколи от: заседания на Дирекционния съвет (1989–1995), на Колегията на МНЗ (1976–1980); конференции на участъковите лекари (1951–
1956); обследване на болниците в Толбухин и Каварна (1973, 1974); годишни
отчетни събрания на ХЕИ – Толбухин (1976–1980, 1989, 1990); проверки,
съвещания и др. за санитарното, хигиенното и противоепидемичното състояние в Толбухински окръг (1978–1988).
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Планове, отчети, информации и др. за: здравеопазването, хигиенизирането на населените места, училищната и хранителната санитария, борбата
със заразните и епидемичните болести в Толбухински окръг, имунизациите и
реимунизациите, здравната просвета и др. (1951–1996).
Актове за разследване на професионални заболявания (1955).
Анализи на заболеваемостта в промишлените предприятия (1960).
Книги: инвентарни – на бактериалните щамове (1965–1973); за регис
триране на паразитните заболяванаия, хранителните и професионалните заразявания и отравяния (1965–1974).
Счетоводни отчети, баланси, ревизионни актове и др. (1966–1988, 1990–
1996).
Щатни разписания (1967–1995).
Доклади на научни работници от институти в София за: храненето, физическото развитие, здравното състояние на населението в Толбухински окръг; подобряване на микробиологичната диагностика и др. (1967–1973).
Грамоти за награждаване на колектива на ХЕИ – Толбухин (1977–1985).
Бюлетини на МНЗСГ, с данни за работата на ХЕИ в страната, в т.ч. и в
Толбухин (1952, 1953, 1955–1973).
Дезинфекционна станция „Добрич“
Еднолично дружество с ограничена отговорност – Добрич
Ф. 1676, 1 оп., 10 а.е., 0,10 л.м., 1992–2004 г.
Със Заповед на Община Добрич от 22 окт. 1992 г. се отделя от ХЕИ – Добрич
и се обособява като Дезинфекционна станция към Община Добрич на самостоя
телен щат и извънбюджетна издръжка за извършване на дезинфекция, дезинсек
ция, дератизация, производство и предоставяне на дезинфекционни препарати и
др. С решения на Добричкия окръжен съд от: 18 авг. 2000 г. се регистрира като
ЕООД, 20 май 2004 г. се приватизира.

Разделителен протокол между ХЕИ и станцията (1992).
Решения на Добричкия окръжен съд за регистрация и приватизация
(2000, 2004).
Преписки с Министерство на здравеопазването, Областна администрация – Варна и Община Добрич за уреждане собствеността на станцията
(1997).
Вътрешен правилник за трудовия ред (1996).
Баланси и статистически отчети (1992–2003).
Щатни разписания (1992–2000, 2004).
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Колекция „Спомени за развитието на здравеопазването
в Толбухински окръг“
Ф. 1206, 1 оп., 11 а.е., 0,05 л.м., 1935–1996 г.
Спомени на граждани от Толбухин (Добрич) и района за развитието
на здравеопазването и аптечното дело, дейността на известни лекари и др.
(1975–1996).
Снимки на: лекари, стоматолози, участнички в самарянски курс, м. Тузлата – Балчик и др. (1935–1985).
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ХІІІ. ФИЗКУЛТУРА, СПОРТ, ТУРИЗЪМ
ХІІІ.1. СПОРТНИ И ФИЗКУЛТУРНИ СЪЮЗИ И ДРУЖЕСТВА
Народен съюз за спорт и техника – Толбухин
Ф. 163, 1 оп., 9 а.е., 0,06 л.м., 1946–1950 г.
Създаден през 1946 г. за спортно-техническа подготовка на младежите.
Преустановява дейността си през 1950 г.

Окръжни, наредби и др. на Народния съюз за спорт и техника – София за
организиране на дейността, по материалната база и др. (1946–1950).
Правилници за дейността на радиоклубовете, организиране на курсове
по различни дисциплини и др. (1947–1949).
Отчети, сведения, информации и др. за дейността на отделни секции,
проведени курсове, спортно-техническата база и др. (1946–1950).
Окръжен съвет на Българския съюз за физическа култура и спорт –
Толбухин
Ф. 1121, 3 оп., 542 а.е., 5,66 л.м., 1929–1987 г.
Създаден на 28 апр. 1959 г. за организиране развитието на физическата кул
тура чрез видовете спорт. Преустановява функциите си през 1987 г.

Протоколи от конференции, пленуми, заседания на Бюрото (1959–1987).
Планове, информации, отчети и др. за: дейността на ГК за физическа
култура и спорт – Толбухин и на физкултурните дружества в Толбухински
окръг; развитието на детско-юношеския спорт; провеждането на състезания,
спартакиади, първенства; материалната база; строителството на спортни
обекти и др. (1953–1958, 1960–1987).
Спортни календари за окръжни първенства (1980–1987).
Бюджети, баланси, финансови отчети и др. (1959–1987).
Щатни разписания (1965–1970, 1974–1987).
Решения на ОК на БКП – Толбухин за подобряване на масовата физкултура и спортното майсторство (1965–1969).
Снимки на: футболни отбори (1929, 1975); десетте най-добри спортисти
на Толбухински окръг (1976–1986).
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Окръжен съвет на Съюза на българските автомобилисти – Толбухин
Ф. 1428, 2 оп., 256 а.е., 2,20 л.м., 1966–1987 г.
Създаден през 1963 г. с Решение на Бюрото на ОК на БКП като Български
автомобилен туринг-клуб. През 1972 г. се преименува на ОС на СБА за: органи
зиране и развитие на туризма, автомобилния и картинг-спорт; подготовка на
водачи на лични моторни превозни средства и др. В изпълнение решенията на ЦК
на БКП от 10 дек. 1987 г. дейността на ОС се прекратява.

Протоколи от заседания на Бюрото и от пленуми (1968–1987).
Правилници за провеждане на автокросове и ралита (1969–1981).
Планове, доклади, информации и др. за: дейността, капиталното строителство, приходите и разходите от международния и вътрешния автомобилен
и стопански туризъм, безопасността на движението и др. (1972–1987).
Финансови планове, баланси и др. (1966–1987).
Щатни разписания (1968–1987).
Снимки: на участници в ралита, викторини; от отчетно-изборни конференции и др. (1978–1987).
Окръжен съвет на Българския футболен съюз – Толбухин
Ф. 1513, 1 оп., 29 а.е., 0,30 л.м., 1985–1987 г.
Учреден на 11 окт. 1985 г. на основание Решение на ЦК на БКП от 5 февр.
1985 г. за организиране и развитие на българския футбол в Толбухински окръг.
Закрит през ноем. 1987 г.

Наредби за организиране и провеждане на окръжни първенства и турнири по футбол (1985–1987).
Протоколи от заседания на Бюрото (1985–1987).
Планове, отчети, календари и др. за спортно-състезателната дейност,
развитието на футбола и др. (1985–1987).
Финансови планове и отчети, баланси (1986, 1987).
Щатни разписания (1986, 1987).
Физкултурни дружества
5 ф., 9 оп., 383 а.е., 2,70 л.м., 1929–1984 г.
Учредени за развитие на масовата физкултура, организиране на трениро
въчна дейност в секции по видове спорт и др. Функционират до [1989] г.
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Физкултурно дружество „Черноморец“ – Балчик
Ф. 1013, 1 оп., 40 а.е., 0,22 л.м., 1958–1967 г.
През 1900 г. се поставя началото на физкултурно движение в Балчик с ос
новаване на Гимнастическо дружество „Приморски юнак“. Физкултурно дру
жество „Черноморец“ е създадено след [9 септ. 1944] г.

Физкултурно дружество „Спортист“ – Генерал Тошево
Ф. 997, 1 оп., 16 а.е., 0,09 л.м., 1957–1970 г.
През 1945 г. се поставя началото на организирано физкултурно движение
в с. Генерал Тошево. През 1947 г. е учредено Народно физкултурно дружество
„Орлов“, 1948 г. се създават доброволни спортни организации, „Орлов“ преуста
новява дейността си, 1957 г. организациите се обединяват във Физкултурно дру
жество „Урожай“, 1959 г. се преименува на „Орлов“, 1970 г. – на „Спортист“.

Физкултурно дружество „Калиакра“ – Каварна
Ф. 1026, 2 оп., 75 а.е., 0,57 л.м., 1929–1984 г.
През 1909 г. се поставя началото на организирано физкултурно движение в
Каварна с основаване на Дружество „Юнак“, 1922 г. се учредява Спортен клуб
„Калиакра“, 1923–1944 г. променя наименованията си на „Венус“, „Ехо“, „Бизо
не“, „Спартак“, „Калиакра“.

Физкултурно дружество „Септември“ – Тервел
Ф. 1027, 2 оп., 35 а.е., 0,19 л.м., 1964–1981 г.
Създадено след [9 септ. 1944] г.

Дружество за физкултура и спорт „Добруджа“ – Толбухин
Ф. 982, 3 оп., 217 а.е., 1,63 л.м., 1948–1980 г.
През 1898 г. с основаване на Гимнастическо дружество „Добруджански
юнак“ се поставя началото на физкултурно движение в Добрич, 1958 г. с обеди
няване на спортните дружества „Вихър“ и „Добруджа“ е учредено Дружество
за физкултура и спорт „Добруджа“.

Окръжни, указания и др. на ЦС и ОС на БСФС – Толбухин за учебноспортната дейност, провеждане на състезания и др. – Ф. 997 (1959–1965),
Ф. 1013 (1960–1966), Ф. 1026 (1959–1966).
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Протоколи от: пленуми, конференции, заседания на ръководствата и
др. – Ф. 982 (1961–1964, 1966–1979), Ф. 997 (1957–1965), Ф. 1013 (1958–
1962), Ф. 1026 (1964–1984), Ф. 1027 (1964–1967, 1975–1980).
Програми, доклади, анализи и др. за: дейността на дружествата; организирани първенства и състезания; финансовото състояние и др. – Ф. 982
(1957–1980), Ф. 997 (1958–1965), Ф. 1013 (1958–1967), Ф. 1026 (1957–1966,
1971–1984), Ф. 1027 (1964–1968, 1978–1981).
Спортни календари за провеждане на състезания, спартакиади и др. –
Ф. 982 (1973–1979), Ф. 997 (1958–1965), Ф. 1013 (1959–1967), Ф. 1026
(1959–1966, 1974–1980).
Книги за регистриране на спортни рекорди – Ф. 982 (1961–1973), Ф. 1026
(1969).
Бюджети, отчети за приходите и разходите, баланси и др. – Ф. 982 (1962–
1979), Ф. 997 (1958–1965), Ф. 1013 (1964), Ф. 1026 (1963–1966), Ф. 1027
(1979, 1980).
Щатни разписания – Ф. 1026 (1970–1984), Ф. 1027 (1979, 1980).
Брошура „25 години физкултурно движение – Генерал Тошево“ – Ф. 997
(1970).
Снимки: на изявени спортни деятели; от състезания, републикански
прегледи, конференции и др. – Ф. 982 (1948–1979), Ф. 1026 (1929, 1934,
1945–1948, 1953, 1964–1966, 1968, 1970–1972).
Общинско предприятие „Спортни имоти“ – Добрич
Ф. 1687, 1 оп., 17 а.е., 0,12 л.м., 1999–2010 г.
С решения на ОбС при Община Добрич от 27 дек. 1999 г. се създава „Спорт
ни имоти“ ЕООД за: поддържане, експлоатация и отдаване под наем на спортни
имоти и съоръжения, организиране и провеждане на спортни мероприятия и др.;
28 юли 2009 г. се обявява ликвидация на ЕООД и преобразуване в Общинско пред
приятие „Спортни имоти“, считано от 1 ян. 2010 г.

Решения на ОбС при Община Добрич, Добричкия окръжен съд и др. за
създаване, дейност, ликвидация и др. (1999–2009).
Протоколи от общи събрания (2000, 2003, 2005).
Отчети, информации и др. за спортната дейност, икономическото състояние и др. (2001–2009).
Преписки на ликвидатора на дружеството с Община Добрич за ликвидация на ЕООД и преобразуване в общинско предприятие (2009, 2010).
Счетоводни баланси (2001–2008, 2010).
Щатни разписания (2000–2009).
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ХІІІ.2. ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗИ И ДРУЖЕСТВА
Окръжен съвет на Българския туристически съюз – Толбухин
Ф. 897, 2 оп., 182 а.е., 1,37 л.м., 1954–1987 г.
Създаден през 1959 г. за ръководство и развитие на туристическото движе
ние. Преустановява дейността си през 1987 г.

Устав на Туристическия съюз (1982).
Протоколи: от отчетно-изборни конференции, заседания на Бюрото,
събрания, проведени състезания (1959–1965, 1975, 1977, 1979, 1982–1985,
1987); за учредяване на Алпийски клуб към Туристическо дружество „Орлов“ – Толбухин (1959).
Правилници за вътрешния ред на туристически спални и хижи (1962).
Планове, доклади, информации и др. за дейността (1959–1966, 1969–
1987).
Преписки с ЦС на БТС за провеждане на състезания и походи; карти на
маршрути (1954, 1955, 1962–1966).
Списък на дружествата в Толбухински окръг и др. (1960).
Бюджети, баланси, отчети по финансово-стопанската дейност (1959–
1966, 1978–1987).
Щатни разписания (1978–1986).
Снимки от дейността (1963).
Туристическо дружество „Орлов“ – Толбухин
Ф. 925, 2 оп., 66 а.е., 0,40 л.м., 1958–1981 г.
Начало на туристическото движение в Добрич се поставя с основаване на
туристическо дружество през 1902 г. Туристическо дружество „Орлов“ е учре
дено на 17 авг. 1957 г. за развиване на масовия туризъм, организиране на турис
тически и спортни мероприятия, подготовка на квалифицирани кадри по алпини
зъм и др. Преустановява дейността си през [1989] г.

Указания, наредби, програми и др. на ЦС и ОС на БТС – Толбухин за
развитие на туризма (1967, 1968, 1976–1980).
Протоколи от заседания на Бюрото (1958–1980).
Планове, отчети, доклади и др. за дейността (1958–1981).
Бюджети (1958–1970, 1972, 1973, 1977–1980).
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Окръжен съвет на Българския ловно-рибарски съюз – Толбухин
Ф. 916, 3 оп., 199 а.е., 1,99 л.м., 1959–1987 г.
Учреден на конференция на 7 юни 1959 г. за: развитие на ловното и рибното
стопанство; намаляване на вредния и опазване на полезния дивеч; борба с бра
кониерството; спортно-състезателна дейност. С Решение на Пленум на ЦС на
БЛРС от 29 септ. 1987 г. преустановява дейността си.

Наредби, указания, правилници и др. на ЦС на БЛРС за стопанисване
и ползване на дивеча, организиране защитата на природата, провеждане на
състезания по риболов и др. (1961–1976).
Протоколи от: пленуми (1975–1986), заседания на Бюрото (1960–1987),
общи събрания (1959–1966).
Планове, доклади, информации и др. за: дейността на съвета и на дру
жествата в Толбухински окръг, преброяване на дивеча и др. (1959–1987).
Баланси, бюджети, щатни разписания и др. (1962–1987).
Ловно-рибарски дружества
5 ф., 8 оп., 280 а.е., 2,02 л.м., 1897–1980 г.
Създадени за ръководство и контрол на ловно-рибарските дружинки, пола
гане грижи за полезния и намаляване на вредния дивеч, увеличаване на дивечовите
и рибните запаси на територията на дружествата. Функционират до [1989] г.

Ловно-рибарско дружество – Балчик
Ф. 1047, 2 оп., 42 а.е., 0,31 л.м., 1897–1980 г.
Създадено през 1897 г. като ловнострелково дружество. През 1902 г. се име
нува „Сокол“.

Ловно-рибарско дружество – Генерал Тошево
Ф. 1040, 2 оп., 37 а.е., 0,23 л.м., 1958–1979 г.
Създадено през 1946 г.

Ловно-рибарско дружество – Каварна
Ф. 1417, 1 оп., 29 а.е., 0,13 л.м., 1959–1980 г.
Вж. и Ф. 219К
Създадено като ловно дружество през 1910 г. През 1924 г. се именува „Дро
пия“.
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Ловно-рибарско дружество – Тервел
Ф. 1592, 1 оп., 37 а.е., 0,28 л.м., 1950–1979 г.
Създадено през 1942 г.

Ловно-рибарско дружество – Толбухин
Ф. 918, 2 оп., 135 а.е., 1,07 л.м., 1944–1976 г.
Вж. и Ф. 283К
Приемник на създаденото през 1897 г. дружество „Орел“, преименувано на
„Сокол“ през 1898 г.

Протоколи от заседания на ръководствата и от общи събрания – Ф. 918
(1947–1965), Ф. 1040 (1958–1968), Ф. 1047 (1940–1974), Ф. 1417 (1970–
1976), Ф. 1592 (1950–1971).
Преписки с Националния ловно-рибарски съюз за организиране на
стрелкови състезания, изтребване на вредния дивеч и др. – Ф. 918 (1951–
1957).
Планове, доклади и др. за дейността – Ф. 918 (1944–1947, 1950–1976),
Ф. 1040 (1959–1979), Ф. 1047 (1946–1968, 1970–1978), Ф. 1417 (1959–1980),
Ф. 1592 (1951–1979).
Бюджети, баланси, щатни разписания и др. – Ф. 918 (1945–1976), Ф. 1040
(1958–1968, 1970–1976), Ф. 1047 (1945, 1946, 1954–1976), Ф. 1417 (1962,
1969–1979), Ф. 1592 (1951–1978).
Снимки от дейността на дружествата в Балчик и Генерал Тошево –
Ф. 1040 (Б.д.), Ф. 1047 (1897, 1957–1980).
Колекция „Спомени за физкултурното движение
в Толбухински окръг“
Ф. 1201, 1 оп., 19 а.е., 0,16 л.м., 1906–2003 г.
Спомени за създаването и дейността на физкултурни дружества в Доб
рички регион, биографични данни за спортни деятели и др. (1967–2003).
Снимки: на спортни деятели; от спартакиади, спортни срещи и прояви и
др. (1906–1969).
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ХІV. ЛИЧНИ ФОНДОВЕ
Амброжевич, Блага Александрова (1901–1990)
Ф. 1492, 1 оп., 40 а.е., 0,20 л.м., 1907–2001 г.
Родена на 28 апр. 1901 г. в Добрич. Завършва СУ, специалност „Славянска
филология“ през 1925 г. Работи като учителка в Българската частна гимназия –
Добрич (1925–1940), Строителния и Икономическия техникум – София (1941–
1958). През годините на окупация на Южна Добруджа от Румъния е лектор в На
родния университет в Добрич. Сътрудничи на местния периодичен печат. Умира
на 1 май 1990 г. в София.

Автобиография, зрелостно и свидетелства за дарени архивни документи
(1933, 1950, 1951, 1987, 1988).
Статии на Амброжевич в списания и вестници в областта на историята,
литературата, учебното дело, чествания на годишнини на видни личности и
др. (1928, 1930, 1934, 1935, 1938, 1940, б.д.).
Статии за нея в местния периодичен печат (1934, 1935, 1979, 2001, б.д.).
Снимки: лични, семейни, с колеги, с ученици, от освобождението на
Южна Добруджа през 1940 г. и др. (1907, 1925, 1929, 1934–1942, 1946, 1968,
1979).
Колекции от статии от вестници и списания за живота и дейността на
писатели, културни дейци, чествания на годишнини и др. (1934, 1935, 1940,
1958, 1970, 1976, 1979–1983, 1986, б.д.).
Ангелова, Маргарита Богданова (1941– )
Ф. 1523, 2 оп., 99 а.е., 0, 30 л.м., 1944–2002 г.
Родена на 23 септ. 1941 г. в Шумен. Завършва Висшия институт за теат
рално изкуство, специалност „Кукловодство“. Творческият ѝ път започва в Дра
матичния театър „Йордан Йовков“ – Толбухин, продължава в самодейния кук
лен театрален състав и в Държавния куклен театър „Дора Габе“ – Толбухин
(Добрич). Хористка в хор „Добруджански звуци“ – Толбухин (1959–1989), ръко
водител на Детска театрална студия „Омайниче“ към Младежкия дом „Захари
Стоянов“ – Добрич (1993–2002).

Автобиография и спомени за работата ѝ в Държавния куклен театър
„Дора Габе“ – Добрич (1997, б.д.).
Интервюта с нея в местния периодичен печат, грамоти и поздравителни
адреси от Община град Добрич, Младежки дом „Захари Стоянов“ – Добрич,
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Хор „Добруджански звуци“ и др. за приноса ѝ в културното развитие на града (1981, 1983, 1988, 1991, 1998, 2001, 2002).
Статии и съобщения от други автори в местния периодичен печат за
представления на Държавния куклен театър – Добрич с участието на актрисата и за ръководени от нея състави към Младежкия дом, към Дома на учителя в града и др. (1965, 1967–1988, 1991, 1992, 1994–2002).
Снимки: от детството и ученическите ѝ години (1944, 1952, 1956, 1959),
с Хор „Добруджански звуци“ по време на турнета, с колеги и семейството
ѝ, от постановки на Държавния куклен театър – Толбухин с нейно участие
(1957–1990).
Брошури от юбилейни чествания на театъра (1962, 1977).
Андреев, Михаил Янев (1908–1970)
Ф. 1085, 1 оп., 141 а.е., 1,92 л.м., 1908–1998 г.
Роден на 23 авг. 1908 г. в с. Карлъ бей кьой (Пряспа). Завършва Военноморско
то училище във Варна (1930) и Въздухоплавателното училище в Казанлък (1934).
Висш морски офицер, аеротехник, стопански и държавен деец: помощник-коман
дир на Военновъздушните сили (1944–1945), секретар на ОкК на ОФ – Добрич
(1945–1948), председател на ОкНС – Добрич (1948), подпредседател на ОНС –
Варна (1949–1951), пълномощник на МС по изпълнение на ПМС за преобразяване
на Добруджа и сътрудник на Министерството на строителните материали и
горската промишленост (1951–1956), председател на ОкНс – Толбухин (1957–
1958) и на ОНС – Толбухин (1959–1964), съветник в Българското посолство във
Варшава (1964–1967). Умира на 25 дек. 1970 г.

Кръщелно свидетелство (1908).
Дипломи и удостоверения за: завършено образование, упражняване на
професия, съдене по Закона за защита на държавата и др. (1932, 1935, 1955,
1957).
Орденски книжки и грамоти за награждаването му с ордени, медали и
значки (1947–1963).
Спомени от Стефан Николов, Михаил Костов, статия и съобщение в
местния периодичен печат за дейността му, именуване на обекти с името му
и др. (1963, 1970, 1971, 1998).
Статии – негови и на други автори, в местния и централния периодичен
печат за: ПМС за преобразяване на Добруджа и ролята на Михаил Андреев
за изпълнението му, развитието на селското стопанство и др. (1952–1959).
Бележници, доклади, информации и др. от служебната му дейност (1945–
1968).
Лична кореспонденция (1955–1967).
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Снимки: лични, от служебната му дейност, от стопанския и общественополитическия живот в Толбухински окръг и др. (1909–1971).
Анкова, Надежда Иванова (1912–1978)
Ф. 1426, 1 оп., 23 а.е., 0,11 л.м., 1912–1983 г.
Родена на 6 май 1912 г. в Добрич. Завършва Държавната музикална акаде
мия в София (1936). Работи в Добрич (Толбухин) като: музикантка и учителка по
пиано (1938–1940), начална учителка (1941–1954), преподавателка по пиано в Пи
онерския дом (1954–1957) и в Детската музикална школа към Образцово народно
читалище „Йордан Йовков“ (1958–1970). Умира на 23 окт. 1978 г.

Биография от съпруга ѝ (1983).
Свидетелства за раждане и бракосъчетание (1912, 1943).
Удостоверение и дипломи за образование (1920, 1932, 1936).
Доклад на Ахил Карамузов за жизнения и творческия ѝ път (1977).
Статии в местния периодичен печат за дейността ѝ като музикален педагог и награждаването ѝ с орден „Кирил и Методий“ – I ст. (1971, 1973, 1976,
1977).
Програма от музикална продукция на нейни ученици (Б.д.).
Снимки: лични, от честване 65-годишнината ѝ и др. (1912, 1921, 1930,
1957, 1961, 1965, 1971, 1977).
Атанасов, Йордан Генчев (1931– )
Ф. 1607, 3 оп., 153 а.е., 2,86 л.м., 1931–2007 г.
Роден на 29 септ. 1931 г. в с. Блатешница, Софийско. Зъваршва Висшия сел
скостопански институт – София, специалност „Икономика и организация на
селскостопанското производство“ (1961). Рабити като: щатен организационен
работник в с. Телериг (1956–1962), председател на ТКЗС – с. Полковник Дяково
(1962–1964), главен икономист в ТКЗС „Г. Генов“ – Мездра, заместник-директор
на ДЗС – Роман (1964–1972), икономист и главен икономист в ОНС и ОАПС –
Толбухин (1972–1988), главен специалист по планиране в ОбНС – Толбухин (Доб
рич) (1989–1991). Кандидат на икономическите науки (1987).

Автобиографии (1982, 1987, 1991).
Удостоверения за раждане и граждански брак (1931, 1953).
Дипломи за завършено образование и научна степен (1949, 1961, 1987).
Негови мемоари и пътеписи за обществено-политическия и икономичес
кия живот в България, посетени от него места по света и др. (1998–2002,
2005, 2007).
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Дисертация, автореферат и рецензии от видни български икономисти за
присъждане на научна степен „кандидат на икономическите науки“ (1987).
Монографии: „Земята – собственост, рента, имуществен дял“, с негово
участие в съставянето (1991); за земеделието в Добруджа през 1940–1990 г.,
създаване и управление на частните ферми (1991, 1994).
Негови статии в местния периодичен печат по стопански въпроси (1953–
1994).
Негови доклади, анализи, справки и др. за механизация, планиране, управление на селското стопанство и др. (1965–1991).
Негови лекции по икономика и международна политика (1986–1991).
Снимки: негови – от ученически, бригадирски и студентски години
(1942–1949, 1957–1961); семейни, с колеги и др. (1953–1989).
Балкански, Николай Анастасов (1919– )
Ф. 1480, 1 оп., 49 а.е., 0,18 л.м., 1919–1986 г.
Роден на 15 окт. 1919 г. в Добрич. Завършва специалност „Стопанска и сче
товодна отчетност“ в Държавния университет във Варна (1949). Работи като:
финансов ревизор към ЦКС и Държавен финансов контрол – Толбухин (1950–1958,
1979), началник на цех в Завода за акумулатори – Толбухин (1964–1969). Активен
спортист, дългогодишен футболен съдия, хорист в Хор „Добруджански звуци“.

Автобиография (1971).
Удостоверения за раждане и граждански брак (1919, 1950).
Свидетелства за завършени курсове за ревизор, съдия по футбол и др.,
грамоти от ЦС на БПС, ОК на БЧК – Толбухин за награждаването му за червенокръстка и активна творческа дейност (1954–1981).
Брошура за заседания на НС по присъединяването на Южна Добруджа
към България (1940).
Програми от участието на Хор „Добруджански звуци“ във фестивали,
прегледи и др. (1958–1986).
Снимки от ученическите, студентските години, спортната му дейност,
турнета на Хор „Добруджански звуци“ и др. (1919–1985).
Близнакова, Веселина Станева (1897–1981)
Ф. 1071, 1 оп., 45 а.е., 0,24 л.м., 1902–1987 г.
Родена на 26 февр. 1897 г. в Добрич. Завършва гимназия в Свищов. Учител
ства в Основното българско училище – Добрич (1917–1931, 1939–1957). Активно
участва в политическата дейност преди и след 1944 г. Наградена с орден „Кирил
и Методий“ – II ст. Умира на 6 ян. 1981 г.
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Автобиография; свидетелства: кръщелно, брачно, за зрелост и за учителска правоспособност и др. (1911, 1916, 1919, 1923, 1945, 1959, 1981).
Спомени: на близки за дейността ѝ; нейни – за румънската окупация на
Южна Добруджа, учебното дело в Добрич преди 1944 г., членството ѝ в БКП
и др. (1962, 1964, 1965, 1967, 1970, 1975, 1981, 1987).
Доклади и изказвания на Веселина Близнакова за класовата борба, ролята на жените в обществения живот и др. (1944, 1946, 1975).
Кореспонденция с нейни родственици, съидейници, обществени организации по лични, политически и др. въпроси (1929, 1950, 1962–1964, 1967,
1973).
Снимки: лични; на съпруга ѝ Сократ Близнаков; на картина на Никола
Тахтунов; на Хиньо Чернаев, Киро Стефанов и др. (1902, 1903, 1908–1912,
1920, 1925, 1962, 1969, б.д.).
Позиви към гражданите на Добрич в подкрепа политиката на ОФ и в
гласуването за Народна република (1944, 1946).
Бобчева, Любка Стефанова (1927–1983)
Ф. 1464, 1 оп., 147 а.е., 1,21 л.м., 1923–1987 г.
Родена на 6 февр. 1927 г. в Стара Загора. Завършва специалност „История“
в СУ (1953). Присъдени ѝ са научна степен „Кандидат на историческите науки“
(1961) и звание „Старши научен сътрудник“ (1975). Работи в Историческия му
зей – Толбухин като археолог и директор (1958–1982). Съставя археологическа
карта на Толбухински окръг, ръководи археологически разкопки на Нос Калиакра,
край с. Топола и др. Проучва историята на Генерал Тошево, Тервел, Толбухин,
Шабла и др. Награждавана с орден „Кирил и Методий“ – II ст. и др. отличия.
Умира на 7 март 1983 г. в Толбухин.

Автобиография, кръщелно и свидетелство за зрелост (1927, 1949, 1972).
Диплом за висше образование, удостоверение от СУ и ВАК за присъдени научна степен и звание и др. (1949, 1953–1956, 1958–1961, 1975).
Указ на ДС, грамоти, удостоверения от Върховния читалищен съвет, ЦС
на БПС и др. за удостояване с отличия (1966, 1967, 1974, 1976).
Списък на публикациите ѝ (Б.д.).
Бележки и рецензия на Евгения Генова и Васил Дерменджиев за авторски и съавторски издания (1977, 1980).
Слово от паметна портретна вечер за 60-годишнината от рождението ѝ,
некролог за кончината ѝ (1983, 1987).
Дисертация, нейни научни изследвания, публикации и др. (1950, 1958–
1972, 1977–1982).
Археологическа карта на Толбухински окръг (Б.д.).
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Бележки, дневници, описания и др. от археологически разкопки за: селища и некрополи, произхода на българите, обществено-политическия, стопанския, културно-просветния живот в Толбухински окръг и др. (1965, 1966,
1971, 1972, 1978–1981, б.д.).
Монографии за добруджански градове и райони (1968, 1969, 1979, 1980,
б.д.).
Доклади, слова, информации и др. от служебната и обществената ѝ дейност (1965, 1967, 1973, 1974, 1978–1981).
Договори между Историческия музей – Толбухин и БАН за изследване
на скелети от археологически разкопки, предложения за обмяна на опит с
музейни работници от Украйна и Унгария (1968).
Изследвания, статии от други автори, спомени и др. за изкуството, културата и стопанския живот в България (1923, 1931, 1954, 1955, 1962, 1966,
1968–1970, 1972, 1974–1982, б.д.).
Снимки от: 50-годишния ѝ юбилей, археологически разкопки, конференции, на сгради и граждани от Шабла и др. (1964, 1967, 1972, 1973, 1978, б.д.).
Брусарска, Янка Стефанова (1919– )
Ф. 1503, 1 оп., 38 а.е., 0,15 л.м., 1936–1987 г.
Родена на 14 септ. 1919 г. в с. Ресиллер (Ралица). Завършва гимназиално об
разование в Добрич (1942). Работи като: завеждащ регистрите по гражданско
състояние (1943) и секретар в ГОБУ – Балчик (1944), заместник-председател на
ГНС – Балчик (1949–1959), управител на кино „Добрич“ – Толбухин (1963–1975).

Автобиография (1987).
Грамоти от Националния съвет, ОК и ГК на ОФ – Толбухин и др. за активна обществена дейност (1959, 1969, 1981).
Доклади, информации и др. от служебната и обществената ѝ дейност
(1953–1958, 1967).
Спомени на нейни близки за Дуранкулашкия бунт през 1900 г., поминъка в Балчик през 1902–1907 г. и др. (Б.д.).
Снимки: от обществената и служебната ѝ дейност (1944, 1945, 1948,
1956, 1979); на ремсисти от Добричко (1936); представления на любителската театрална трупа и на казиното в Балчик (1937, 1942, 1943); манифестация
в Балчик (1948).
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Брусарски, Павел Кръстев (1915–1996)
Ф. 1477, 1 оп., 68 а.е., 0,30 л.м., 1932–1987 г.
Роден на 11 юли 1915 г. в с. Рогозен, Врачанско. Завършва Висше търговско
училище във Варна (1940) и Висша партийна школа – София (1951). Работи като:
учител в с. Крапец и с. Ваклино (1941–1944), кмет на с. Шабла (1944), секретар на
ОкК на ОФ, ОкНС, ОкК на БКП, ОкС на БПС – Балчик (1945–1958), председател
на ОС на БПС – Толбухин (1959), директор на Селскостопанския техникум – Тол
бухин (1962–1969). Умира през 1996 г. в София.

Автобиография (1985).
Грамоти от ОК на ОФ, БЧК – Толбухин и др. за дейността му (1955–
1985).
Негови спомени за Червената армия, аграрната реформа в Балчишка
околия и др. (1983, 1984, 1987).
Негови приветствени слова, доклади за юбилейни годишнини, национални празници и др. (1950, 1952–1956, 1958–1969).
Кореспонденция с писателя Пелин Велков, учители, ученици и др. за история на организацията на БКП в с. Рогозен, Врачанско, по повод откриване
на учебни години и др. (1962–1986).
Спомени от Георги Хлебаров, Йосиф Ковачев и др. за Земеделското
училище в Добрич (1961, 1965).
Сборник с разкази „Клуб и фабрика“ на Ангел Тодоров (1932), стихове
на Атанас Атанасов (Наско Боев) (1945) и др.
Снимки от: манифестации в Балчик и посещение на Кимон Георгиев,
Антон Югов, Тодор Павлов и др. в града (1946, 1947); дейността на Селскостопанския техникум – Толбухин (1952–1969).
Василев, Иван Александров (1925–1958)
Ф. 1069, 2 оп., 135 а.е., 0,30 л.м., 1941–1960 г.
Роден на 3 окт. 1925 г. в Добрич. Завършва Селскостопанската академия
София (1949). Работи като агроном по торенето в Института по почвите „Ни
кола Пушкаров“ – София. Умира през 1958 г. в Толбухин.

Биография от Рада Александрова (Б.д.).
Зрелостно свидетелство и диплом за висше образование (1945, 1949).
Студентска лична карта, членски книжки за членство в РМС и СНМ,
бригадирски карти (1944–1948).
Бележници: лични и за успеха и поведението му в Мъжката гимназия –
Добрич (1941–1944, б.д.).
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Статии на Иван Василев в местния и централния периодичен печат за полезащитните горски пояси, агрохимическите мероприятия и др. (1954–1958).
Доклади, информации и др. на Иван Василев за създаването, отглеждането и опазването на полезащитните горски пояси (1953–1957).
Кореспонденция с Добруджанския селскостопански институт – Толбухин, Дирекцията на МТС – София и др. по служебната му дейност (1949–
1958).
Писма от Президиума на НС до съпругата му за награждаването на Иван
Василев с „Народен орден на труда“ – сребърен (1959, 1960).
Справочна литература по почвознание и агро-лесомелиорация (1949–
1954).
Виденов, Ангел Тодоров (1925–1997)
Ф. 1534, 1 оп., 51 а.е., 0,18 л.м., 1911–1989 г.
Роден на 10 окт. 1925 г. в с. Василовци, Фердинандско (Михайловградско).
Завършва Института за прогимназиални учители – Станке Димитров (1954).
Работи като учител по музика и пеене в: Народно основно училище – с. Спасово
(1949–1964), Народно основно училище „Стефан Караджа“ – Толбухин (1964–
1985). Ръководи училищни хорове, фанфарни и духови оркестри. Умира на 1 юни
1997 г. в Добрич.

Автобиография, кръщелно свидетелство, удостоверения за сключен
брак и др. (1939, 1951, 1969, 1975, 1984, 1989).
Родословно проучване за рода „Виденови“ и спомени на Ангел Виденов
за жизнения и професионалния му път (1989).
Грамоти и удостоверения от НС, КИК за награждаване с медали, значки
(1942, 1966, 1969, 1974, 1977, 1984–1986).
Програми, нотни ръкописи на негови маршови композиции, доклади и
др. от професионалната и обществената му дейност (1960, 1964–1968, 1972–
1977, 1980, 1981, б.д.).
Стихотворения от Тома Виденов за освобождението на Южна Добруджа от румънска окупация (1940).
Снимки: на негови родственици, семейни, от конгрес на учителите, конференции, с учители, съученици, състуденти и др. (1911, 1938–1986).
Вълков, Страшимир Костов (1920–1975)
Ф. 1093, 1 оп., 45 а.е., 0,22 л.м., 1920–[1977] г.
Роден на 31 март 1920 г. в с. Булатово, Гюмюрджинска околия, Гърция. Учи
в Учителския институт – Шумен (1942, 1943, 1945). Мобилизиран на фронта
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(1944, 1945). Завършва специалност „История“ в СУ (1951). Работи като учител
в: с. Стефан Караджа, Варненско (1945–1948), Провадия (1948–1951), с. Рилци,
Вечерна гимназия – Толбухин (1951–1970), Икономическия техникум – Толбухин
(1970–1975). Умира през ноем. 1975 г. в София.

Кръщелно свидетелство, военна и студентска книжка (1920, 1941, 1949–
1952), биография от [съпругата му] [1977].
Реферати, лекции, личен дневник и др. от творческата и служебната му
дейност (1934–1936, 1942–1966, 1971–1975).
Снимки: семейна, на училището в с. Долна Манастирица, Беленско
(1935, б.д.).
Издания на учебници на СУ по старобългарски език, история на България и др. (1927, 1940, 1942, 1946, 1948–1951, 1955, 1956).
Броеве на сп. „Славяни“ (1952, 1953).
Позиви от немски и съветски участници във Втората световна война, Заповед на командира на Трети български корпус за изхода на войната (1945).
Изборни бюлетини от Референдума за Народна република (1946).
Въртунинска, Рада Колева (1932– )
Ф. 1680, 1 оп., 57 а.е., 0,53 л.м., 1913–2008 г.
Родена на 28 авг. 1932 г. в с. Кара курт (Приморци). Завършва СУ, специал
ност „Руска филология“ (1964). Работи като: библиотекар в Окръжна библио
тека (1959–1964), архивист в Окръжен държавен архив (1965–1968), завеждащ
методически кабинет и директор на Център за художествена самодейност при
ОНС – Толбухин (1969–1984), директор на Народно основно училище „Васил Дру
мев“ – с. Орляк (1985–1987). Една от учредителите на Общобългарски съюз „Доб
руджа“. Носител на орден „Кирил и Методий“ – І ст. Автор на есета, поезия,
романи и др.

Автобиография (2006).
Доклади, бележки и др. на Рада Въртунинска за: приноса на българския
народ в световната култура, работата на частните български училища в Доб
рич през 1918–1940 г., приноса на Образцово народно читалище „Йордан
Йовков“ – Толбухин в развитието на художествената самодейност и др.
(1965, 1966, б.д.); развитието на художествената самодейност в Толбухински
окръг, участието на добруджански колективи във фестивали и прегледи на
художествената самодейност и др. (1981–1983).
Ръкописи и печатни издания на нейни романи, сборници с литературни
творби, монографии и др. за: историческото минало на с. Приморци, Любен
Бешков, добруджански акордеонисти, фамилия Ружини и др. (1967, 1985–
1989, 1999–2003, 2005–2008).
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Писма и поздравителни картички от български и чуждестранни дейци на
изкуството и културата, близки и приятели (1962, 1967–1978, б.д.).
Покани, програми и др. от културно-просветни институции в Толбухин
и страната за чествания, изложби и др. (1968–1970, 1972–1977, 1989, б.д.).
Брошури, библиографски справки, юбилейни вестници и др. за културно-исторически събития (1944, 1964, 1965, 1973, 1974, 1976, б.д.).
Снимки: с нейни близки, от служебната и обществената ѝ дейност (1971–
1977, 1980–1982); от бита, участието на жители от с. Кара курт (Приморци) във войните и др. (1913, 1916, 1917, 1919, 1929–1931, 1934, 1942–1944,
1949–1951, 1955, б.д.).
Господинов, Атанас Николов (1911–1986)
Ф. 1537, 1 оп., 67 а.е., 0,30 л.м., 1911–1989 г.
Роден на 9 окт. 1911 г. в с. Крушево. Завършва Педагогическия отдел в Крал
ската консерватория – Букурещ (1944). Работи като: учител по музика в Цен
тралната семинария в Букурещ (1944–1946), учител в Букурещ – в Българското
частно основно училище (1946–1948), в преобразуваното Българско педагогическо
училище (1948–1957) и директор на преобразуваното Българско основно училище
(1957–1973). Награден с орден „Кирил и Методий“ – II ст. за изтъкната педа
гогическа и обществена дейност в българската колония в Букурещ. Съавтор на
учебници по българска граматика и христоматия. Умира през 1986 г.

Автобиографии (1951, 1952).
Свидетелства: кръщелно (1911); зрелостно и диплом за висше образование (1932, 1944).
Характеристика от директора на Българското педагогическо училище в
Букурещ за работата на Атанас Господинов (1952).
Поздравително писмо от Българското посолство в Букурещ за 70-годишнината му (1981).
Надгробни слова за него (1986).
Статии от Атанас Господинов в български и румънски вестници (1957,
1964, 1969); преводи на статии, поетични творби, пиеси и др. на български
и румънски език (1960, 1966, 1968, 1971–1976); справки за места в Румъния, свързани с българското революционно и освободително движение и др.
(1972–1976).
Слова, доклади, изложения и др. за работата му като учител в Българското педагогическо училище (1949, 1950, 1952) и директор на Българското
основно училище (1957–1959, 1968, 1969) в Букурещ.
Учебници по български език с негово съавторство (1961, 1965, 1982,
1983).
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Статии на Стамен Стаменов, Дафин Дойнов, Щефан Маринеску и др. в
български и румънски вестници за значими събития и личности (1949, 1966,
1969, 1974–1977, 1980, 1981, 1983).
Изследване „Българската просвета в Букурещ“ на Марин Люлюшев с
използвани данни от документи на Атанас Господинов (1989).
Снимки от живота и дейността му (1931–1981).
Господинов, Господин Николов (1907–1999)
Ф. 1581, 1 оп., 47 а.е., 0,20 л.м., 1904–1997 г.
Роден на 6 ноем. 1907 г. в с. Крушево. Завършва гимназиално образование във
Варна (1929). Работи като: инкасатор в с. Сираково, книговодител в Железопът
но депо – Варна (1930–1933), архивар, деловодител, финансов пристав, касиерсчетоводител в Трудова горска производителна кооперация „Надежда“ – с. Руд
ник, Варненско (1935–1940), архивар, финансов пристав, деловодител, отчетник
по търговете, помощник-бирник към ГОбУ – Добрич (1940–1942), счетоводител
във фирма „Д. Султанов и Ст. Киселков“, кмет, директор на Всестранна коопе
рация – с. Кардам (1943), счетоводител в ТКЗС – с. Чернооково (1947), инструк
тор, плановик, директор на Промкомбинат – с. Генерал Тошево (1948–1952),
финансов ревизор към ОкНС – с. Генерал Тошево (1952–1960) и ОНС – Толбухин
(1960–1964), председател на ТКЗС – с. Дропла (1960–1965), сътрудник към Дър
жавен архив – Толбухин (1965–1985). Хорист в Хор „Добруджански звуци“, Хор
„Морски звуци“ – Варна и др. Умира на 6 март 1999 г. в Добрич.

Автобиографии и спомени за участието му в хоровото дело в Добрич
(1977–1992).
Свидетелства: кръщелни – негово и на съпругата му (1907, 1915); за зрелост, правоспособност и др. (1930–1958).
Грамоти от Градски и окръжен съвет за култура – Толбухин за дългогодишното му участие в Хор „Добруджански звуци“ и др. (1975–1982).
Членски, трудови книжки и др. от трудовата и обществената му дейност
(1932–1989).
Писма от близки, от брат му Атанас Господинов и др. от личен характер,
с данни за учредяването на българска църква и училище в Галац, Румъния и
др. (1940–1987, 1997).
Покани, дипляни и др. от дейността на Хор „Добруджански звуци“ с
участието на Господин Господинов (1973–1993).
Споменник на баща му, посвещения в стихотворна форма от други автори до него и баща му (1904, 1956, 1989).
Афиши, дипляни и др. за изнесени концерти от внучката му (1989, 1995,
1996).
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Снимки: на баща му Никола Господинов от участие в Балканската и
Първата световна война (1912–1917); от участия на Господин Господинов
в театрални секции, църковни и други хорове и техни турнета, в Младежка
добруджанска организация „Стефан Караджа“ и др. (1922–1995).
Дачев, Йордан Йорданов (1923–2009)
Ф. 1529, 4 оп., 591 а.е., 7,16 л.м., 1903–2009 г.
Роден на 23 дек. 1923 г. в с. Омур кьой (Стрелец – дн. прис. към с. Лозенец).
Завършва средно образование в Добрич (1945). Работи като журналист във в-к
„Добруджанска трибуна“ (1948–1984). Редактор и съставител на литературни
сборници, алманаси, краеведски изследвания и др. Един от основателите на Дру
жеството на СБП – Толбухин и негов творчески секретар (1979–1987). Носител
на литературни награди и отличия. Умира на 16 окт. 2009 г. в Добрич.

Автобиография и автобиографични бележки (1982, 1989–2005, б.д.).
Удостоверения за раждане, семейно положение, отбиване на военна
служба и др. (1946–1948).
Поздравителни адреси, слова, статии и др. от журналисти, писатели, културни институции и др. по случай негови годишнини, премиери на художествени творби (1974, 1984–2009).
Поздравително писмо от СБЖ за награждаването му с орден „Кирил и
Методий“ – III ст. (1960).
Грамоти от СБЖ, Образцово народно читалище „Йордан Йовков“ – Толбухин и др. за активна дейност в областта на културата (1965–1985).
Сборници с есета и очерци от Йордан Дачев за: герои на Йордан Йовков,
бележити добруджанци, културния и обществения живот в Добрич и Добруджа; рецензии и отзиви за сборниците и др. (1995–2008).
Статии и очерци от Йордан Дачев за известни личности и събития във
вестници, литературни сборници, брошури и др. (1946–1953, 1956–1989).
Творчески портрети, интервюта с дейци на културата, литературна анкета с поета Борис Колев (1975–1979, 1981, 1983, 1984).
Ръкописи и публикации на негови литературни творби – новели, разкази, есета и др. (1941, 1944–1949, 1956, 1960–1988).
Рецензии, оценки, редакции и др. от Йордан Дачев на литературни творби, краеведски изследвания и др. на добруджански автори (1963–1967, 1974–
1994).
Преводи на Дачев на литературни творби от румънски автори (1947–
1987, 1998–2002).
Сценарии на Дачев за документални филми (1967, 1968, 1975–1980).
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Слова и изказвания на Дачев на форуми по въпросите на културата
(1963–2006).
Доклади, информации, отчети и др. за списването и работата във в-к
„Добруджанска трибуна“ (1959–1986).
Творчески характеристики от Дачев за членове на Дружеството на
СБП – Толбухин, доклади, планове и др. за работата му като творчески сек
ретар (1979–1986).
Кореспонденция с писатели, артисти, музикални дейци, в т.ч. Дора
Габе, Елисавета Багряна, Елка и Деспина Йовкови, Валери Петров, Ивайло
Петров, Петър Славински и др. за културни събития, изяви в Толбухински
окръг и др. (1947–2007).
Колекции от: рецензии, проучвания и др. на Дачев и на други лица за
изтъкнати дейци на културата, в т.ч. Дора Габе, Йордан Йовков (1940–2008),
културни институти и исторически събития в Добричко (Толбухински окръг)
(1943–2008); афоризми на философи, класици в литературата и др. (1917–
2008).
Монография на Иван Сарандев за жизнения и творческия път на Йордан
Йовков (1985).
Спомени от известни добруджанци за паметни исторически събития
(1956–1986).
Книги с автографи от авторите им (1946–1987).
Повести и разкази от Яни Калиакренски и Любен Станчев в местния
периодичен печат (1929, 1930, 1934).
Течения на в-к „Добруджанска трибуна“ (1952–1983).
Юбилейни броеве на в-к „Литературен фронт“ (1945–1985).
Снимки: на Дачев с литературни творци, колеги и др.; от културния живот в Добрич (Толбухин); на български писатели, художници, учители, семейството на свещ. Павел Атанасов и др.; на изгледи от Балчик, Етнографски
комплекс „Стария Добрич“ в Толбухин и др. (1903, 1911, 1912, 1914–1985,
1999, 2004, б.д.).
Денков, Георги Белчев (1919–2002)
Ф. 1625, 1 оп., 17 а.е., 0,15 л.м., 1930–1990 г.
Роден на 12 окт. 1919 г. в с. Кара сулар (Ловчанци). Завършва гимназиално
образование в Добрич и Школа за запасни офицери – София (1944). Работи като
офицер в поделение № 3090 – Добрич, в ОкНС и като началник-отдел в ОНС –
Толбухин (1947–1976). Дългогодишен председател на Окръжна футболна секция –
Толбухин. Умира на 13 юни 2002 г.

Автобиография (1990).
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Удостоверение за раждане (1930).
Диплом за завършена Школа за запасни офицери – София (1944).
Грамоти и медал от ЦС и ОС на БСФС за заслуги в развитието на спорта
(1970, 1971, 1979).
Изказвания на Денков на пленуми и конференции на Българската федерация по футбол, планове, отчетни доклади и др. за дейността на Окръжната
футболна секция – Толбухин и др. (1961, 1963, 1970–1978).
Брошури: „Десетте най-добри спортисти на Толбухински окръг“ на ОС
на БСФС и „Футбол – 1961–1962“ на Футболно дружество „Добруджа“ Толбухин (1961, 1971).
Снимки от дейността му като председател на Окръжната футболна секция – Толбухин (1977).
Дженев, Иван Василев (1925– )
Ф. 1526, 3 оп., 158 а.е., 1,97 л.м., 1925–2001 г.
Роден на 30 май 1925 г. в Чирпан. Завършва Висшия медицински институт –
Пловдив (1952), специализира и завършва „Детски болести“ в Института за спе
циализация и усъвършенстване на лекари – София (1959). Детски ревмокардиолог.
Работи в Градска болница – Карлово (1952–1961), Обединена окръжна болница –
Толбухин (1961–1987). Извършва научни изследвания в областта на детската па
тология и ревмокардиология.

Автобиография (1988).
Свидетелство за раждане (1925).
Дипломи и удостоверения за завършено образование, участие в бригадирското движение и др. (1947–1978).
Статии в местния периодичен печат за него и здравеопазването (1965–
1968, 1971–1974, 1977, 1979).
Статии от Дженев в местния периодичен печат, в медицински списания
и сборници за профилактика и лечение на ревматичните и сърдечно-съдовите
заболявания при децата и др. (1966, 1968–1977, 1979, 1999–2001).
Научни изследвания на Дженев в областта на детската сърдечна патология, рехабилитация, физическо развитие, смъртност при децата и др. (1963–
1986, 1989, 1990, 1992, 1994, 1996, 1997).
Доклади, програми, обзори и др.: от медицински конференции и срещи;
за физическото развитие на децата, редки синдроми при тях и др. (1967–1984).
Диапозитиви за проблемите на детския ревматизъм и др. (1964–1987).
Фонозапис от Втора национална конференция за рехабилитация на ревматичноболни деца (с изказване на д-р Дженев) (1974).
Снимки на тежки медицински форми, редки синдроми и др. (1961–1985).
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Димитров, Боньо Желязков (1908–1994)
Ф. 1479, 1 оп., 100 а.е., 0,50 л.м., 1906–1986 г.
Роден на 8 ноем. 1908 г. в с. Курт бунар (Тервел). Работи като писар в Око
лийско управление – с. Курт бунар (1926), общински секретар в с. Аратмаджа
(Попрусаново), Добричко (дн. Силистренско) (1927–1930). Участва в дейността
на ДРО. След 9 септ. 1944 г. работи в органите на МВР, в РКС – с. Тервел, като
щатен кореспондент на в-к „Работническо дело“ (1951–1959), председател на
ТКЗС – с. Хитово (1959–1962). Умира на 3 юли 1994 г. в Добрич.

Автобиография (1986).
Кръщелно свидетелство (1908).
Книжки за награждаването му с медали (1969–1985).
Грамоти от Националния съвет на ОФ, ОК и ГК на ОФ – Толбухин за
проявена активна дейност (1972–1977).
Негови спомени за ДРО, освобождението на Южна Добруджа през
1940 г., кооперативното движение и др. (1952, 1954, 1957, 1959, 1965, 1966,
1968–1970, 1976, 1979, 1981).
Ръкописи на монографии на Боньо Димитров за историята на селища
в Добруджа, на повести, разкази и др. (1938, 1956, 1968–1970, 1972, 1976,
1980, 1986).
Статии от Димитров в местния периодичен печат и ръкописи за стопанския и културен живот в Толбухин (1952, 1955–1985).
Програма за земляческа среща в с. Сърнец, записани от Димитров народни песни от района и др. (1967, 1977).
Снимки от участието му в бригадирското движение (1948–1950), живота
на с. Сърнец и с. Оброчище (1906–1969, 1973).
Димитров, Димитър Беров (1912–1980)
Ф. 1440, 1 оп., 16 а.е., 0,09 л.м., 1934–1983 г.
Роден на 28 юни 1912 г. в с. Кочмар. Завършва Вечерно промишлено училище
в Добрич (1927). Участва във Втората световна война. Работи в МТС – Добрич
(1946–1948) и Машиностроителен завод „Маяк“ – Толбухин (1949–1951). Дирек
тор на завода (1951–1966). Един от основателите на Първото техническо дру
жество в Добрич (1948). Умира на 28 март 1980 г.

Военноотчетна книжка (1934).
Орденски книжки, удостоверения за връчени медали, значки и др. (1957–
1978).
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Спомени за работата му като директор на Машиностроителен завод
„Маяк“ в брошура за 25-годишнината на завода (1974); на негови близки за
живота и дейността му (1983).
Дипляни за историята на НТС – Толбухин с данни за Димитър Димитров
(1968).
Снимки от: участието му във Втората световна война, живота и дейността на Машиностроителен завод „Маяк“ и др. (1944, 1949–1966).
Дичев, Гавраил Драганов (1911– )
Ф. 1441, 1 оп., 64 а.е., 0,30 л.м., 1929–1984 г.
Роден на 22 апр. 1911 г. в Мангалия, Румъния. Завършва средно търговско об
разование в Букурещ (1928). Участва във Втората световна война. Работи като
директор и председател на РКС – с. Генерал Тошево (1946–1949, 1956–1959),
председател на ОбНС – с. Генерал Тошево (1950–1952), служител и общински съ
ветник в ОкНС – с. Генерал Тошево (1952–1956), директор на Окръжно предприя
тие „Материално-техническо снабдяване“ – Толбухин (1959, 1960), управител на
ОТП – Толбухин – клон Генерал Тошево (1961–1971). Секретар и председател на
Филателно дружество „Добруджа“ – Генерал Тошево.

Автобиография, удостоверения за раждане, семейно положение, връчени медали (1939–1984).
Доклади, информации и др. от служебната и обществената му дейност
(1946–1971).
Пощенски картички с изгледи от Балчик (1930).
Карта за водоснабдяването на Генералтошевска околия (1956).
Снимки: лични; семейни; от живота на РКС – с. Генерал Тошево; на
първите вършачки и комбайни, строителство на сгради и съоръжения в Генералтошевска околия и др. (1929–1982).
Добрева, Величка Йовчева (1919–2004)
Ф. 1525, 1 оп., 80 а.е., 0,54 л.м., 1941–1999 г.
Родена на 15 окт. 1919 г. в Разград. Завършва Педагогическия институт –
Шумен (1941) и специалност „Физика и математика“ в СУ (1952). Работи като
учителка в с. Светослав, Силистренско и с. Зимница (1941–1944), в Мъжката
гимназия – Добрич (Толбухин) (1947–1957), директор на Прогимназия в с. Рилци
(1944–1947), заместник-директор в Трета гимназия – Толбухин (1957–[1958]), ин
спектор в отдел „Народна просвета“ при ОНС – Толбухин ([1958]–1972), предсе
дател на ОК на СБУ – Толбухин (1972–[1978]). Издава монографии за просветно
то дело. Удостоена с орден „Кирил и Методий“ – I ст., награждавана с медали
и др. Умира на 22 дек. 2004 г. в София.

434

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ДОБРИЧ (1944–2011)

Автобиография, диплом за висше образование, орденски книжки и др.
(1953, 1956, 1962, 1969, 1976, 1979, 1981, 1988).
Слово за 80-годишнината ѝ, статии в местния периодичен печат за дейността ѝ (1978, 1999).
Монографии, сборници, статии от Добрева в местния периодичен печат
за просветното дело, ролята на жената в обществото и др. (1977, 1978, 1986,
1989, 1991, 1994).
Снимки: с учители, ученици, от манифестации, тържества, юбилейни
срещи, семинари, екскурзии в чужбина и др. (1941–1984).
Дойнов, Андон Петров (1912–1983)
Ф. 1377, 1 оп., 29 а.е., 0,13 л.м., 1912–2002 г.
Роден на 16 май 1912 г. в Добрич. Завършва Мъжка гимназия в Добрич (1930).
Работи като служител във финансов отдел в Столична община (1934–1941),
околийски комисар, помощник-кмет и кмет на ГОбУ – Балчик (1941–1944), в РКС
и ДП „Зърнени храни“ – с. Кардам (1944–1952), в ГТП „Градска търговия“ и ДСП
„Родопа“ – Толбухин (1952). Театрален самодеец. Умира на 3 март 1983 г. в Тол
бухин.

Автобиография, кръщелно и свидетелство за образование и др. (1912–
1982).
Грамота за представянето му в Градски преглед на художествената самодейност – Толбухин (1960).
Статия в периодичния печат за 90-годишнината от рождението му (2002).
Историческа справка от Дойнов за Работнически самодеен театър „Максим Горки“ – Толбухин (1961).
Сценарии за чествания на годишнини от бележити събития и др. (1972–
1974).
Снимки: на хористи от църковни хорове, на любителска театрална трупа
към църквите в Добрич (1929–1940), от постановки на Работническия самодеен театър (1954–1960).
Дончев, Дончо Николов (1910–1949)
Ф. 1434, 1 оп., 8 а.е., 0,04 л.м., 1922–1984 г.
Роден на 3 ян. 1910 г. в с. Гий орман (Пролез). Работи в манифактурен мага
зин, като текстилен работник в Каварна. Секретар на ДРО – Каварна, на РК и
ГК на БКП – Каварна. Умира на 20 апр. 1949 г. в Каварна.
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Лична карта и членска книжка за членуване в БКП (1942, 1945).
Спомени за него от съпругата му (1978, 1982).
Възпоменателен лист за 35-годишнината от смъртта му (1984).
Снимки: лични и семейни (1922–1949).
Дочев, Петър Жеков (1932– )
Ф. 1689, 1 оп., 29 а.е., 0,12 л.м., 1941–2010 г.
Роден на 15 март 1932 г. в с. Казълджиклии (Професор Златарски). За
вършва Академията за обществени науки и социално управление (1970). Работи
като организационен работник в ОбК на ДКМС – с. Тервел (1954), секретар на
СОбНС – с. Професор Златарски (1956), заместник-председател на СОбНС, за
местник-секретар на ОбК на БКП (1962, 1963), секретар на ОбК на БКП (1963–
1966, 1970, 1975–1979), председател на ТКЗС – с. Нова Камена (1971), секретар
на партийния комитет на ДЗС – с. Каблешково (1963), председател на партий
ния комитет на БКП в АПК – Тервел (1974), ръководител на Комплексна бригада
за промишлено производство – с. Каблешково (1979–1981), председател на Съве
та на секретарите на ППО – с. Паскалево (1981–1985), организационен работник
в РК на БКП – район – Толбухин (1985–1991).

Автобиографии (2002, 2009).
Удостоверения, свидетелства за завършено образование, курсове (1941–
1943, 1950, 1956).
Грамоти от Съюза на краеведите – Велико Търново, Българско генеалогично дружество „Родознание“ – София и др. за събирателската и популяризаторската му работа в областта на генеалогията и краезнанието (1952, 2002,
2004, 2007, 2008).
Статии от Дочев в местния периодичен печат за исторически и стопански събития и личности, участието на добруджанци във войните през ХХ в.,
родови срещи и др. (1961–2010).
Вестници (издания на ГОбНС – Тервел) с публикувани негови статии и
др. (1956, 1961–1964).
Разкази и монографии от Дочев за историята на с. Професор Златарски,
с. Каблешково (2003, 2005, 2006, 2008).
Доклади, слова, справки и др. от служебната и обществената му дейност като председател на Комисията на пълномощниците на правоимащите
на заличеното ТКЗС – с. Нова Камена; за номиниране на почетни граждани
на Добрич; от земляческа среща в с. Професор Златарски и др. (1962, 1963,
1968, 1978, 1984, 1985, 1995–1998, 2008, 2009).
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Душек, Йосиф Йосифов (1893–1986)
Ф. 1215, 1 оп., 42 а.е., 0,17 л.м., 1908–2003 г.
Роден на 5 март 1893 г. в Стара Загора. Завършва Католическа българска
гимназия в Одрин. Учи в Музикалната консерватория – Париж (1920), завършва
Музикалната академия – София (1932). Работи като чиновник към железници
те – Габрово, Добрич (1916–1919), учител по музика в Българската частна гим
назия, Втора средищна прогимназия „Христо Ботев“, Мъжката гимназия, Дет
ската музикална школа – Добрич (Толбухин) (1922–[1927], 1940–1988). Създава и
ръководи оркестри и хорове, Музикално дружество „Кавал“ – Добрич (Толбухин).
Инициатор за създаване на Симфоничен оркестър в Толбухин. Носител на орден
„Кирил и Методий“ – II и I ст., юбилейни медали, значки и др. Умира на 20 апр.
1986 г. в Толбухин.

Автобиография, свидетелства – кръщелно и за образование, грамоти и
др. (1911, 1914, 1916, 1927, 1932, 1937, 1941, 1949, 1952, 1958, 1978, б.д.).
Звукозапис на среща-разговор с Душек за музикалната му дейност (Б.д.).
Сведение от Висшия съвет на добруджанските организации в България
за дейността на Душек, статии от др. автори в централния и местния периодичен печат, спомени за него и др. (1928, 1942–1949, 1958, 1959, 1963, 1965,
1966, 1968, 1978, 1985, 1988, 2003).
Партитури на Йосиф Душек за духов оркестър (1946, 1949, 1971).
Програми, афиши, брошури и др. за: оперети, представяния на хорове,
оркестри, Музикално дружество „Кавал“ – Добрич и др. под диригентството
на Йосиф и Нели Душек (1912, 1927, 1928, 1930, 1936, 1943, 1949, 1955–
1963, 1978).
Писма, поздравителни картички и др. до него и семейството му (1941–
1947, 1960–1975).
Автобиография на баща му и лична карта на майка му (1908, 1930).
Монография „Поляци и българи – делото на отците-възкресенци в Одрин през 1863–1918 г.“ на Георги Кертев и Иван Кесяков за създаването на
Българската гимназия в Одрин (1936).
Албум и снимки: на духовия оркестър при Мъжката гимназия – Добрич
под диригентството на Душек; Симфоничния оркестър – София под диригентството на проф. Саша Попов и с участието на Душек (1928, 1935, 1958,
1959); за 100-годишнината на Образцово народно читалище „Йордан Йовков“ – Толбухин (1970).
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Енев, Минчо Дамянов (1929–1999)
Ф. 1554, 1 оп., 153 а.е., 0,58 л.м., 1948–1999 г.
Роден на 20 март 1929 г. в с. Армутлии (Крушари). Завършва средно об
разование в Русе (1947). Работи като читалищен организатор в с. Крушари
(1947–1956), в ДП „Зърнени храни“, ОНС, ОК на ОФ, Окръжен читалищен съ
вет – Толбухин, като ръководител на Клуб на културата в Машиностроителен
завод „Маяк“ – Толбухин (1956–1981), директор на Дом на културата в Зърненофуражен комбинат – Толбухин (1981–1989). Основател и ръководител на Пред
ставителен самодеен детски театър „Леда Милева“ („Зорница“) при Образцово
народно читалище „Йордан Йовков“ – Толбухин (1967–[1990]). Автор на сборник
с хайдушки народни песни „Юнаци се сбират“, на пиеси, стихотворения, басни и
др. Лауреат на фестивали и прегледи на художествената самодейност, носител
на орден „Кирил и Методий“ – III, II и I ст. Умира на 23 юни 1999 г.

Автобиография (1990).
Указ на ДС за награждаване с орден „Кирил и Методий“ – I ст. (1989).
Грамоти от Националния съвет на ОФ, ЦС на БПС, ЦС на Съюза на
българските читалища и др. за активна дейност (1958–1979).
Статии от други автори в сборника „100 години – Народно читалище
„Йордан Йовков“, в местния периодичен печат и др. за дейността и кончината
на Минчо Енев (1970, 1976, 1978, 1999).
Рецензия на проф. Тодор Иванов Живков от Института за фолклор при
БАН за сборника на Минчо Енев в „Юнаци се сбират“ (1970).
Поздравителни адреси от дейци на културата и институции за 60-годишнината му (1989).
Очерци от Енев за изтъкнати самодейци, сценарии от тържества, статии
в местния периодичен печат и др. за дейността на ръководените от него Клуб
и Дом на културата към предприятия в Толбухин и др. (1963–1990).
Кореспонденция с обществени организации, дейци на културата и изкус
твото, приятели и др. за творческата му дейност (1961–1990).
Снимки от живота и дейността му, от родови срещи (1948–1991, 1994).
Златарев, Петър Енев (1907–1974)
Ф. 1365, 1 оп., 10 а.е., 0,06 л.м., 1907–1974 г.
Роден на 4 апр. 1907 г. в с. Джафер факъ (Захари Стояново). Завършва Ме
дицина в СУ (1938). Завежда Очно отделение в Държавна болница – Добрич (Тол
бухин) (1944–1962). Умира на 25 февр. 1974 г. във Варна.

Свидетелства за: кръщаване (1907), зрелост (1927).
Биографични бележки от съпругата му (1974).
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Снимки на д-р Златарев като ученик, войник и от лекарската му дейност
(1928–1960).
Иванов, Борис Колев (1909–1994)
Ф. 1062, 6 оп., 322 а.е., 0,97 л.м., 1908–2000 г.
Роден на 4 окт. 1909 г. в Добрич. Завършва IV клас в Частна българска гим
назия – Добрич. Работи като журналист в местния периодичен печат ([1930]–
[1940]) и главен редактор на в-к „Добруджанска трибуна“ (1944–1959). Автор
на стихосбирки, преводач на румънска художествена литература. Умира на 13
юли 1994 г.

Автобиография (1989).
Удостоверение за раждане (1909).
Карти: журналистически, членски и др. (1948–1985).
Отзиви от видни български и румънски дейци на културата в периодичния печат, рецензии на проф. Гочо Гочев и др. за творческата му дейност
(1933, 1938, 1946, 1956, 1958, 1968–1971, 1974, 1976, 1979, 1980, 1982, 1991,
1994).
Литературна анкета „Паметта на сърцето“ на Йордан Дачев с Борис
Иванов (1981).
Телеграми, поздравителни писма, грамоти и др. от дейци на културата
и нституции по повод негови годишнини, участие в литературно четене за
100-годишнината от рождението на Йордан Йовков и др. (1955–1991).
Публикувани негови поетични творби в местния и централния периодичен печат (1946, 1948, 1960, 1973–1992).
Печатни издания на негови стихосбирки и преводи (1928, 1944–1946,
1953, 1969, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 2000).
Преводи, ръкописи на негови стихотворения, афоризми, епиграми и др.
(1932–1992, б.д.).
Кореспонденция с български и румънски литературни творци, редакции
на вестници по повод творческата му дейност (1942–1969, 1973, 1974, 1979,
1980, 1982, 1983).
Ученически книжки, некролози на негови близки и др. (1908–1914,
1916–1920, 1938).
Апели и декларации на добруджанци по клаузите на Крайовския договор
(1940).
Снимки: лични (1966, 1970); семейни (1910–1927); от живота и дейността му (1919–1990); с Елка Йовкова, Елисавета Багряна, Бойка Вапцарова,
Петър Славински и др. (1980, 1981); на Николай Гяуров с автограф (1979).
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Книги на български и румънски автори с автографи (1933–1935, 1940,
1946, 1954–1993).
Иванов, Васил Ненков (1919–2010)
Ф. 1567, 1 оп., 63 а.е., 0,11 л.м., 1945–1990 г.
Роден на 14 дек. 1919 г. в Котел. Завършва Института за прогимназиал
ни учители – Шумен (1941). Работи като учител в Народно основно училище
„Христо Ботев“ – Добрич (1943), Народно основно училище „Христо Ботев“ – с.
Кардам (1944–1948), началник на служба „Просвета“ (1948–1956) и завеждащ
„Педагогически кабинет“ в с. Генерал Тошево (1956–1959), инспектор в отдел
„Народна просвета“ при ОНС – Толбухин (1959–1979). Участник във Втората
световна война. Носител на орден „Кирил и Методий“ – I ст, медали и др. Удос
тоен със званията „Заслужил деятел на БЧК“ и „Заслужил деятел на трезве
ността“. Умира на 7 апр. 2010 г. във Варна.

Автобиография, орденски книжки, грамоти от Националния съвет на
ОФ, Върховния читалищен съвет и др. (1958, 1962, 1966, 1967, 1969, 1970,
1982, 1985, 1988, 1990).
Спомени за участието му във Втората световна война (1980).
Сценарии на Васил Иванов за документален филм за 100-годишнината
на училището в с. Спасово, провеждане на викторини и др. (1980, 1983).
Трудова книжка, удостоверения и др. от трудовата и служебната му дейност (1945, 1949, 1955, 1974, 1975).
Доклади, информации и др. от работата му към СБУ, БЧК, Комитета за
трезвеност – Толбухин (1957, 1965–1985).
Иванов, Куни Славов (1901–1964)
Ф. 1063, 1 оп., 40 а.е., 0,07 л.м., 1938–1962 г.
Роден на 8 авг. 1901 г. в с. Алфатар, Силистренско. Работи като агроном,
директор на МТС – с. Генерал Тошево, на РКС – Толбухин, околийски агроном –
Толбухин, директор на Поземлена дирекция – Толбухин ([1930]–[1959]). Умира
през 1964 г.

Книжки: военна (1948), профсъюзна (1955), осигурителна (1949).
Статии от Куни Иванов, публикувани в местния периодичен печат по
земеделски въпроси (1952).
Личен бележник от служебната му дейност (1948–1952).
Доклади за полевъдството (1938, 1945, 1955–1958), негов проект за
учебник по пчеларство и др. (1962).
Снимки: семейни и с колеги (1958).
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Иванов, Любомир Колев (1934– )
Ф. 1670, 1 оп., 11 а.е., 0,20 л.м., 1942–2005 г.
Роден на 21 септ. 1934 г. в Добрич. Завършва Философия в СУ (1957). Работи
като преподавател в Икономически техникум, Първа политехническа гимназия
„Кирил и Методий“, Институт за детски и начални учители – Толбухин ([1958]–
[1979]), Педагогически колеж – Добрич и Шуменски университет „Епископ Кон
стантин Преславски“ (1998–2003), в Регионален инспекторат по образование –
Добрич (1997), доцент и ръководител на катедра в Медицински факултет – Тол
бухин (Добрич) (1980–1990). Депутат във ВНС (1990–[1994]). Носител на орден
„Кирил и Методий“ – І ст. Научните му изследвания са свързани с проблемите на
интелекта и интелeктуалното развитие на личността.

Удостоверение за раждане (1953).
Свидетелства, удостоверения и дипломи за: завършено образование,
присъждане на звание „Кандидат на философските науки“ и „Доцент“; избирането му за депутат във ВНС (1942, 1948, 1952, 1957, 1972, 1973, 1980,
1990).
Карти на Любомир Иванов – народен представител във ВНС, орденски
книжки и др. (1961, 1973, 1979, 1990, 1991, 1994, 1997).
Дисертация на Любомир Иванов „За някои предимно гносеологически
аспекти на взаимоотношението между философията и семиотиката“ ([1973]).
Доклади, съобщения и др. на Любомир Иванов в научни издания, от
участия в конгреси, научни сесии и др. (1972, 1973, 1977, 1979, 1981, 1983–
1985, 1988–1990, 1995, 1996, 1998, 2002, 2003, 2005); статии в централния и
местния периодичен печат на обществено-политическа тематика (1957, 1958,
1962, 1966, 1968, 1971, 1984, 1988–2005).
Поздравителни картички до него от Жельо Желев, Димитър Попов и др.
(1990).
Снимки: с колеги и ученици (1965, 1968, 1972).
Иванов, Панайот Иванов (1927– )
Ф. 1614, 1 оп., 104 а.е., 0,71 л.м., 1936–2002 г.
Роден на 14 авг. 1927 г. в Добрич. Завършва СУ, специалност „Българска
филология“ (1953). Работи като учител в Толбухин – в Педагогическа гимназия
(1953–1962), Математическа гимназия „Иван Вазов“ (1962–1987). Автор на пуб
лицистични и литературни творби. Преводач на чувашки и румънски художест
вени литературни творби. Изследва прабългарската руническа писменост. Носи
тел на орден „Кирил и Методий“ – ІІІ ст. и др.
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Автобиография, орденска книжка, свидетелства за кръщаване и завършено образование и др. (1943, 1945–1987).
Статии от Панайот Иванов в централния и местния периодичен печат
за прабългарските рунически надписи, по исторически и др. въпроси (1971–
1999).
Литературни творби на Иванов, преводи на разкази от чувашки, румънски и руски език и др. (1963–1999); тематични разработки, литературни сценарии и др. от работата му като учител (1968–1999).
Кореспонденция с български и чуждестранни научни работници, езиковеди и др. за творческата му дейност (1970–1998).
Статии за него в местния периодичен печат (2000, 2002).
Статии, разкази на други автори (някои на руски, чувашки и френски
език) и др. (1974–1991).
Снимки: лични и семейни, с приятели, колеги, ученици, чувашки граждани и др. (1936–1992).
Иванов, Стоян Костов (1920–1994)
Ф. 1481, 2 оп., 152 а.е., 0,81 л.м., 1910–1994 г.
Роден на 5 февр. 1920 г. в с. Ели бей (Пчеларово). Завършва Юридическия
факултет на СУ (1947). Работи като адвокат в с. Генерал Тошево (1947–1959),
съдия и прокурор в Толбухин (1960–1980). Краевед, преводач от румънски език.
Умира на 13 авг. 1994 г.

Автобиография (1986).
Свидетелства за: завършено средно и висше образование, следдипломни
квалификации и адвокатска правоспособност (1940, 1947, 1951, 1952, 1969).
Грамоти, удостоверения и значки от Съюза на юристите в България,
Националния съвет на ОФ, ЦС и ОС на БСФС – Толбухин и др. за активна
дейност (1971, 1972, 1977–1979).
Некролог за кончината му (1994).
Дописки, статии и др. в централния и местния периодичен печат на
спортна, краеведска тематика, за Дора Габе, Йордан Йовков и др. (1959–
1963, 1979–1984, 1987, 1988).
Монографии на Стоян Иванов за историята на с. Овчарово и с. Пчеларово (1986); ръкописи на негови проучвания за историята на села в Толбухински окръг, Дора Габе, Йордан Йовков и др. (1981–1985).
Преводи на Стоян Иванов на монографии и изследвания на румънски
автори за историята на Добруджа (1971–1988).
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Заключения от работата му като съдия и прокурор в Окръжен съд – Толбухин (1963–1979).
Снимки: лични, на прототипи на герои на Йовков, от живота в с. Пчеларово и др. (1910, 1932, 1938, 1941, 1942, 1945, 1950, 1955, 1970–1972, 1980–
1982).
Иванова-Бояджиева, Ганка Александрова (1921–1998)
Ф. 1160, 2 оп., 87 а.е., 0,51 л.м., 1945–2000 г.
Родена на 23 февр. 1921 г. в с. Тича, Сливенско. Завършва специалности
„География“ и „История“ в СУ (1944). Работи като учителка в Трета мъжка
гимназия – София (1944, 1945), Смесена гимназия – Котел (1945), Педагогическо
училище – Добрич (1945–1950), Първа политехническа гимназия – Толбухин (1954–
1976). Участва в Хора на учителките, „Хор „Добруджански звуци“ – Толбухин,
обществени организации и др. Награждавана с правителствени и държавни наг
ради. Носител на орден „Кирил и Методий“ – II ст. Умира на 25 февр. 1998 г. в
Добрич.

Автобиография, диплом за висше образование, грамоти, възпоменателен некролог за нея и др. (1947, 1948, 1954–1979, 2000).
Статии, доклади от творческата ѝ дейност, географски изследвания от
Ганка Иванова-Бояджиева за села от Толбухински окръг (1960, 1962, 1964–
1967, 1973–1975, 1977, б.д.).
Албуми и снимки: от служебната, обществената и творческата ѝ дейност, в т.ч. с автограф от Валентина Терешкова (1945–1977); на участници в
Първия конгрес на учителите (1962), Хора на учителките, Мерсия Макдермот при посещението ѝ в Дом-паметника „Йордан Йовков“ – Толбухин и др.
(1969–1976, 1979, б.д.).
Звукозапис на излъчен очерк за нея по Радио София (1975).
Планове, програми, отчети и др. за дейността на: Географско дру
жество – клон Толбухин, Дома на учителя – Толбухин и др. (1967–1985).
Грамота, бригадирска книжка и др. на нейни близки (1947, 1948).
Иванова, Елена Димова (1944–2003)
Ф. 1569, 1 оп., 116 а.е., 0,25 л.м., 1914–1990 г.
Родена на 18 март 1944 г. в Карнобат. Завършва Българска филология в СУ
(1966). Работи в Толбухин като учителка в Техникума по механотехника (1966–
1969), редактор във в-к „Добруджанска трибуна“ (1969–1979), драматург в Дра
матичен театър „Йордан Йовков“ (1980–1999). Член на Дружеството на писа
телите, журналистите и артистите в Толбухин. Развива разностранна литера
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турно-публицистична дейност. Носител на орден „Климент Охридски“. Умира
на 22 февр. 2003 г.

Автобиография (1990).
Статии, очерци, интервюта и др. на Елена Иванова във в-к „Добруджанска трибуна“ за обществено-икономическия и културния живот в Толбухински окръг (1967–1979).
Монография „60 години – трибуна и съвест“ на Елена Иванова за 60-годишната история на Драматичен театър „Йордан Йовков“ – Толбухин (ръкопис и печатно) (1988); ръкописи на разкази, поеми, пиеси и др. (1959–1961,
1966, 1968, 1972, 1977, 1984, 1986, 1988, 1989).
Бележници на Атанас Попов – директор на Драматичен театър – Толбухин, с анализи на спектакли и роли (1950, 1955).
Снимки: от жизнения и творческия път на Елена Иванова (1975, 1984,
1985), на ученици от Първа средищна прогимназия „Райко Цончев“ – Добрич
(1914).
Илиев, Петко Стоянов (1916–1987)
Ф. 1451, 1 оп., 65 а.е., 0,21 л.м., 1943–1987 г.
Роден на 18 септ. 1916 г. в с. Ерджии (Земенци). Завършва Висшата пар
тийна школа при ЦК на БКП (1959). Работи като чиновник в СОбУ – с. Крушари
(1942), инструктор в ЦК на БКП (1950–1955), инструктор и завеждащ отдел
„Кадри“ в ОкК на БКП – Толбухин, завеждащ отдел „Организационен“ в ОК на
БКП – Толбухин (1955–1961). Умира на 3 ян. 1987 г.

Автобиография (1984).
Удостоверения, грамоти и дипломи за награждаването му за: участие
в съпротивителното движение преди 1944 г., заслуги в дейността на ОФ, в
профсъюзното и физкултурното движение и др. (1950–1985).
Некролози за кончината му (1987).
Спомени на Петко Илиев за съпротивителното движение в Добричко
преди 1944 г. (1960–1985).
Статии от Петко Илиев за дейността на комитетите на БКП, доклади,
слова от предизборни събрания и др. (1956–1966, 1972–1984).
Снимки от поклонения пред лобните места на участници в съпротивителното движение преди 1944 г., на делегати на конгреси на БКП, випускници във Висшата партийна школа при ЦК на БКП и др. (1943–1947, 1959,
1962–1981).
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Илчев, Васил Стойчев (1905–1965)
Ф. 1438, 1 оп., 30 а.е., 0,15 л.м., 1905–1984 г.
Роден на 27 септ. 1905 г. в Стара Загора. Завършва Висше техническо учили
ще във Виена (1929). Работи като инженер в Окръжно кооперативно водоснабди
телно бюро – Стара Загора (1930–1934), директор на Общинско стопанско пред
приятие за водоснабдяване на Стара Загора и благоустрояване и експлоатация
на Старозагорските минерални бани (1934–1938), инженер в Областно инженер
ство – Пловдив (1938–1940), районен инженер в Районно инженерство – Добрич
(1941–1948), директор на Дирекция за водоснабдяване на Добруджа (1949–1956),
проектант във „Водоканалпроект“ – София (1957–1965). Умира на [15 септ.]
1965 г.

Кръщелно свидетелство (1905).
Биографични данни от съпругата му (1984).
Свидетелства: за завършено средно образование и граждански брак
(1924, 1955); от служебната му дейност (1930–1933, 1938, 1940–1947, 1954,
1961, 1963).
Студентска книжка от следването му във Висше техническо училище –
Виена (1924).
Удостоверение за награждаването му с „Народен орден на труда“ – златен (1959).
Албуми и снимки: семейни, от служебната му дейност, водоснабдяването на Добруджа, на водоснабдителни обекти в Австрия и България и др.
(1924–1960).
Йорданов, Николай Минчев (1905–1978)
Ф. 1145, 2 оп., 52 а.е., 0,24 л.м., 1926–1978 г.
Роден на 18 дек. 1905 г. в с. Богданово (Богдан). Член на ДРО (1929) и секре
тар (1935–1940). Завършва Висшата партийна школа към ЦК на БКП (1946). Ра
боти като редактор на вестниците „Добруджанска мисъл“, „Подем“, „Добру
джански новини“, „Народна дума“ и сп. „Класове“ преди 1940 г., учител в селата
Азаплар (Полковник Дяково), Среден Базаурт (Тянево) и Кабасакал (Полковник
Минково) (1940–1942), председател на ОкК на ОФ – Добрич (1944–1950), секре
тар на ОК на БКП – Варна, член на ИК на ОНС – Варна ([1950]–[1965]). Поет и
писател. Умира на 22 дек. 1978 г. във Варна.

Автобиография (1975).
Некролози, надгробни слова от близки и обществени организациии по
повод кончината му (1978).
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Карти: лични, членски, делегатски и др. (1949–1966).
Ръкописи на негови: литературни творби – разкази, стихотворения, поеми, драма „Чифлиците горят“ (1930–1958, 1967, 1977, 1978, б.д.); сборник
със спомени „Преминали под дъгата“ за членове на ДРО (1969).
Броеве на вестници, сп. „Класове“ с публикувани негови творби (1934,
1935, 1940, 1958–1962, 1972, 1973).
Отзиви на Дора Габе за творчеството му (Б.д.).
Кореспонденция с журналисти, колеги и приятели (1940, 1954, 1966,
1969, 1973–1978).
Книги, брошури от други автори за румънското господство в Южна
Добруджа (1926, 1935).
Снимки от живота и дейността му (1940–1976).
Йорданова, Дора Димитрова (1927– )
Ф. 1444, 2 оп., 104 а.е., 0,53 л.м., 1947–2007 г.
Родена на 25 септ. 1927 г. в Добрич. Завършва специалност „История“ в СУ
(1954). Работи като учителка и директорка на Педагогическо училище, Смесена
гимназия и Втора политехническа гимназия – Толбухин (1954– 1982). Награжда
вана с орден „Кирил и Методий“ – I ст. (1973), медали и др.

Автобиография, удостоверения за квалификация, поздравителни адреси
от СБУ за присъденото ѝ звание „Заслужил учител“, нейни годишнини, по
повод празници и др. (1947, 1954, 1957, 1975–1977, 1980–1982, 1985, б.д.).
Диплом за завършено образование в СУ, Указ на ДС за удостояването
ѝ със звание „Заслужил учител“, орденски книжки и др. (1954, 1962, 1969,
1973, 1981, 1982, 1984, 1985).
Статии и очерци в местния и централния периодичен печат за дейността
ѝ (1977, 1981, 2002, 2007).
Лични творчески, урочни планове и др. (1954–1956, 1963, 1964–1982,
б.д.).
Доклади, слова, изказвания и др. от служебната и обществената ѝ дейност (1959, 1962, 1964, 1972, 1976–1978, 1980–1982, б.д.).
Кореспонденция с племенника ѝ Максим Демиров, с Музея на образованието – Габрово за изпращане материали от педагогическата ѝ дейност (1981,
1983, 2001).
Снимки: лични, с ученици, учителския колектив на Втора политехничес
ка гимназия – Толбухин, от родова среща в с. Пърчовци, Великотърновско,
на делегати от Толбухински окръг на ХХI конгрес на учителите и др. (1955–
1962, 1974, 1975, 1978, 1980, 1981).
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Кабакчиева, Райна Кирова (1881–1968)
Ф. 1083, 1 оп., 35 а.е., 0,14 л.м., 1910–1975 г.
Родена през 1881 г. в Добрич. Учи Стоматология в Одеса (1907–1910). Учи
телства в Добрич (1901–1906). Работи като стоматолог в Добрич (1910–1931) и
София (1932–1944). Умира на 21 ян. 1968 г. в София.

Автобиография (1952).
Позволителни за упражняване на зъболекарска практика (1910, 1927).
Спомени на Райна Кабакчиева за участието ѝ в ДРО и др. (Б.д.)
Писмо от сина ѝ до Окръжен държавен архив – Толбухин за дейността
ѝ (1975).
Снимки: лични, на нейни близки и др. (Б.д.).
Кавръков, Кольо Георгиев (1923– )
Ф. 1412, 1 оп., 14 а.е., 0,10 л.м., 1958–2003 г.
Роден на 23 март 1923 г. в с. Караман кьой, Румъния. Преселва се в с. Труб
чолар (Орляк) (1940). Работи като продавач и управител на книжарница в Тервел
(1953–[1983]). Изтъкнат изпълнител на народни песни. Награждаван с медали на
републикански и международни фестивали и събори на народното творчество.
Удостоен с орден „Кирил и Методий“ – I ст. (1973).

Автобиография (1979).
Дипломи от Централния организационен комитет на национални събори на народното творчество за награждаването му със златни медали (1964,
1971, 1976).
Заповед на МПК за награждаването му за постигнати високи резултати
по време на Седмица на турската книга (1958).
Статии в периодичния печат за изявите му (1966–1979, 2003).
Снимки от участието му в концерти, събори и др. (1965–1976).
Казанджиев, Ангел Тодоров (1916–1989)
Ф. 1358, 1 оп., 29 а.е., 0,12 л.м., 1936–1989 г.
Роден на 23 март 1916 г. в с. Чаир харман (Генерал Колево). Завършва Вис
шата партийна школа – София (1955). Член на ДРО, участник във Втората
световна война. Работи като кмет, секретар на ОкК на ОФ, председател на
СОбНс – с. Генерал Тошево (1946–1958), председател на ТКЗС – Генерал Тошево
(1959–1973), председател на Читалище „Светлина“ – Генерал Тошево, член на
ОК на БКП – Толбухин (1974–1980). Умира на 17 окт. 1989 г.
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Автобиография (1952).
Военна и орденска книжка, грамоти, удостоверения и др. за награждаване с военни отличия, активно участие в дейността на ОФ (1945–1979).
Некролози за кончината му (1989).
Спомени за участието му във Втората световна война, работата му в ОФ
и др. (1978, 1981).
Информации, бележки, изказвания и др. за работата на ТКЗС, на читалището в Генерал Тошево и др. (1950–1980).
Брошури за честване Деня на хумора и сатирата в Генерал Тошево, живота на генерал Стефан Тошев (1979, 1980).
Снимки: лични и семейни (1936–1976); на мелници, сгради, селскостопански дейности в Генерал Тошево и др. (1940–1973); от посещение на Българското военно гробище в Паркан, Унгария (1977), на чужди делегации в
Генерал Тошево (1957–1963).
Казанджиев, Георги Атанасов (1940– )
Ф. 1456, 1 оп., 123 а.е., 0,65 л.м., 1940–1985 г.
Роден на 6 февр. 1940 г. в с. Ръмник, Румъния. Завършва Строителен тех
никум във Варна. Работи в Пристанище – Варна, Окръжен читалищен съвет,
ТКЗС – Толбухин, КК „Албена“, Маслодобивен завод „Васил Коларов“, Акумула
торен завод „Старт“ – Толбухин. Автор на монографии за бойния път на 46-ти
Добрички пехотен полк, срещите му с герои на Съветския съюз и др.

Автобиография (1985).
Статии в централния и местния периодичен печат за историческите му
проучвания, събирателската му дейност и др. (1983).
Благодарствен адрес от Съвета на ветераните от Великата отечествена
война в СССР за изследователската му дейност (1975).
Статии от Георги Казанджиев в централния и местния периодичен печат,
брошура, доклади и др. за герои на СССР, бойния път на 46. Добрички пехотен полк, прабългарски родове, устройството на Първото българско царство
и др. (1983–1985, б.д.).
Нарядни листи, справки, негови анализи от работата му в Маслодобивния завод – Толбухин (1972–1976).
Кореспонденция със съветски граждани и институции за издирване на
биографични и исторически данни за герои на СССР (1973–1985).
Снимки от Втората световна война и на герои на СССР (1940–1945, б.д.).
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Калчев, Иван Стойчев (1908–1993)
Ф. 1342, 1 оп., 10 а.е., 0,04 л.м., 1900–1948 г.
Роден на 3 окт. 1908 г. в с. Кючук ак бунар (Мали извор). Работи като бъчвар
в родното си село и в с. Вълчи дол, Варненско, земеделец в с. Ашиково (Осеновец),
Шуменско. Един от основоположниците на ТКЗС в с. Мали извор. Умира през
1993 г. в с. Мали извор.

Майсторско свидетелство (1932).
Удостоверения за поданство и освобождаване от военна служба (1935).
Членска книжка от участието му в Кредитна кооперация „Съгласие“ – с.
Мали извор (1948).
Крепостен акт за недвижима собственост на баща му (1909).
Вестници „Нов завет“ и „Черно море“ (1900, 1934).
Снимки: семейни, на работилницата му и др. (1934, 1935).
Караиванов, Йордан Маринов (1903–1979)
Ф. 1302, 1 оп., 32 а.е., 0,17 л.м., 1903–2003 г.
Роден на 17 апр. 1903 г. в с. Голяма Кайнарджа (Светослав), Силистренско.
Завършва гимназия в Силистра (1925). Работи в мелница в Черна вода, Румъния
(1930–1933), Дружество „Соя“ – Добрич (1933–1949), като директор на РКС –
Добрич, управител на ДП „Зърнени храни“ – Толбухин (1949–1960), завеждащ
„Постановъчна част“ в Народен театър – Толбухин (1960–1963). Умира на 4 май
1979 г. в Толбухин.

Кръщелно свидетелство (1903).
Свидетелство за венчаване (1927).
Грамоти и удостоверения от: Националния комитет на ОФ за активна
обществена дейност, Клуба на дейците на културата – Толбухин, за удостояването му като почетен член на клуба (1959–1974).
Статия на Я. Сивева във в-к „Добруджанска трибуна“ за 100-годишнината от рождението му (2003).
Негови спомени за Работническия театър „Студия“ – Добрич (1959).
Снимки от служебната и обществената му дейност (1919–1979).
Караиванов, Марин Йорданов (1928–1978)
Ф. 1226, 1 оп., 97 а.е., 0,64 л.м., [1896]–1978 г.
Роден на 7 юни 1928 г. в Силистра. Завършва Юридическия факултет на СУ
(1951), Школа за ръководни кадри при МС (1955) и др. Работи като юрист, начал
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ник-отдел „Организационен“ при ГНС – Толбухин (1954–1955), юрисконсулт на
Завод „Калорима“ – Толбухин (1968–1978). Сътрудничи на централни вестници,
превежда румънска художествена литература, занимава се с филателия и др.
Умира на 28 септ. 1978 г.

Удостоверение за раждане, дипломи за завършено образование и школи,
некролози за кончината му и др. (1928, 1936–1978).
Стихотворения и разкази на Марин Караиванов, негов превод от румънски език на рецензия към разказа „Мъгла“ на Еузебиу Камилар и др. (1949–
1969, 1972, 1973).
Колекции от: пощенски марки; изгледи на исторически, географски и архитектурни забележителности от европейски и азиатски страни; карикатури,
анекдоти и др. ([1896]–1977).
Каталог на БНБ на българските монети и банкноти – емисии 1881–
1971 г. (1971).
Сборници, инструкции, закони и др. по юридически въпроси (1958–
1975).
Снимки: лични, от обществената и служебната му дейност (1935–1955).
Керанов, Георги Желев (1922–1988)
Ф. 1369, 1 оп., 12 а.е., 0,09 л.м., 1939–1981 г.
Роден на 1 апр. 1922 г. в с. Арабаджии (Коларци). Завършва Учителския ин
ститут в Силистра (1944). Работи като учител в с. Коларци (1944–1953), тре
ньор по спортна стрелба на представителни войскови отбори (1953–1956), сек
ретар на ОкНС – с. Тервел (1957), на ОкК на БКП – с. Тервел (1958, 1959) и на ГК
на БКП – Тервел (1959–1972), председател на РПК – Тервел (1973–1977). Удосто
ен със званието „Заслужил майстор на спорта“ (1961). Умира на 16 авг. 1988 г.
в Тервел.

Автобиография (1981).
Свидетелства за образование и спортен съдия (1939–1957).
Военноотчетна книжка (1956).
Карти: съдийска, треньорска и за участие в олимпийски игри и др.
(1951–1957).
Грамоти за постигнати успехи по спортна стрелба в страната и в чужбина (1951–1968).
Снимки от участие в спортни състезания (1951–1957).
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Коларов, Иван Стоянов (1923–2009)
Ф. 1445, 2 оп., 139 а.е., 0,40 л.м., 1937–1986 г.
Роден на 1 апр. 1923 г. в с. Обретеник, Русенско. Завършва средно образо
вание в Бяла (1942), Въздушно-техническо училище – Карлово. Работи в ОкК на
РМС и секретар на ОкК на БКП – Бяла (1945–1950), като редактор на в-к „Ста
линско знаме“ – Сталин (Варна) (1951–1954), в БНТ, Радио София, Агенция „Со
фия-прес“, на сп. „Художествена самодейност“, „Естрада“ и др. (1954–1975).
Член на Дружеството на СБП в Толбухин (1980). Автор на сборници със стихот
ворения и епиграми, пътеписи, очерци и др. Преводач на литературни творби на
руски, югославски и други автори. Носител на орден „Кирил и Методий“ – I ст.
Почетен член на Римската академия „Гулиелмо Маркони“ (1983). Умира на 11 ян.
2009 г. в София.

Автобиография и автобиографична справка (1980, 1983).
Диплом на Римската академия „Гулиелмо Маркони“ за удостояването
му със звание „Заслужил академик“ (1984).
Печатни издания на негови стихосбирки, сборници с разкази, очерци и
др. (1966, 1969, 1971, 1973, 1976–1985); литературни сборници с поместени
негови творби (1966, 1968, 1978–1983); публицистични творби в централния
печат (1965, 1978, 1980, 1982–1986).
Ръкописи на негови стихотворения, либрета за опера и балет (1951,
1961, 1964, 1968–1970, 1980, 1982, 1984).
Творчески отчети пред Дружеството на СБП – Толбухин (1981–1983).
Кореспонденция с писатели, журналисти и др. за творчеството му (1955,
1956, 1958, 1967, 1969, 1970, 1974, 1978, 1981–1985).
Снимки: с близки, писатели, дейци на културата и др. (1937, 1941–1972,
1979, 1982–1985).
Коларова, Мария Георгиева (1913–2004)
Ф. 1595, 1 оп., 49 а.е., 0,21 л.м., 1911–2000 г.
Родена на 28 май 1913 г. във Варна. Завършва специалност „Класическа фи
лология“ в СУ (1939). Работи като учителка в Априловската гимназия в Габрово,
в Плевен, Бургас, Враца, училището на гара Левски, Балчик (1942–1956), инспек
тор в отдел „Просвета“ при ОНС – Толбухин (1959–1963), завеждащ учебната
част в Техникума по механотехника – Толбухин (1963–1966). Автор на литера
турни и живописни художествени творби. Организира свои изложби – акварел в
Толбухин и София. Умира на 12 ян. 2004 г. в Добрич.

Автобиография, кръщелно свидетелство, диплом за висше образование
и др. (1913, 1932, 1939, 1942, 1989, 1995).
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Статии, литературни творби и преводи от гръцки език на Мария Коларова, публикувани в централния и местния печат (1955–1990).
Статии в централния и местния периодичен печат за служебната и творческата ѝ дейност (1962, 1975–1977, 1979, 1980, 1982, 1998).
Писма до нея по повод литературни творби, експониране на изложби и
др. (1958–1990, 1998, 2000).
Снимки: лични, на нейни близки, със съученици, от изложби, на подарени от нея картини на „SOS – Детски селища в България“ и др. (1911–1936,
1977, 1979, 1980, б.д.).
Коларова, Мария Димитрова (1906–?)
Ф. 1080, 2 оп., 36 а.е., 0,19 л.м., 1965–2003 г.
Родена през 1906 г. в с. Веис кьой (Бобовец). Завършва Училище за медицински
сестри – Варна. Работи като медицинска сестра в Кюстендил и София. Участва
активно в обществения живот, изработва художествени плетива и бродерии,
участва с тях в самостоятелни изложби.

Статии в периодичния печат и книги за впечатления за изложбите ѝ
(1969–1977, 2003).
Диплом от Третия национален събор на народното творчество в Копривщица, грамоти от Районен съвет на жените – София и фестивали за изявите ѝ
и активната ѝ обществена дейност (1966–1980).
Писма, поздравителни картички и др. от граждани и обществени организации до нея по случай празници (1965–1975).
Снимки от нейни изложби (1970–1972).
Колев, Вълко Калчев (1932– )
Ф. 1655, 1 оп., 65 а.е., 0,50 л.м., 1921–1994 г.
Роден на 8 ян. 1932 г. в с. Ески баба, Румъния. Завършва висше образование
във Висшия институт за народно стопанство – Варна, специалност „Счетоводна
отчетност“ (1961). Работи като счетоводител в отдел „Нардна просвета“ при
ОНС – Толбухин (1960–1962), сътрудник-архивист (1963–1970), директор на Ок
ръжен държавен архив – Толбухин (Добрич) (1971–1992). Удостоен с орден „Ки
рил и Методий“ – І ст., грамоти, ордени, медали и др. за участия в състезания по
шахмат, популяризиране на архивното дело, активна профсъюзна дейност и др.

Автобиографии (1966, 1971).
Удостоверения за образование, курсове, степен по шахмат, награждаване с ордени и медали и др. (1941–1962, 1969, 1976, 1981).
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Грамоти от Физкултурно дружество „Добруджа“ – Толбухин, Българската федерация „Спорт за инвалиди“, ГУА при МС и др. за: спечелени
призови места в състезания по шахмат, популяризиране на архивното дело,
заслуги към честване 1300-годишнината от създаването на българската държава (1962–1994).
Изследване, статии, нтервюта и др. за развитието на архивното дело,
кооперативното движение, участието на добруджанци във войните и др.
(1963–1990).
Записки, бележки, фотокопия на документи и др. за проучване стопанското развитие на Добруджа след Освобождението до 1972 г. (Б.д.).
Служебни карти, заповеди и др. от служебната му дейност (1953–1992).
Доклади, информации, изказвания и др. от служебната му и обществена
дейност (1968–1992).
Кореспонденция с: проф. Страшимир Димитров за издаване на сборник
с османски документи за историята на Добруджа (1976–1987); с украински
граждани за Втората световна война (1963–1984).
Колекция от статии за: преброяването на населението в България през
1941 г.; ислямизирането на българите в Североизточна България до 1876 г.;
бойния път на 46. Добрички пехотен полк и др. (1942, 1945, 1966–1990).
Албум и снимки: от честване 50-годишния му юбилей (1982); от живота
и дейността на Окръжен държавен архив – Толбухин (1974–1988); на УС на
БЗНС – София (1921); откриване паметника „Пиета“ за Дуранкулашкия бунт
(1980); кооперативна конференция (1950), манифестации и др. (Б.д.).
Колева, Милка Илиева (1907–1996)
Ф. 1330, 1 оп., 30 а.е., 0,16 л.м., 1907–1979 г.
Родена на 12 дек. 1907 г. в Добрич. Учи Фармация в Букурещ (1930–1931).
Завършва Фармацевтичен факултет в Прага (1933). Работи като аптекар в
Каварна (1933–1935), с. Касъм (Генерал Тошево) (1935–1940), Добрич (Толбухин)
(1940–1959), директор на Аптечно управление – Толбухин (1959–1970). Умира на
22 окт. 1996 г. в Добрич.

Автобиография (1979).
Удостоверение за раждане, свидетелства и диплом за образование (1907,
1918, 1921, 1928).
Грамоти от ОК на БКП, ЦС на БЧК и др. за дейността ѝ (1947, 1950,
1960, 1965, 1971).
Бележки на Милка Колева за здравеопазването и аптечното дело в Толбухин (Б.д.).
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Програми от конгреси и конференции на фармацевтите (1965, 1967,
1969).
Снимки от служебната, обществената ѝ дейност и др. (1916, 1925, 1927–
1970).
Контев, Христо Анастасов (1927– )
Ф. 1583, 2 оп., 94 а.е., 0,43 л.м., 1953–2007 г.
Роден на 28 юни 1927 г. в Каспичан. Завършва Агрономическия факултет на
Висшия селскостопански институт – София (1954). Работи като ръководител
на растителнозащитна база към МТС – Толбухин (1954–1957), ръководител на
Опитно поле по агро-лесомелиорация – с. Карвуна (1957–1959), завеждащ „Елит
но семепроизводство“ и научен сътрудник по ентомология в Института по пше
ницата и слънчогледа „Добруджа“ край Генерал Тошево (1959–1961, 1963–1992),
главен агроном на ОУ „Сортови семена“ – Толбухин (1961–1963). Носител на на
учни степени: кандидат на селскостопанските науки (1969), ст.н.с. II ст. (1970) и
ст.н.с. I ст. (1983). Научната му работа е насочена към борбата с неприятелите
по пшеницата. Има внедрени научни разработки.

Автобиография (Б.д.).
Спомени за създаването и дейността на Института по пшеницата и слънчогледа край Генерал Тошево (1990).
Авторско свидетелство и свидетелство за присъдена награда от Академията на селскостопанските науки (1968, 1982).
Монография „Пшеницата в България“ с участие на Христо Контев
(1979).
Доклади на Христо Контев от международни конгреси, симпозиуми и
др. по растителна защита, статии, обзори и др. в научни списания, централния и местния периодичен печат (1953–2007).
Автореферат на кандидатската му дисертация, рецензия от проф. Марин
Дириманов, отзиви на учени от България и чужбина за научната му работа
(1965–1970, 1983).
Статии от други автори в бюлетин на Съюза на научните работници в
България, в местния и централния периодичен печат за негови годишнини
(1987, 1995, 1997, 2002, 2007).
Писма от чуждестранни научни институти по аграрни науки с искане на
отпечатъци от научните му публикации (1969–1987).
Снимки: с колеги, учени от България, от работата му в Института по
пшеницата и слънчогледа край Генерал Тошево и др. (1964–1988).
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Костова, Недялка Христова (1926–1975)
Ф. 1538, 1 оп., 25 а.е., 0,03 л.м., 1926–1975 г.
Родена на 20 окт. 1926 г. в с. Караджа ат (Стефан Караджа), Варненско.
Завършва полувисше образование, специалност „Земеделие и градинарство“, в
Държавния девически земеделско-домакински учителски институт „Александър
Стамболийски“ – Пазарджик (1947). Работи като преподавателка в Машиннотракторно училище – с. Суворово, Варненско (1948–1949), служител в отдел
по озеленяване към ГНС – Толбухин (1954–1964), технически ръководител в СП
„Градско благоустрояване“ – Толбухин (1964–1975). Умира на 21 май 1975 г.

Удостоверение за раждане (1926).
Дипломи за образование (1945, 1947).
„Карта на отличника“, издадена на Недялка Костова от Министерство на
строежите (1969).
Акт за трудова злополука и кончината ѝ (1975).
Статия и интервю с нея във в-к „Добруджанска трибуна“ (1959, 1973).
Снимки от участието ѝ в бригади, работата ѝ на обекти и др. (1945–1974).
Куцаров, Стоян Йорданов (1916–2000)
Ф. 1354, 1 оп., 58 а.е., 0,40 л.м., 1945–1995 г.
Роден на 16 авг. 1916 г. в с. Суютчук (Рилци, дн. кв. на Добрич). Завършва
Ветеринарния институт – София (1945). Участва във Втората световна война.
Работи като ветеринарен лекар в с. Красен (1945–1952), епизоотик в ОкНС –
Толбухин (1952–1954), околийски ветеринарен лекар (1954–1959), началник на
Окръжна ветеринарна лечебница – Толбухин (1959–1972), началник на Държав
но търговско снабдително предприятие „Зооветснаб“ – Толбухин (1972–1976).
Удостояван с ордени, медали и значки. Умира на 28 ноем. 2000 г. в Добрич.

Автобиография (1981).
Удостоверения за трудов стаж, трудова и военноотчетна книжка (1945,
1952, 1976).
Позволително за ветеринарномедицинска дейност (1966).
Дисертация на Стоян Куцаров и статии във вестници и други печатни
издания (1945, 1952, 1955, 1967, 1968, б.д.).
Бележки и книга за родовата памет и историята на с. Рилци (1969, 1987).
Записки за ветеринарното дело в Толбухински окръг, участници във
Втората световна война и др. (1972, 1988).
Родословни проучвания за Гайдарджийския род, родовете на Стоян Георгиев, Георги Попов и др. (1987).
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Белова на книгата му „Едновековна ветеринарномедицинска дейност в
Добрички регион“ (1995).
Доклади, сведения, отчети и др. от служебната му дейност (1945–1971,
1988, 1989).
Бюлетини за лекарствени форми и зоотехнически пособия (1972–1977).
Снимки: лична, на ветеринарни лекари от АПК в Толбухински окръг, от
служебната му дейност (1972, 1981, б.д.).
Кюлевчелиев, Николай Георгиев (1914–1994)
Ф. 1546, 1 оп., 43 а.е., 0,18 л.м., 1914–1986 г.
Роден на 29 юли 1914 г. в Шумен. Завършва Юридическия факултет на СУ
(1939). Работи като стажант и съдебен кандидат в Шумен (1940–1941), член-съ
дия в Окръжен съд – Разград и Шумен (1945), адвокат в с. Новградец (Суворово),
Варненско (1945–1948), служител в Селкооп „Единство“ и в Районна болница – с.
Суворово (1948–1956), адвокат в Генерал Тошево (1956–1977). Участва във Вто
рата световна война. Художник – самодеец. Участва в карикатурни изложби.
Носител на Орден за храброст VI ст., орден „Кирил и Методий“ – III ст., на сре
бърна значка на Съюза на юристите, златна значка на ЦС на БПС и др. Лауреат
на III и IV Републикански фестивал на художествената самодейност. Умира на
25 окт. 1994 г. във Варна.

Автобиография, кръщелно свидетелство, грамота от Националния съвет
на ОФ за дългогодишна активна дейност и др. (1914–1970).
Статии от Николай Кюлевчелиев в местния периодичен печат по трудово-правни въпроси (1975–1981).
Статии от други автори в местния периодичен печат за изявите на Николай Кюлевчелиев като художник-карикатурист (1976–1986).
Планове, протоколи и др. от провеждане на 25-годишнината на сатирата
и 30-годишнината на Филателно дружество – Генерал Тошево (1977, 1984).
Снимки на участници във Втората световна война на екскрузии по пътя
на Първа българска армия (Б.д.).
Малчева, Веселина Иванова (1932– )
Ф. 1521, 1 оп., 67 а.е., 0,45 л.м., 1933–1988 г.
Родена на 20 дек. 1932 г. в Добрич. Завършва Държавния библиотекарски
институт – София (1966). Работи в Толбухин като методист по библиотечно
дело в Народно читалище „Йордан Йовков“ (1955–1957), библиотекар в Градска
народна библиотека (1957–1978) и в Медицинския факултет към Висшия меди
цински институт – Варна (1978–1987).
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Автобиография (1988).
Кръщелно свидетелство (1933).
Удостоверения, дипломи и др. за завършено образование и курсове
(1941–1944, 1947, 1952, 1956, 1962, 1966).
Грамоти от КИК, ЦС на Профсъюза на работниците от полиграфичес
ката промишленост за приноса ѝ в библиотечното дело и в профсъюзното
движение (1966–1975, 1983).
Статии от Веселина Малчева в местния периодичен печат за библиотечното дело (1971, 1975).
Статии и очерк за нея в местния периодичен печат (1962, 1971, 1975,
1986).
Статии и съобщения на лекари и доценти от Медицинския факултет при
Висшия медицински институт – Варна в местния периодичен печат на медицинска тематика (1983, 1984).
Снимки: семейни, от ученическите, студентските години и служебната ѝ
дейност (1940–1988).
Маринов, Антон Каранфилов (1932– )
Ф. 1656, 1 оп., 49 а.е., 0,30 л.м., 1932–2005 г.
Роден на 31 окт. 1932 г. в Каварна. Завършва СУ, специалности „Българ
ска филология“ (1969), „Психология“ и „Олигофренопедагогика“ (1989). Работи
като секретар и председател на Народно читалище „Съгласие“ – Каварна (1960–
1970), директор на Средно политехническо училище „Стефан Караджа“ – Ка
варна (1970–1984), секретар на ИК на ОбНС – Каварна (1984–1986), директор на
Помощно училище „Любен Каравелов“ – Каварна (1986–1992). Носител на орден
„Кирил и Методий“ – ІІ ст. Проучва историческото минало на Каварна, издава
летописен алмаха, хроники и др.

Автобиография (2004).
Удостоверения, дипломи за образование и др. (1940, 1943, 1946–1996).
Грамоти от Върховния читалищен съвет, Общонародния комитет „1300
години – България“, орденски книжки и др. (1961, 1964, 1969, 1970, 1974,
1976, 1979, 1981–1985, 2000, 2002).
Дипломни работи за завършване на образование, квалификация и др.
(1970, 1990).
Ръкописи и печатни издания: на летописен алманах, енциклопедия на
Каварна, хроники на каварненски родове, за кметовете на Каварна, развитието на образованието в Каварна и др. (2000–2005).
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Статии от Антон Маринов в местния периодичен печат за читалищното,
образователното дело в Каварна, художествената самодейност, по екологични проблеми и др. (1964–1970, 1981–1990, 1994–2000, 2002–2004).
Лекции, сценарии, изказвания и др. от служебната и обществената му
дейност (1989, 1990, 1998–2000).
Кореспонденция с: потомци на каварненски родове за проучване историята им; журналисти, писатели и др. за гостуванията им в Каварна (1968,
1969, 1981–1986, 1999, 2001–2005).
Протоколи (ксерокопия) на Българското културно общество в Каварна
(1932–1938).
Маринова, Кинка Кръстева (1919–2001)
Ф. 1227, 1 оп., 49 а.е., 0,24 л.м., 1919–1993 г.
Родена на 8 ноем. 1919 г. в Добрич. Завършва Славянска филология в СУ
(1946). Работи като учителка в Гимназия – гара Михайлово, Старозагорско
(1946–1948), Средно училище „Мара Станева“ – Стара Загора (1946–1949),
Икономически техникум – Толбухин (1949–1972) и Вечерна гимназия – Толбухин
(1970–1975). Занимава се с обществена дейност, ръководи рецитаторски и дра
матични кръжоци. Удостоена с орден „Кирил и Методий“ – III ст., значки и др.
отличия. Умира на 24 окт. 2001 г. в Добрич.

Автобиография, кръщелно и свидетелство за образование, орденски
книжки и др. (1919, 1965, 1969, 1976, 1978).
Поздравителни адреси, грамоти, статии в периодичния печат за нея
(1967–1979, 1984, 1987, 1992, 1993, б.д.).
Урочни планове, доклади, лекции и др. на Кинка Маринова (1954–1966,
б.д.).
Кореспонденция с близки, колеги, писатели, актьори, художници от
страната и чужбина (1952–1987).
Програми, дипляни и др. от чествания, сказки и др. (1958, 1968, 1970,
б.д.).
Снимки: лични, семейни, с учители и ученици, от честване 98-годишнината от рождението на Пейо Яворов, манифестации, екскурзии; на актьори
от Англия, Италия, СССР с автографи и др. (1923, 1924, 1963–1973, 1976,
1987, 1989).
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Марков, Джузепе Вълков (1931–2009)
Ф. 1223, 1 оп., 31 а.е., 0,15 л.м., 1930–2002 г.
Роден на 12 септ. 1931 г. в Констанца, Румъния. Завършва Мъжко сред
но училище – Толбухин (1950). Работи като виолист в Симфоничния оркестър
(1950–1963) и в Камерния оркестър – Толбухин (1970–1977), инспектор в отдел
„Култура“ при ГОбНС – Толбухин (1964–1970), музиколог в ТК „Балкантурист –
Албена“ (1977). Умира на 8 ноем. 2009 г. в Добрич.

Автобиография (1979).
Статии, разкази, повести и др. от Джузепе Марков (1954–1979, 1999–
2002).
Статии в периодичния печат за творческата му дейност (1999, 2001,
2002).
Благодарствени адреси от Симфоничния оркестър – Сентфтенберг, Германия, за представянето му там като виолист (1981, 1984).
Програми за концерти на Симфоничния оркестър – Толбухин и на духови оркестри под диригентството на Йосиф Душек (1930, 1943, 1944, 1950–
1961).
Снимки: семейни, на Симфоничния и Камерния оркестър – Толбухин и
др. (1945–1976).
Минчев, Дамян Енев (1894–1968)
Ф. 1420, 1 оп., 20 а.е., 0,11 л.м., 1916–1983 г.
Роден на 14 дек. 1894 г. в с. Армутлии (Крушари). Занаятчия. Участник в
Първата световна война. Председател на Общозанаятчийско сдружение – с.
Крушари (1941–1945). Работи като сарач в ТКЗС – с. Крушари (1945–1968). Уми
ра през 1968 г.

Биография от сина му Минчо Дамянов (1983).
Свидетелство за награждаване с „Орден за храброст“ (1917).
Тефтер за извършени занаятчийски услуги (1928).
Бюджети на Общозанаятчийско сдружение – с. Крушари (1941–1945).
Съобщение до Дамян Минчев за гибелта на сина му като участник във
Втората световна война и удостоверение за награждаването му (1944, 1945).
Печатно издание на „Съкровище от примери“ на Видолов (1916).
Снимки с членове на Общозанаятчийско сдружение – с. Крушари (1941).
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Ненов, Веселин Димитров (1923– )
Ф. 1568, 1 оп., 117 а.е., 0,23 л.м., 1919–1990 г.
Роден на 18 окт. 1923 г. във Варна. Завършва Държавната музикална ака
демия – София (1949). Работи като стажант-диригент в Музикалния театър
„Стефан Македонски“ – София (1947–1953), диригент на Симфоничния оркес
тър при ГОбНС – Толбухин (1953–1955, 1959–1963), на Симфоничен оркестър в
Перник (1956–1958), в Старозагорската народна опера (1963–1987).

Автобиография (1988).
Кръщелно свидетелство (1924).
Диплом за завършен курс в Школа за запасни офицери – София (1943).
Удостоверения от ЦВА за участието му във Втората световна война
(1962, 1987).
Указ на ДС за награждаването му с орден „Червено знаме на труда“
(1983).
Спомени на Веселин Ненов за Симфоничния оркестър към ГОбНС –
Толбухин (1990).
Доклад на Веселин Ненов за състоянието и перспективите за развитие
на Симфоничния оркестър при ГОбНС – Толбухин (1961).
Брошура „Нова българска музика – 89“ на Комитета за култура и Съюза
на българските композитори с данни за Веселин Ненов (1989).
Снимки: семейни, студентски, с колеги и др. (1919–1968); от посрещане
на доброволци от фронта, в т.ч. и на Ненов (1945); на Симфоничния оркестър
при ГОбНС – Толбухин (1954–1959).
Ненова, Галина Димитрова (1931–1984)
Ф. 1494, 1 оп., 44 а.е., 0,36 л.м., 1943–1990 г.
Родена на 22 юли 1931 г. във Варна. Завършва Държавното висше театрално
училище „Кръстьо Сарафов“ – София (1953). Работи като актриса в Народен
театър (Драматичен театър „Йордан Йовков“) – Толбухин (1955–1958, 1964–
1984), Народен театър – Габрово (1958–1964). Удостоена със званието „Заслу
жил артист“. Умира на 14 ноем. 1984 г. в Толбухин.

Биография от съпруга ѝ Николай Николов (1987).
Диплом за завършено образование от Държавното висше театрално училище „Кръстьо Сарафов“ – София (1953).
Указ на ДС за удостояването ѝ със звание „Заслужил артист“ (1979).
Удостоверения, грамоти, дипломи от ДС, САБ, ЦС на БПС, ОНС – Толбухин и др. за награждаването ѝ за актьорско майсторство и активна профсъюзна дейност (1969–1984).
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Спомени от Иванка Радоева за живота и творчеството ѝ (1990).
Програми от театрални постановки с нейно участие (1979–1983).
Документален филм-портрет за Адриана Будевска (1953).
Снимки: портретни, ученически, от изпълнения на нейни роли и др.
(1943, 1948, 1949, 1956–1983).
Несторов, Георги Станев (1925–1993)
Ф. 1502, 1 оп., 64 а.е., 0,20 л.м., 1895–1987 г.
Роден на 29 септ. 1925 г. в с. Красново, Пловдивско. Завършва средно тех
ническо образование в София [1948] г. Доброволец във Втората световна нойна.
Работи като техник-земемер в ГНС – Пловдив (1948–1949) и в ОкНС – Толбухин
(1949–1953), ръководител на мероприятие „Водоснабдяване“, началник на район
към Дирекция „Водоснабдяване и канализация“ – Варна (1953–1959), директор на
СП „Водоснабдяване и канализация“ – Толбухин (1959–1963), помощник-техничес
ки ръководител на Зърнено-фуражния комбинат – Толбухин (1963–1964), дирек
тор на СП „Градско благоустрояване“ – Толбухин (1965–1972), на Държавна на
поителна система – Толбухин (1972–1975), на СП „Благоустройство и комунално
стопанство“ – Толбухин (1975–1985). Умира на 22 март 1993 г. в Добрич.

Автобиография (1986).
Удостоверение за раждане (1925).
Грамоти, удостоверения, свидетелства и др. от ЦС на НТС, Дом на офицерите в Баку, СССР и др. за награждаването му с: медали за годишнини
от победата над фашизма, почетно отличие – златна значка „Майстор Колю
Фичето“ и др. (1948, 1954, 1968, 1971, 1975, 1985, 1986).
Статии за неговата дейност в руския, централния и местния периодичен
петач (1985, 1986).
Изпитни работи, стихотворения (ръкописи) и др. от Георги Несторов
(1970, 1974–1987).
Доклади и изказвания от служебната и обществената му дейност (1962–
1986).
Снимки: с ветерани от Втората световна война, от служебната и обществената му дейност и др. (1944, 1968, 1978, 1984–1986).
Удостоверение за раждане на тъста му, договори за покупко-продажба
на имоти и др. (1895, 1917, 1937–1968).
Сборник „Юнаци се сбират“ (хайдушки фолклор) с автор Минчо Дамянов (1974).
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Ников, Нико Петров (1910–1970)
Ф. 1142, 1 оп., 22 а.е., 0,13 л.м., 1917–1971 г.
Роден на 16 февр. 1910 г. в с. Дурбалии (Градини). Участник в съпротивител
ното движение преди 1944 г. Работи като пълномощник и секретар на ППО в с.
Градини, инструктор към ОкК на БКП – с. Генерал Тошево, завеждащ „Личен
състав“ към МТС – Толбухин, секретар на ППО в ДЗС – Толбухин (1944–1970).
Умира на 9 февр. 1970 г.

Автобиография, удостоверения за образование, трудов стаж и др. (1918,
1919, 1941–1969).
Работническа карта за пътуването му по всички автобусни линии (1970,
1971).
Спомени за участието му в съпротивителното движение преди 1944 г.
(Б.д.).
Бележници от служебната му дейност (1957, 1958).
Свидетелство за народна признателност за гибелта на баща му в Балканската война [1944] г.
Учредителен протокол на организация на БРП в с. Градини (1944).
Снимки на Нико Петров с майка му, негови колеги и др. (1917–1969).
Новаков, Николай Илиев (1912–1974)
Ф. 1329, 1 оп., 14 а.е., 0,08 л.м., 1931–1974 г.
Роден на 27 ян. 1912 г. в Бургас. Работи като любител-артист и актьор
в драматичните театри – Бургас (1929–[1932]), София (1936, 1945), Плевен,
Лом, Враца, Шумен (1936–1941, 1943, 1946), Добрич (Толбухин) (1942, 1943, 1948–
[1972]), завеждащ отдел „хумористичен“ в Радио Варна (1944). Умира на 10
февр. 1974 г. в Толбухин.

Свидетелство от ГОбУ и енорийския свещеник – Бургас за удостоверяване рождената дата на Николай Новаков и вписването ѝ в регистъра за
раждания (1931) и препис на акт за раждането му (1959).
Некролози за кончината му (1974).
Статия в сп. „Театър“ за честване 35-годишната му актьорска дейност
(1967).
Програми на театрални постановки с негово участие (1945, 1959, 1966,
1967).
Сборник за 10-годишнината на самодейния куклен театър – Толбухин
(1962).
Албуми със снимки на театрални постановки с негово участие (Б.д.).
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Панайотов, Цонко Демостенов (1926–1991)
Ф. 1570, 1 оп., 46 а.е., 0,12 л.м., 1952–1990 г.
Роден на 28 февр. 1926 г. в Каварна. Завършва специалност „Зоотехника“ в
Селскостопанската академия – София (1952). Работи като зоотехник в Зоовет
служба – Каварна (1952–1954) и главен зоотехник в: МТС, ТКЗС и АПК – Ка
варна, Племенен развъдник по овцевъдство – Толбухин, ДЗС – с. Раковски (1954–
1986). Награждаван с Орден на труда – златен, орден „Червено знаме на труда“,
медали на БСФС за активна спортна дейност по конен спорт и др. Умира на 18
дек. 1991 г. в Каварна.

Автобиография (1990).
Диплом за висше образование (1952).
Грамота от ОС на БСФС – Толбухин за приноса му в конния спорт
(1980).
Поздравителни адреси от ОАПС и Окръжния селекционен център по животновъдство – Толбухин, за 30-годишната му зоотехническа дейност (1982).
Негови разкази в местния периодичен печат, мемоари и др. (1989, 1990,
б.д.).
Планове, информации, изказвания и др. от служебната му дейност
(1976–1984).
Информаци, скици (негови и изготвени съвместно със сътрудници) на
местности по крайбрежната ивица на Каварненски район, постройки на пристанището в Каварна до 1947 г., водни мелници, чешми, зеленчукови градини
и др. в Каварненски район (1989).
Статии за него в местния периодичен печат (1978, 1986).
Доклади, сведения, информации и др. за развитието на животновъдството в Каварненски район (1974–1978, 1980–1985).
Парушев, Йордан Великов (1929–1999)
Ф. 1609, 1 оп., 67 а.е., 0,28 л.м., [1593]–1997 г.
Роден на 27 дек. 1929 г. в с. Геленджик (Победа). Завършва СУ, специалност
„Българска филология“ (1966), аспирантура по Педагогика в Научноизследова
телски институт „Тодор Самодумов“ – София и получава степен „Кандидат
на педагогическите науки“ (1977). Работи като учител и директор на основните
училища в с. Победа и с. Краище (1950–1954), инспектор в отдел „Просвета“
при ОкНС – с. Генерал Тошево (1954–1958) и при ОНС – Толбухин (1959–1962),
инструктор в ГК на БКП – Толбухин (1962, 1963), началник-отдел „Народна
просвета“ при ГНС – Толбухин (1963–1965), директор на Втора политехническа
гимназия „Иван Вазов“ – Толбухин (1965–1968), заместник-председател на ГНС –
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Толбухин (1968, 1969), секретар на ИК на ОНС – Толбухин (1969–1973), директор
на Гимназия с преподаване на немски език „Гео Милев“ – Толбухин (1973–1989).
Удостоен със званието „Заслужил учител“. Умира на 4 септ. 1999 г. в Добрич.

Автобиография, автоепитафия, грамоти от КИК, МНП и др. за приноса
му в читалищната дейност, представянето му в педагогически четения и др.
(1966, 1971, 1973–1975, 1977, 1979–1981, 1983–1986, 1990).
Експозе на дисертацията му за получаване на степен „Кандидат на педагогическите науки“, рецензии от Любка Бобчева, проф. Н. Чакъров и др.
(1972, 1973, 1977).
Бележки и рецензии от Йордан Парушев за издадени книги за училищното дело (1973, 1981, 1983, 1985); студии, библиографии, ръкописни бележки
за: просветното дело в България, просветната реформа от 1891 г., учители
в Класното училище в Добрич, Учителско дружество „Развитие“ – Добрич,
културно-просветния, обществено-икономическия живот в Добрички регион от Освобождението до 1968 г., историята на с. Спасово и с. Победа и
др. (1964–1989, б.д.); студии, доклади, слова и др. от служебната му дейност
(1964, 1969, 1970, 1972, 1975, 1977, 1978, 1981, 1983–1988, б.д.).
Преписки с Научноизследователския институт по общо образование –
София, редакцията на в-к „Народна култура“, сп. „Народна просвета“, Музея
на народното образование – Габрово и др. за публикаторската и научноизследователската му работа и др. (1963–1990, б.д.).
Статии за него в местния периодичен печат (1977, 1986, 1987, 1997).
Крепостни актове за собственост ([1593], 1842, 1899).
Фотокопие на прощалното писмо на Пеньо Пенев, възпоменателни нек
ролози за свещ. Павел Атанасов и Атанас Попов и др. (1964, б.д.).
Снимки: лични, на дейци на науката и културата в Добричко (Толбухинско), Хор „Кавал“, делегати на Първия конгрес на Българския учителски
съюз, от посрещане на освобождението на Добрич през 1940 г. и др. ([1857],
1895, 1900, 1904, 1909, [1910], 1919, 1940, 1941, 1955, 1956, 1969, 1972, б.д.).
Пеев, Атанас Друмев (1936– )
Ф. 1268, 2 оп., 659 а.е., 5,64 л.м., 1896–2010 г.
Роден на 1 ноем. 1936 г. в с. Кара Мурад (Златия). Завършва Висшия ин
ститут за народно стопанство „Димитър Благоев“ – Варна (1971). Работи в
редакциите на вестниците „Октомврийска победа“ – с. Карапелит (1961, 1962),
„Добруджански строител“ (1964–1970) и „Ленински зов“ („Добруджански
глас“) – Генерал Тошево (1987–1997), като инструктор към ОК на ДКМС – Тол
бухин (1962–1964), кореспондент на БТА (1971–1987). Член на УС на Българското
генеалогично дружество „Родознание“, основател на Дружество на краеведите
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в Добрич (2000) и на Клуб „Родознание“ – Добрич (1992) и др. Краевед, родоизсле
довател и журналист. Почетен гражданин на Добрич (2002). Автор на множе
ство сборници, монографии и др.

Автобиография и спомени на Атанас Пеев (1975, 1979, 2001, 2006).
Удостоверение за раждане (1936).
Дипломи за образование, удостояването му със звание „Почетен гражданин на Добрич“ и др. (1944–1956, 1965, 1971, 2002).
Членски, делегатски карти и др. (1951–1980, 1992, 1994, 1997, 2000,
2007).
Публикации във в-к „Добруджанска трибуна“ за дарителската, родоизследователската му и краеведска дейност (1984, 1987–1989, 1991–2001).
Грамоти от ГУА при МС, Общонародния комитет за българо-съветска
дружба, поздравителни адреси от институти на културата и др. за дарени документи, активна дейност, 50-годишнината му и др. (1982, 1986, 1995, 1997,
1999–2003, 2006).
Очерци и разкази от Атанас Пеев (1956–1963, 1978–1983), ръкописи и
издадени генеалогически и биографично-очеркови сборници, монографии и
др. за историята на селища, родове, видни личности от Добруджа и др. (1970,
1971, 1974, 1975, 1979, 1982, 1985, 1987, 1991, 1994, 1996–1998, 2001, 2004,
2006, 2010).
Статии от Атанас Пеев в централния и местния периодичен печат за проведени родови срещи, популяризиране на родоизследователската дейност,
обществено-икономическия живот в Толбухински окръг (Добричка област)
и др. (1953–1968, 1970–2006).
Исторически справки, родословни схеми и др. (1977, 1978, 1980–1984,
1986, 1987).
Планове, сценарии, слова и др. от организирани по негова инициатива
родови срещи (1977, 1981, 1986, 1987).
Събрани и записани от него народни песни, обреди и обичаи, спомени на
добруджанци за миналото на Добруджа и др. (1972–1980, 1982, 1984–1989,
1993–2002).
Информации до БТА за обществено-политическия, културния и стопанския живот в Толбухински окръг, слова, доклади и др. от служебната и обществената му дейност (1955, 1971–1987).
Преписки с герои на СССР, дейци на културата и др. на исторически,
родоизследователски теми и др. (1951–2001).
Автобиография, данъчни книжки на баща му и др. (1904–1983).
Крепостни актове и заверени преписи на такива от 1896, 1908, 1910 г.
(1896, 1928), завещания, актове за дарения на имоти и др. на жители от с.
Кара Мурад (Златия) (1933, 1937, 1940, 1942, 1944, 1969).
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Юбилейни вестници, бюлетини, колекции от статии за видни личности и
събития от историята на Добруджа и др. (1955–1987).
Книги с автографи от авторите (1967–1987, 1990–2001, 2006).
Снимки от: живота и дейността му; значими събития и личности в Толбухински окръг (Добричка област) и др. (1915–1988, 1992–1998, 2000, 2001,
2005, 2006).
Пенев, Павел Костадинов (1905–1987)
Ф. 1396, 1 оп., 28 а.е., 0,14 л.м., 1903–1972 г.
Роден на 10 апр. 1905 г. в с. Баллъджа (Стожер). Завършва Румънска гим
назия в [Добрич] (1923). Работи като помощник-секретар в СОбУ – с. Опанча
(Опанец), архивар в Земеделската камара – Добрич (1931), касиер на винен склад
(1934–1937), писар в ГОбУ – Добрич (1940), пръв програмен ръководител на Ради
овъзела към ГНС – Добрич (Толбухин) (1945–1965). Актьор в театралната секция
на Българско културно общество – Добрич (1932–1940). Умира на 12 септ. 1987 г.
в Толбухин.

Автобиография (1951).
Свидетелства за образование и завършени курсове (1926–1951).
Удостоверения за трудов стаж (1957–1972).
Грамоти от ОкК на БКП – Добрич, ИК на ОНС – Толбухин за участието
му в бригадирското движение и в театралната самодейност (1948–1959).
Негови беседи „Добруджа през вековете“ по Радиовъзел – Толбухин,
очерци на Любен Бешков за зелените пояси в Добруджа и миналото на Толбухин, спомени на свещ. Павел Атанасов за първото отбелязване на Празника на светите Кирил и Методий в Добрич (1957, 1960, 1963).
Снимки от: първото водено от него радиопредаване в Добрич, представ
ления на Театър „Студия“ – Добрич, награждаването му с орден „Кирил и
Методий“ – III ст. и др. (1932–1947, 1965–1970).
Майсторско свидетелство, профсъюзна членска книжка и др. на негови
близки (1903–1971).
Спомени на Ловчо Стоянов за Йордан Йовков (1957, 1963).
Брошура „Обвинителен акт против опозицията“ от Г. Караславов и Обвинителен акт на Добрички народен съд (1945).
Петков, Лазар Маринов (1914– )
Ф. 1455, 1 оп., 44 а.е., 0,07 л.м., 1914–1985 г.
Роден на 15 юли 1914 г. в Луковит. Завършва Учителски инситут – Шумен
(1937) и специалност „Математика“ в СУ (1951). Участва във Втората светов
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на война. Работи като учител в с. Заножене (дн. кв. на Вършец) и с. Долна Бела
речка, Фердинандско (Монтанско) (1937–1940), с. Суютчук (Рилци, дн. кв. на Доб
рич) и с. Геленджик (Победа) (1940, 1941), Първа средищна прогимназия „Райко
Цончев“ и Втора средищна прогимназия „Христо Ботев“ – Добрич (1941–1945),
Девическа и Мъжка гимназия – Добрич (Толбухин) (1947–1954), Първа политехни
ческа гимназия – Толбухин (1954–1974).

Автобиография, кръщелно свидетелство, диплом за завършено образование и др. (1914, 1935, 1937, 1946–1949, 1954, б.д.).
Трудова книжка, заповеди, актове за встъпване и напускане на длъжност
и др. от трудовата му дейност (1937–1985).
Годишни доклади за работата му, задачи по математика от изпити, олимпиади, конкурси и др. (1947–1978).
Снимки: лични; като мобилизиран; от манифестации, абитуриентски балове; на ученици и др. (1931, 1934, 1936–1938, 1940–1946, 1952, 1958–1976).
Петров, Георги Иванов (1916–1984)
Ф. 1499, 1 оп., 65 а.е., 0,20 л.м., 1916–1985 г.
Роден на 25 авг. 1916 г. в Нова Загора. Завършва Агрономическия факултет
на Висшия селскостопански институт – София (1941). Работи като агроном в
Земеделска опитна станция – Садово, ОКС – Шумен (1942–1950), н.с. в Добру
джански селскостопански научноизследователски институт – Генерал Тошево
(1951–1983). Изследванията му са свързани със селекцията на нови високопродук
тивни сортове пшеница. Награждаван с държавни отличия. Умира през 1984 г.

Автобиография (1951).
Свидетелство за раждане (1916).
Дипломи за завършено образование (1935, 1941).
Удостоверения и грамоти от Националния комитет за защита на мира,
ОК на ОФ – Толбухин и др. за активната му обществена дейност (1960, 1974,
1981).
Некролози за кончината му и годишнина от нея (1984, 1985).
Авторски свидетелства за създадени от него сортове пшеница (1979,
1981, 1983).
Съобщения от Георги Петров в научни списания за ечемика и пшеницата (1955–1968, 1983); доклади и информации за селекцията на пшеницата
(1962, 1965, 1971).
Снимки: от трудовата му дейност, на научни симпозиуми, специализации в чужбина, с колеги и др. (1943, 1944, 1960–1976).
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Петров, Димитър Петров (1905–1991)
Ф. 1421, 2 оп., 123 а.е., 0,50 л.м., 1925–1985 г.
Роден на 5 май 1905 г. в с. Кабасакал (Полковник Минково). Завършва Аг
рохимическия факултет на Висшия селскостопански институт – София (1933).
Работи като фитопатолог в Института за защита на растенията – София
(1935–1945) и в Добруджанския селскостопански научноизследователски инсти
тут – Генерал Тошево (1945–1970). Ст.н.с. I ст. (1968). Изследванията му са
свързани със селекцията на устойчиви на болести сортове слънчоглед и с висока
масленост. Награждаван многократно с държавни отличия. Умира през 1991 г.
в с. Петлешково.

Автобиография (1967).
Дипломи за образование (1925, 1933).
Орденски книжки и удостоверения за получени държавни отличия (1955,
1965, 1969, 1981, 1982).
Заповеди на Селскостопанска академия и МЗ за награждаване за научните му трудове (1941, 1971–1975).
Доклади и рецензии от присъждането му на научна степен „ст.н.с. I ст.“
(1967).
Статии на Димитър Петров в български и чужди научни издания за болестите по растенията и борбата с тях (1942, 1958–1963, 1968, 1969, 1971,
1975, 1976, 1978).
Авторско свидетелство за сорт слънчоглед „Стадион“ (1978); сведения
за признаване на негови сортове слънчоглед (1956, 1957, 1971, 1975).
Спомени за контактите му с известни учени (1984, 1985).
Отчети за служебната и научноизследователската му работа (1950–1968,
1971–1976).
Снимки с колеги, с български и чужди учени и на опитни растения
(1956–1983, б.д.).
Петров, Петър Станчев (1927–1998)
Ф. 1628, 1 оп., 56 а.е., 0,39 л.м., 1927–2002 г.
Роден на 6 март 1927 г. в Добрич. Завършва Медицина в СУ (1957). Работи
като лекар в села от общини – с. Смолница и с. Преселенци (1957–[1960]), Нев
рологично отделение на Обединена окръжна болница – Толбухин (1961–[1971]),
разкрива психиатричен кабинет към нея (1967), директор на Психиатрична бол
ница – с. Карвуна (1972). Умира на 1 дек. 1998 г. в Добрич.

Биография от Елена Станчева – съпруга на д-р Станчев (2002).
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Удостоверения за раждане, следдипломни квалификации, акт за кончината му (1927, 1963, 1970, 1972, 1973, 1975, 1977, 1998).
Студентска книжка, диплом за висше образование и др. (1942–1945,
1947, 1957).
Дисертация на д-р Петър Петров „Прогнозни фактори за ефективността
от лечението на алкохолно болните“ (1979).
Служебно досие на д-р Петър Петров (1951, 1959–1961, 1966, 1968–
1992).
Статии от д-р Петър Петров в местния периодичен печат, сборници със
стихове, есета „Ние сме народ, а не мърша“ и др. за обществено-политичес
кия живот в страната, на здравна тематика и др. (1973–1975, 1992–1998).
Слова, спомени, статии в местния периодичен печат за дейността му
(1998–2000, 2002).
Решение на Добричкия окръжен съд за именуване на Областния диспансер за психични заболявания със стационар – Добрич на неговото име (2001).
Научни студии и монография на други автори с негови рецензии и бележки по тях (1969, 1970, 1996).
Устав и програма на БЗНС (1992, 1997).
Снимки: лични, ученически, с приятели, колеги и др. (1928, 1938, 1942–
1949, 1952–1957, 1960–1980, 1995).
Попов, Атанас Павлов (1895–1980)
Ф. 1087, 1 оп., 180 а.е., 0,41 л.м., 1934–1987 г.
Роден на 5 ноем. 1895 г. в с. Ези бей (Паскалево). Завършва Академията за
изящни изкуства в Букурещ и преподава в същата История на изкуството и рису
ване. Създава Работнически театър „Студия“ в Добрич, където работи като ди
ректор и режисьор (1927–[1955]). Заслужил артист (1948), лауреат на Димит
ровска награда (1950). Умира на 19 ноем. 1980 г. в София.

Автобиография (1979).
Указ на ДС за награждаването му с орден „Георги Димитров“ (1976) и
свидетелство на МПК за връчване на значка „100 години български театър“
(1957).
Статии от Недялко Месечков, П. Николаев, Йордан Йорданов и др. в
местния и централния периодичен печат за негови изяви и годишнини (1959,
1970, 1987).
Писмо от Българското културно общество – Добрич до председателя на
театралната секция за представени пиеси и висока оценка за режисьора Атанас Попов (1934).
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Слова на Атанас Попов по повод честване на бележити събития (1947–
1965); режисьорски бележки за постановки и спомени за колеги – актьори
(1974, б.д.).
Негови писма до журналистката Елена Иванова за написване история на
театъра в Толбухин, до ОК на БКП – Толбухин за възстановяване на Антимовския хан; писма от: редакцията на в-к „Отечествен фронт“ и ОК на БКП –
Варна за удостояването му с Димитровска награда, актьори от страната за
театрални постановки, П. Господинов за работата на театъра в Добрич и др.
(1941–1979).
Афиши от постановки на Драматичния театър – Добрич (Толбухин) и
сведения за репертоарно-производствената театрална дейност (1942–1959).
Снимки от: служебната му и обществена дейност, постановки на Драматичния театър – Добрич (Толбухин) и др. (1944–1976).
Статии в периодичния печат за актьори и други дейци на културата
(1941–1975).
Програми от постановки на Народния театър – София и други театри в
страната (1941–1973).
Стихотворение на Илия Минчев за Павел Атанасов – баща на Атанас
Попов (1960).
Попов, Любен Стоянов (1920–2011)
Ф. 1397, 1 оп., 54 а.е., 0,24 л.м., 1945–2000 г.
Роден на 30 май 1920 г. в Айтос. Завършва гимназиално образование в Ко
тел. Учредител на Общински театър в Айтос (1947). Работи като актьор в Дра
матичния театър в Толбухин (1949–[1980]). Удостоен със звание „Заслужил ар
тист“ (1975). Умира през 2011 г. в Добрич.

Автобиография (1982).
Орденски книжки за награждаването му с орден „Кирил и Методий“ –
III, II, I ст., грамота от САБ за награждаването му със златна значка за активна дейност (1959, 1965, 1970, 1971).
Слово на Любен Попов от портретна вечер за 25-годишната му творчес
ка дейност (1971).
Статии в периодичния печат за актьорското му майсторство и 80-годишнината от рождението му (1959, 1965, 1971, 2000).
Поздравителни телеграми и писма от ЦК на БКП, обществени организации, учреждения, драматични театри в страната и негови близки за удостояването му със звание „Заслужил артист“ (1975).
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Програми от постановки на Драматичен театър – Толбухин, в т.ч. с негово участие (1945, 1958–1977).
Снимки от негови изпълнения на театрални роли (1950–1978).
Попов, Тодор Енчев (1885–1965)
Ф. 1500, 1 оп., 17 а.е., 0,10 л.м., 1884–1986 г.
Роден на 15 авг. 1885 г. в Добрич. Завършва II прогимназиален клас. Един от
основателите и председател на ТПК „Прогрес“ – Толбухин (1945–1956). Умира
на 9 дек. 1965 г.

Биографична справка и бележки от сина му Максим Попов (1959, 1986).
Преписка с фукционери на БКП за написване история на БКП в Толбухинска околия (1951).
Удостоверение от Община Гаргалък, Румъния, за благонадеждност на
майка му при пътуване в България (рум. ез.) (1884).
Снимки на участнички в първия марксически кръжок в Добрич (1920).
Попова, Димитричка Трифонова (1927– )
Ф. 1453, 1 оп., 60 а.е., 0,34 л.м., 1941–1985 г.
Родена на 5 февр. 1927 г. в Добрич. Завършва Висша партийна школа при
ЦК на БКП (1967). Работи в ОкК на РМС, секретар и председател на ГК на ОФ,
председател на ОК на ОФ – Толбухин (1959–1982).

Автобиография (1985).
Членски книжки за членство в ОФ, делегатски карти за участие в конгреси и др. (1947–1982).
Поздравителни адреси, телеграми и др. от ОК на БКП, ОК на ОФ – Толбухин и др. по случай нейни годишнини (1977, 1982).
Бележници със записки от заседания, пленуми, съвещания и др. (1968–
1978, 1980, 1981).
Снимки: лични, със съученици, от гостувания на делегации в Толбухински окръг и др. (1941–1981).
Попова-Вуцова, Иванка Павлова (1905–2000)
Ф. 1406, 1 оп., 33 а.е., 0,07 л.м., 1917–1985 г.
Родена на 28 март 1905 г. в с. Ези бей (Паскалево). Завършва висше образова
ние в Букурещ, специалности „География“ и „Социология“. Работи като учител
ка в български частни гимназии в Добрич и Силистра ([1923]–[1939]), Прогимна
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зия в Балчик и Начално училище в Добрич (1939, 1940), прогимназиите „Стефан
Караджа“ и „Христо Ботев“ – Добрич (1940–1942), Смесена гимназия – Добрич
(1942), Гимназия – Разград (1942–1944), Гимназия и професионални училища –
Габрово (1944–1955), гимназии в Балчик и Толбухин (1955–1960). Удостоена с ор
ден „Червено знаме на труда“. Умира на 23 май 2000 г. в Добрич.

Автобиография, спомени за учебното дело в Южна Добруджа през
1913–1940 г., за баща ѝ свещ. Павел Атанасов и др. (1966–1969, 1980, 1983,
1985).
Бележки на Иванка Попова-Вуцова за монографията „100 години –
Класно училище – Добрич“, доклад за народното творчество и учебното дело
и др. (1972, 1977, 1981, 1984).
Снимки: лични и семейни; от посрещане на българските войски в Доб
рич, работата ѝ като учителка, манифестации и др.; на участници в Хор „Народна песен“; от първото общо събрание на Популярна банка – клон Добрич;
на архитектурния облик на стария Добрич и др. (1917, 1918, 1920, 1922, 1924,
1926, 1928–1930, 1935, 1936, 1939–1941, 1943, 1945, 1960, б.д.).
Радушев, Йордан Стоянов (1905–1990)
Ф. 1091, 2 оп., 146 а.е., 1,18 л.м., 1880–1985 г.
Роден на 4 март 1905 г. в с. Курт думан (Василево). Завършва Държавно ме
хано-електротехническо училище в София (1926). Участва в дейността на ДРО
(1929–1940). Работи като секретар на ОК на ОФ, първи секретар на ОкК на
БКП – с. Генерал Тошево, заместник-директор по политическата част в РУ на
ДЗС – Варна, технически ръководител и директор на Месокомбината в Толбухин
(1944–1962). Умира на 24 февр. 1990 г. в Толбухин.

Автобиография, кръщелно свидетелство, удостоверения за завършено
образование и военна служба и др. (1905–1976).
Спомени на Йордан Радушев за Никола Йонков Вапцаров, Добри Атанасов – Орлов, дейността на ДРО, БКП и др. (1922–1980, б.д.).
Доклади, информации, бележници и др. от служебната и обществената
му дейност (1923–1976).
Писма от негови близки за съпротивителното движение, покани от ЦК
на БКП, ГК на БКП – Толбухин и др. до него за участие в траурно шествие по
повод кончината на Георги Димитров, чествания на БКП и др. (1924–1976).
Снимки: семейни, със съученици, от трудовата му дейност (1918–1985).
Доклади на Георги Димитров пред конгреси, на Атанас Буров, Александър Люцканов и др. за изменения на членове на конституцията; броеве на
вестници „Зора“, „Заря“, „Утро“ и др. (1911, 1926–1972).
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Тефтер със сметки от дюкяна на баща му и негова кореспонденция
(1882–1893).
Печатни издания на: „Ключ болгарского язика“ на Георги Раковски
(1880), „История на българския народ“ на проф. Константин Иречек (1881).
Радушев, Марчо Стоянов (1901–1978)
Ф. 1144, 1 оп., 53 а.е., 0,30 л.м., 1882–1981 г.
Роден на 22 юли 1901 г. в с. Курт думан (Василево). Член на Бюрото на ЦК
на ДРО и сътрудник на Областния комитет на Румънската комунистическа пар
тия (1935–1940). Работи като служител в Кредитна кооперация – с. Василево,
същевременно завършва курс по счетоводство (1940—1944), секретар на ОкК на
ОФ – с. Генерал Тошево (1944, 1945), председател на РКС – Добрич (Толбухин)
(1945–1950, 1953–1959), в ОК на БКП – Толбухин (1950–1953), директор на ОТП –
Толбухин (1959), началник-отдел „Търговия“ при ОНС – Толбухин (1959–1961).
Умира на 5 февр. 1978 г.

Автобиография, свидетелства за завършено образование, трудов стаж и
др. (1908–1972).
Некролози по повод смъртта на Марчо Спасов и на съпругата му (1978,
1981).
Спомени за създаването на организации на БКП и ОФ в с. Василево
(1930–1972).
Приветствени слова на Марчо Спасов по повод национални празници
(1958–1971).
Събрани от него сведения за историята на с. Василево (1911–1938).
Преписки по служебни въпроси и от обществената му дейност (1950–
1976).
Кръщелни свидетелства на майка му, сина му; удостоверения за пенсиониране на съпругата му и др. (1882–1960).
Крепостни, нотариални, реквизиционни актове, изплащателни бележки
и др. на семейство Радушеви (1893–1957).
Дневници със сметки от магазина на Стоян Радушев (1908–1927).
Снимки: лични, семейни, от служебната и обществената му дейност
(1901–1927, 1942–1971); на ученици и учители от честване Деня на Кирил и
Методий в с. Василево (1908).
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Райнов, Пеньо Люцканов (1910–1989)
Ф. 1491, 1 оп., 53 а.е., 0,43 л.м., 1910–1987 г.
Роден на 13 окт. 1910 г. в с. Валалии (Малък Богдан). Завършва курсове за
касиер-счетоводител, по приложна електротехника и радиотехника в София
(1955). Работи като касиер-счетоводител във Всестранна кооперация „Пчела“,
секретар на ППО в с. Богдан. Дописник на в-к „Добруджанска трибуна“. Умира
на 23 дек. 1989 г. в Толбухин.

Автобиографии (1975, 1978, 1986).
Свидетелство за кръщаване (1910).
Удостоверения за активен борец против фашизма (1960) и награждаване
за активна дейност (1950–1979).
Разкази, дописки, фейлетони, спомени на Пеньо Райнов за съпротивителното движение (1933–1969).
Монография за младежкото движение в с. Богдан, бележки за миналото
на селото и др. (1973, б.д.).
Преписки с Николай Минчев, Иван Камбуров и др. за творческата му
дейност (1967–1983).
Снимки от връчване на свидетелство за дарение на Пеньо Райнов (1987).
Рачински, Тодор Николов (1929–1980)
Ф. 1437, 2 оп., 223 а.е., 0,54 л.м., 1929–1999 г.
Роден на 4 юни 1929 г. във Враца. Завършва специалност „Селекция и семеп
роизводство“ в Агрономическия факултет на Селскостопанската академия – Со
фия (1953). Работи като агроном и ръководител на сортоизпитателен участък
в с. Врабево, Ловешко (1953–1959), н.с. по селекция на пшеницата и слънчогледа
в Комплексния научноизследователски институт – Кнежа (1959–1963) и Инсти
тута по пшеницата и слънчогледа – Генерал Тошево (1963–1980), директор на
Института по пшеницата и слънчогледа – Генерал Тошево (1980). Ст.н.с. I ст.
(1976). Награждаван с много отличия за създадени под негово ръководство све
товно признати сортове пшеница, фасул и др. Умира на 25 дек. 1980 г. в Толбухин.

Автобиография (1953).
Удостоверение за раждане (1929).
Свидетелства и диплом за завършено образование, присъждане на научни степени (1947, 1948, 1953, 1965, 1976).
Укази на ДС на НРБ, грамоти от Българската търговска промишлена
палата, поздравителни адреси от ИК на ОНС – Толбухин и др. за награждаването му с медали и ордени, удостояването му със звания „Лауреат на
474

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ДОБРИЧ (1944–2011)

Димитровска награда“, „Герой на труда“ и др. за научната и стопанската му
дейност (1969, 1974, 1978, 1979, 1981).
Автореферат и дисертация на Тодор Рачински за присъждане на научна
степен „кандидат на селскостопанските науки“ (1964).
Списъци на научните му публикации и постижения (Б.д.).
Регистър на селекционните материали на Рачински (1978, 1979).
Статии и съобщения на Рачински в научни сборници, вестници, списания (1953–1974, 1976–1980); научен труд за внедрени в производството сортове пшеница (1976); научни продукции – описания на предложени сортове
пшеница за признаване и внедряване (Б.д.).
Авторски свидетелства на Тодор Рачински, Цветана Рачинска и колектив
за изобретени сортове пшеница (1967, 1972–1974, 1977–1979, 1981–1985).
Доклади, отчети, изказвания и др. от служебната и обществената му дейност (1966, 1975–1978, 1980, б.д.).
Статии в централния и местния периодичен печат, рецензии на проф. Георги Койнов, проф. Тодор Брешков и др. за живота, дейността и научните му
трудове (1964, 1975, 1976, 1978–1981, 1989, 1999).
Преписки с български, чуждестранни специалисти по служебни и научни въпроси (1953, 1954, 1962, 1969–1973, 1978–1980).
Снимки с колеги (1965, 1974), от: посещения на делегации в Института
по пшеницата и слънчогледа – Генерал Тошево (1964); специализацията му
в Италия (1960, 1968); участието му в научни конгреси, съвещания по линия
на СИВ в Монголия, Полша и България (1977, 1980); поклонение пред паметника му (1981).
Рашков, Георги Иванов (1904–1983)
Ф. 1187, 1 оп., 106 а.е., 0,35 л.м., 1911–1983 г.
Роден на 25 март 1904 г. в Балчик. Учи в Духовната семирания, отстра
нен поради интереса му към комунистическата литература, работи в тютю
неви складове – София (1924), редактор на сп. „Пурпур“ в Русе (1926), архивар
в Община с. Каралии (Красен) (1941), началник на пощенска станция в същото
село, в ОкНС, секретар на Околийско земеделско професионално сдружение, на
Околийски читалищен съвет, на Народно читалище „Светлина“, редактор на в-к
„Ленински зов“ – Генерал Тошево (1945–[1964]). Кореспондент на вестниците
„Народно дело“, „Отечествен фронт“, „Земеделско знаме“, „Добруджанска
трибуна“, Радио Варна. Умира на 3 дек. 1983 г. в Генерал Тошево.

Автобиография (1977).
Удостоверения за завършено образование (1911–1914, 1919).
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Грамоти от Националния съвет на ОФ, Националния комитет за защита
мира и др. за награждаването му със значки (1960, 1967, 1974, 1977).
Надгробно слово и некролог по повод кончината му (1983).
Творби на Георги Рашков: стихосбирки „Сълзи на сърцето ми“ и „Кървави сълзи“ (1939, 1940); есета във в-к „Сливенска поща“ (1929); стихотворения, фейлетони и пътепис във в-к „Обществена трибуна“ – Търговище (1940,
1941); ръкописи на стихотворения (1942, 1948, 1969); дописки до Радио Вар
на, вестниците „Отечествен фронт“, „Земеделско знаме“, „Народно дело“ и
др. за културния и обществено-политическия живот в Генералтошевска околия и др. (1949–1951).
Спомени на Георги Рашков за театралното дело, дейността на Околийс
кия читалищен съвет – с. Генерал Тошево, аптекаря Иван Хадживасилев и др.
(1941–1969, 1977).
Статии за приноса му в художествената самодейност, библиотечното
дело и др. (1967, 1974).
Писма до него от родственици и писатели от личен характер и за творчес
ката му дейност (1924, 1959, 1964, 1966, 1967, 1972).
Програми и покани от представления на сатиричния състав при Народно
читалище „Светлина“ – Генерал Тошево (1964, 1966, 1969, 1975).
Броеве на вестници: „Земеделско знаме“ за годишнина от убийството на
Александър Стамболийски (1946); „Добруджанска трибуна“ за годишнина от
рождението на Йордан Йовков (1965).
Брошура „Защо се сдружават земеделците“ на Александър Стамбо
лийски (1919).
Снимки от: обществената и служебната му дейност; прояви на Народно
читалище „Светлина“ – Генерал Тошево и др. (1931, 1934, 1940, 1946, 1947,
1949, 1951–1956, 1959, 1962–1964).
Силянов, Димитър Арсов (1899–1993)
Ф. 1430, 1 оп., 63 а.е., 0,15 л.м., 1913–1989 г.
Роден на 17 (30) ян. 1899 г. в Силистра. Завършва Юридическия факултет
на СУ (1920). Учи Индустриална химия в Университета в Букурещ (1921–1923).
Работи в Добрич (Толбухин) като счетоводител и директор на Популярна банка,
Народна банка № 2 и Държавна спестовна каса (1924–1958). Ръководи култур
но-просветната дейност на Българското културно общество в Добрич. Свири
на цигулка, мандолина, чело и китара. Един от основателите на Хор „Народна
песен“, Театър „Студия“ и на Българо-съветското дружество в Добрич. Умира
на 3 дек. 1993 г. в Добрич.

Автобиография (1974).
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Свидетелства за завършено образование (1913–1923).
Грамоти от Националния съвет на ОФ, ЦС на БСФС и др. за активна
читалищна, физкултурна дейност и др. (1951–1974).
Поздравителни адреси от Дирекция „Окръжен държавен архив“ – Толбухин по случай негови годишнини (1984, 1989).
Нотни ръкописи на композирани и аранжирани от него песни (1922–
1957).
Стихотворения и слова на Димитър Силянов по тържествени поводи и
пред Национален конгрес на мира в София (1948, 1957–1981).
Програми за концерти под негово диригентство (1929–1936).
Информации за дейността на градските и общинските комитети за мир в
Толбухински окръг (1973).
Брошура „50 години – Хор „Добруджански звуци“ (1955).
Броеве на вестници „Единство, „Хлебен фронт“, „Двигатели“ и др.
(1929–1975).
Снимки: като военнослужещ, от служебната и обществената му дейност
(1918–1973); от представяне на оперетата „Децата на рибаря“ и др. (1929–
1936).
Славински, Петър Атанасов (1909–1993)
Ф. 1394, 2 оп., 106 а.е., 1,85 л.м., 1929–1999 г.
Роден на 19 март 1909 г. в София. Завършва Право в СУ (1932). Работи като
стенограф и секретар в Дирекцията за закупуване и износ на зърнени храни, ре
дактор на сп. „Известия на Дирекция „Храноизнос“ (1933–1935), писар-надничар
в Столичното комисарство по продоволствието, подначалник на администра
тивно отделение и личен секретар на кмета на София (1937), главен секретар
на Столична община и началник на отделението за културни грижи (1941–1943),
кмет на София (1944), главен секретар на Българо-унгарското дружество (1945–
1951), директор на Държавния музикален театър – София (1953–1954). Добро
волец в двете фази на Втората световна война. Живее в Добруджа и създава
литературни творби (1952, 1954–[1984]). Председател на Дружеството на пи
сателите – Толбухин (1979–1983). Умира през 1993 г.

Биографични бележки от К. Младенов – секретар на Дружеството на
писателите – Толбухин (1982).
Ръкописи на романи, драми и пътеписи от П. Славински, в т.ч. „Далечни
далечини“, „Претворена земя“, „Русаля“, „Странният град Балчик“, „Просторите на Добруджа“ и др. (1951, 1956, 1959, 1965, 1967, 1971, 1983, б.д.).
Публикувани негови разкази, очерци, драми и др. във вестници и списания (1929, 1936, 1937, 1945, 1947, 1956, 1959, 1960, 1969, 1970, 1972, 1979).
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Статии за Славински в периодичния печат по повод негови годишнини
(1959, 1969, 1979, 1984, 1993, 1994, 1999).
Рецензии за публикувани произведения на Славински в периодичния печат (1936, 1938, 1940, 1952, 1958, 1962, 1979).
Интервюта със Славински за творческата му дейност, в т.ч. – магнетофонен запис (1956, 1958, 1976, 1980, 1981).
Писма, поздравителни картички и др. от СБП, Унгарския културен център и др. (1972, 1975, 1978).
Снимки от даряване личния му фонд на Окръжен държавен архив – Толбухин и фотокопие на „Златопечатно слово на Цар Иван Шишман от 1378 г.“.
(1981, б.д.).
Славов, Желчо Андреев (1911–1990)
Ф. 1482, 1 оп., 16 а.е., 0,08 л.м., 1944–1986 г.
Роден на 3 ноем. 1911 г. в с. Ези бей (Паскалево). Завършва основно образова
ние. Участва в акции на ДРО. Работи като председател на ТКЗС – с. Паскалево
(1945–1963). Съветник към ОНС и член на ОК на БКП – Толбухин. Умира на 22
март 1990 г. в с. Паскалево.

Автобиография (1986).
Спомени и статии на Желчо Славов за дейността му като стопански деятел (1963–1986).
Очерци от други автори за дейността му (1965–1973).
Снимки: лични, семейни, от награждавания, конгрес на ТКЗС, УС на
ТКЗС – с. Паскалево и др. (1944–1983, б.д.).
Стефанов, Димитър Иванов (1924–1989)
Ф. 1604, 1 оп., 75 а.е., 0,40 л.м., 1912–1997 г.
Роден на 10 февр. 1924 г. в Добрич. Завършва гимназиално образование в
Добрич (1942). Работи като музикант в Симфоничния оркестър (1952–1963) и в
Камерния оркестър (1968–1984) – Толбухин, инспектор в ОНС – Толбухин (1963–
1967). Умира на 19 дек. 1989 г. в Добрич.

Биография от съпругата му Лиляна Стефанова (1997).
Удостоверения за: завършено отделение в Българско частно първоначално училище – Добрич, участието му във Втората световна война, заемани
длъжности, награждаването му с „Орден за храброст“ – ІІІ ст. и др. (1934,
1943–1945, 1958, 1960–1969, 1985).
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Статии на Стефанов в местния периодичен печат за музикалния живот в
Толбухин (1956–1987).
Програми за: представяния на оперети от ученически състави в Добрич;
концерти на Симфоничния и Камерния оркестър, Хор „Добруджански звуци“, Детския представителен хор, представления на Народния театър и на
Работническия самодеен театър – Толбухин (1936–1947, 1949–1986).
Декларации, облигации от румънски банки, сведения за дейността на
баща му като финансов служител в Добруджанска индустриална банка, Банка „Бъдещност“, Банка „Добруджанка“ – Добрич, участието му в Народния
заем през 1943 г. (1912–1954).
Снимки: лични, от ученическите му години, казармата и фронта, с колеги
от Симфоничния и Камерния оркестър – Толбухин (1932–1986).
Стойчева, Райна Иванова (1936– )
Ф. 1675, 1 оп., 62 а.е., 0,80 л.м., 1927–2007 г.
Родена на 2 юли 1936 г. във Вълчи дол. Завършва Великотърновския универси
тет „Кирил и Методий“ (1967). Работи като учителка по история в Средно про
фесионално училище по туризъм, Професионално техническо училище по хлебоп
роизводство – Балчик (1967, 1968), Техникум по туризъм – Толбухин (1968–1971);
по история, философия и етика в Математическа гимназия „Иван Вазов“ – Тол
бухин (1972–1991). Методист по история (1972–1978) и инспектор в отдел „На
родна просвета“ при ОНС – Толбухин (1971, 1972). Носител на орден „Кирил и
Методий“ – ІІ ст. Автор на сборници с есета, афоризми и др.

Автобиографични записки за жизнения и творческия ѝ път (2007).
Кръщелно свидетелство (1936).
Орденски книжки за награждаването ѝ с орден „Кирил и Методий“ – ІІІ
и ІІ ст. (1975, 1981).
Грамоти от ОНС, Математическа гимназия „Иван Вазов“ – Толбухин
и др. за високи професионални постижения (1979, 1980, 1982, 1983, 1986,
1988).
Сборници от Стойчева „30 години – „Природо-математическа гимназия
„Иван Вазов“ – Добрич“, „На учителя – с любов“, „Откровения“, „И Клио е
муза“ със спомени, анкети, слова, есета, снимки, списъци на ученици, учители и др. (1950, 1953–1955, 1959–1964, 1970, 1972–1995, 1998, 1999, 2002–
2007).
Дневници за учителстването ѝ в Природо-математическа гимназия
„Иван Вазов“ – Толбухин (1988–2002).
Планове за открити уроци, анкети с ученици, доклади и слова от конференции, педагогически четения и др. (1978, 1980–1984, 1986–1990).
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Преписки с Радио Москва, СУ, поета Георги Константинов и др. за участия във викторини, подготовка на реферати и др. (1962–1964, 1975, 1982,
1984, 1986, 1995, 2001, 2003, 2006).
Колекция от събирателската дейност на нейни ученици: писма от музеи
в СССР и България (1977–1980); дипляни, брошури, снимки, спомени и др.
за Георги Димитров (1972, 1975, 1977–1982); спомени за 9 септ. 1944 г., национализацията на частната собственост, създаването на ТКЗС, културното
развитие в Толбухински окръг и др. (1984–1990).
В-к „Единство“ със статии за Първия конгрес на Независимия общ работнически синдикален съюз – София (1927).
Снимки от дейността и живота на нейни ученици, пощенски картички от
исторически места, паметници, градове в България и др. (1980, 1985–1988,
1990, 2005).
Стоянов, Иван Петров (1930–1998)
Ф. 1627, 1 оп., 43 а.е., 0,18 л.м., 1949–2001 г.
Роден на 25 февр. 1930 г. в Добрич. Завършва Държавната музикална кон
серватория – София (1958). Работи като музикант-фаготист в Софийската
държавна филхармония (1954–1961), музикант в Симфоничния оркестър – Толбу
хин (1961–1963), диригент на Духовия оркестър – Толбухин (Добрич) (1963–1996).
Носител на орден „Кирил и Методий“ – І ст. Удостоен със звание „Заслужил
деятел на културата“ (1978). Умира на 14 окт. 1998 г.

Биография от съпругата му (2001).
Студентска и орденски книжки, членски карти и др. (1953, 1965, 1972,
1975, 1982, 1986, 1990).
Указ на ДС за удостояването му със звание „Заслужил деятел на културата“ (1978).
Почетни грамоти, поздравителни адреси и др. от КИК, Съюза на музикалните дейци и др. за награждаването му със значка „Отличие за читалищна
дейност“, „Сребърна лира“, удостояването му със звания и др. (1957, 1965,
1978, 1980, 1982, 1987, 1990).
Статии и съобщения от Иван Стоянов в местния периодичен печат за
музикалния живот в Толбухин (Добрич) (1962, 1971, 1994–1997).
Статии от други автори, интервюта с Иван Стоянов в местния периодичен печат за дейността му (1963–1966, 1970, 1971, 1981, 1986, 1991–1993).
Преписки с музикални дейци от страната, покани за концерти на Духовия оркестър и др. (1963, 1983, 1985, 1990, 1992, 1993, 1996).
Програми, брошури, афиши и др. от концерти на Духовия оркестър,
изяви на самодейни състави в Толбухин, представления на Драматичен теа480

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ДОБРИЧ (1944–2011)

тър „Йордан Йовков“ – Толбухин и др. (1955–1958, 1960, 1963–1965, 1970,
1971, 1977, 1984, 1985, 1993).
Снимки от живота и дейността му (1949–1962, 1967, 1970–1974, 1978–
1980, 1984–1987, 1990, 1993, 1994).
Ташев, Иван Христов (1924–1989)
Ф. 1541, 1 оп., 175 а.е., 0,45 л.м., 1940–1989 г.
Роден на 30 ноем. 1924 г. в с. Курт думан (Василево). Завършва Академията
за обществени науки и социално управление (1959). Работи като завеждащ отдел
„Младежки бригади“ при ОкК на РМС – с. Генерал Тошево (1946–1948), предсе
дател на ОкК на СНМ (1949–1951) и на ОкНС – с. Генерал Тошево (1952–[1956]),
завеждащ отдел „Селскостопански“ (1959–1963) и „Военно-административен“
в ОК на БКП – Толбухин (1975–1983), председател на ТКЗС – с. Василево (1963–
1966), първи секретар на ГК на БКП – Балчик (1966–1970) и на РК на БКП – Тол
бухин – Изток (1970–1975). Удостоен с орден „Народна република България“ –
III ст., Орден на труда – златен и др. Умира на 6 март 1989 г. в Толбухин.

Автобиография (1950).
Спомени за основаване на първото ТКЗС в Добруджа (1988).
Свидетелства за завършени курсове, диплом за висше образование и др.
(1949, 1954, 1958, 1959).
Удостоверения, ордени, медали и др. за заслуги (1956–1985).
Некролог за кончината му (1989).
Слова, доклади, информации и др. от служебната и обществената му
дейност (1967–1988).
Звукозапис на Иван Ташев от пресконференция за изграждане на първото ТКЗС в Добричко – в с. Василево, и др. (1988).
Снимки: негови от казармата, семейни, с приятели, от служебната му
дейност (1940–1989).
Тодоров, Димитър Минчев (1877–1922)
Ф. 1395, 1 оп., 13 а.е., 0,11 л.м., 1913–1987 г.
Роден на 29 юни 1877 г. в с. Ези бей (Паскалево). Завършва Педагогическо
училище в Шумен [1895]. Работи като учител в селата: Армутлии (Крушари),
Кабасакал (Полковник Минково) и Ези бей (Паскалево) [1896]–[1923]. Участ
ва във ВДРО. Арестуван и репресиран от румънските власти. Загива на 27 май
1922 г. в Службата за обществена безопасност на Кралска Румъния – Добрич.

Възпоменателни некролози по повод 20-годишнината от гибелта на Димитър Минчев (1942).
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Спомени, доклади, слова и статии на Ловчо Стоянов, Надежда Минчева,
свещ. Павел Атанасов, Любен Бешков, Атанас Попов и др. за живота и делото му (1942, 1943, 1961, 1962, 1966, 1977, 1987).
Сборник с разкази „Нашите герои“ на Илия Мусаков с разказ и за Димитър Минчев (1943).
Бележки в сп. „Просвета“ за монография на Константинеску за историята на с. Ези бей (Паскалево) с данни за гибелта на Димитър Минчев (1939).
Открити пощенски картички от Димитър Симеонов до съпругата му с
изобразени победите на Българската армия в Балканската война (1913).
Открито писмо на български интелектуалци и индустриалци от Южна
Добруджа в подкрепа на румънската политика (1940).
Албум и снимки: лични, на негови близки, от честване 100-годишнината
от основаване на Народно основно училище „Димитър Минчев“ – с. Паскалево (1966, б.д.).
Тодоров, Йордан Андреев (1914–1992)
Ф. 1328, 1 оп., 49 а.е., 0,20 л.м., 1944–1974 г.
Роден на 16 ян. 1914 г. в с. Конгас, Румъния. Завършва Агрономическия факул
тет в София. Участва във Втората световна война. Работи като учител в Земе
делската гимназия в Добрич (1946, 1947), секретар на ОкК на Съюза на бойците
против фашизма – Добрич (1947), специалист в спиртния монопол и инспектор в
Комисията за държавен контрол (1948–1950), началник-отдел и научен работник
в Добруджанския селскостопански научноизследователски институт – Генерал
Тошево (1950–1958), председател на ОТКЗС – с. Смолница (1959–1968), директор
на ДСП „Булгарплод“ – Толбухин (1968, 1969), заместник-председател на ОТКЗС
„Ернст Телман“ – Толбухин (1970–1974). Умира на 6 ян. 1992 г. в с. Опанец.

Автобиография (1972).
Удостоверения, заповеди, атестация и др. за: трудовия му стаж, работата
му като научен сътрудник в Добруджанския научноизследователски институт – Генерал Тошево, изпращането му като специалист в Република Гвинея
и др. (1945–1972, 1974).
Авторско свидетелство на колектив под негово ръководство за създадени нови междусортови хибриди царевица (1959).
Доклади, отчети, статии на Йордан Тодоров в местния периодичен печат
за научната му дейност и като стопански ръководител (1951–1967).
Програми, проспекти и др. от Международен симпозиум в Русе през
1965 г. по въпросите на селекцията и агротехниката при царевицата (1965).

482

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ДОБРИЧ (1944–2011)

Снимки: лични, на бойци от 46. Добрички пехотен полк и от завръщането им от фронта, от гостуване на наши и чужди делегации в с. Смолница
(1944, 1945, 1963, б.д.).
Тодоров, Тодор Петров (1922– )
Ф. 1506, 1 оп., 32 а.е., 0,10 л.м., 1941–1988 г.
Роден на 10 май 1922 г. в с. Есекьой, Румъния. Завършва курс за счетоводи
тели за работа във всестранни кооперации – Добрич (1948). Работи като сче
товодител и председател на Всестранна кооперация – с. Орляк (1948–[1952]),
отговорник на месоцентрала към общините – с. Орляк и с. Нова Камена (1953–
1957), инструктор към Околийското и Общинско ръководство на БЗНС – Тервел
(1958–1985).

Автобиография (1988).
Удостоверения за завършени курсове за съюзни работници и активисти
на БЗНС (1958–1980).
Грамоти от ОК на ОФ – Толбухин, Постоянното присъствие на БЗНС за
активна обществена дейност (1969–1975).
Спомени за участието му във Втората световна война (1983).
Интервю с него за работата на сдружените земеделци, негово приветствие пред ученици за първия учебен ден и др. (1973, 1981).
Доклади, информации и др. от служебната и обществената му дейност
(1968, 1969, 1972, 1974, 1980–1982, 1985, 1986).
Снимки: лични, семейни, от служебната му дейност и др. (1941–1986).
Топалов, Георги Иванов (1932– )
Ф. 1359, 8 оп., 1486 а.е., 14,24 л.м., 1897–2011 г.
Роден на 21 ян. 1932 г. в с. Долно чамурлии, Тулчанско, Румъния. Завършва
Зоотехническия факултет на Селскостопанската академия в София (1957). Ра
боти като зооинженер в Толбухински окръг (1957–1969) и главен специалист по
племенно дело в Окръжна инспекция по племенно дело и в Окръжен селекционен
център по животновъдство – Толбухин (Добрич) (1970–1992). Изследовател в об
ластта на племенното говедовъдство и овцевъдство, краевед и родоизследова
тел.

Автобиография, свидетелства, в т.ч. кръщелно, грамоти и др. за: завършено образование, квалификация, принос в краезнанието и духовното развитие (1932–2003, 2005–2007, 2009–2011).
Завещания на Георги Топалов (2006, 2007, 2009, 2010).
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Ръкописи, монографии, бележки и др. на Топалов за: историята на селата Спасово и Белгун; история на съобщенията в Добричкия край през 1941–
1994 г.; родословията и фамилните имена на българите от Спасовски район;
изчезнали селища от Добричка област през ХIХ и ХХ в.; животновъдството,
читалищното и просветното дело, благоустрояването, здравеопазването и др.
в Толбухински окръг; фамилии Топалови, Чалъкови, Ючормански, Чолакови, Спасови; сродници на Стефан Караджа и др. (1901–2011).
Речник на селищните наименования в Добричка област и негови работни
бележки по издаването (1990–2005).
Реферати, доклади, статии на Топалов в периодичния печат за племенното дело, изкуственото осеменяване, овцевъдството, говедовъдството и др.
(1954–2011).
Колекции от статии на други автори в периодичния печат, сборници,
брошури и др. за стопанския, обществено-политическия, културния живот в
страната и чужбина (1897–2010).
Свидетелства за награждаване на баща му с военни ордени, заповеди за
демобилизация, негово завещание и др. (1913, 1918, 1953, 1959).
Книги с автографи от авторите (1944–1983, 1985, 1989–2011).
Снимки: лични; на негови родственици; от живота в родното му село и
с. Спасово; на учители, войници и др. от Добруджа; от чествания, събрания,
изложби, симпозиуми в областта на животновъдството; развитието на Окръжния селекционен център по животновъдство – Толбухин; посещенията
му в чужбина и страната и др. (1902–1994, 1996, 2002, 2004, 2005, 2007, б.д.).
Хаджигенов, Никола Иванов (1906–1982)
Ф. 1067, 1 оп., 134 а.е., 0,24 л.м., 1947–1973 г.
Роден на 13 авг. 1906 г. в Карлово. Следва 2 години в Агрономически факул
тет в Нанси, Франция, завършва Агрономическия факултет на СУ (1934). Рабо
ти като директор и преподавател в земеделски и млекарски средни училища в с.
Куклен, Пловдивско, Калофер, с. Стежерово, Ловешко, Пирдоп, с. Образцов чиф
лик, Русенско; инспектор по млекарство и животновъдство към Областна земе
делска дирекция – Плевен ([1930]–[1940]) и в Толбухин (1940–1953); завеждащ
сектор „Овцевъдство“ в Инспекция „Племенно дело“ – Толбухин (1953–1966).
Дейността му като специалист-бонитьор в Толбухин е свързана с мериносовото
овцевъдство, откриване на млекоцентрала и млекарско училище в Толбухин и др.
Умира на 17 ноем. 1982 г. в София.

Биография от Т. Аврамов (1973).
Статии на Хаджигенов в местния периодичен печат за овцевъдството
(1954–1966).
484

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ДОБРИЧ (1944–2011)

Монография „Кръстосване в овцевъдството“ на авторски колектив, в
т.ч. – Никола Хаджигенов (1960).
Доклади, информации, сведения и др. на специалисти от Инспекция
„Племенно дело“ – Толбухин, в т.ч. на Никола Хаджигенов, за племенната работа, мериносовото овцевъдство, млечността и вълнодайността и др.
(1953–1968).
Докладна записка на Вида Димитрова, председател на ГНС – Толбухин,
до МЗ за откриване на Практическо млекарско училище в Толбухин (1957).
Доклад на Марчо Радушев до ЦКС за строеж на Млекозавод в Толбухин
(1956).
Снимки: от негови участия в курсове, семинари; на племенни животни и
др. (1947, 1958, 1961, 1967).
Ханджиев, Тодор Савов (1904–1993)
Ф. 1602, 1 оп., 24 а.е., 0,10 л.м., 1905–1989 г.
Роден на 30 ноем. 1904 г. в Добрич. Завършва Медицина в Букурещ. Работи
като училищен лекар в Добрич (Толбухин) (1931–1969). Умира на 15 авг. 1993 г.

Автобиография (1988).
Спомен на Ханджиев за отношението на румънските окупатори към българските училища преди 1940 г. (1989) и статия във в-к „Ново единство“ за
ученическа трапезария в Добрич (1932).
Писмо на Българското културно общество – Добрич за назначаването
му като училищен лекар (1931).
Обръщение на жителите на с. Гьоре (Видно) до румънското правителство за жестокостта на румънските колонисти към българското население
(1928).
Снимки: от живота и дейността му, на проф. Асен Златаров и на оперния
певец Петър Райчев, с автографи (1914, 1927–1947), посрещане на българските войски в Добрич (1940); на основателите на колоездачно дружество в
Добрич (1905).
Ханджиев, Цонко Иванов (1880–1942)
Ф. 1488, 1 оп., 25 а.е., 0,20 л.м., 1905–1988 г.
Роден на 26 окт. 1880 г. в Добрич. Създава фирма за търговия със спиртни
напитки, кожи и вълна (1906). Член на Демократическата партия. Околийски
началник на Добрич (1908) и помощник-кмет на Варна (1927–1931). Участник в
тържествата във Велико Търново по обявяване Независимостта на България
(1908), Балканската война. Основател на Дружеството на свободата. Изявен
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колоездач. Награден със сребърен орден за заслуги (1918). Умира на 22 апр. 1942 г.
във Варна.

Автобиография (1922).
Спомени на: Цонко Ханджиев за последните дни преди оттеглянето на
румънците от Добрич през 1916 г. (б.д.); Иван Ханджиев за събития и факти
от живота на баща му (1987).
Възпоменателен лист, съболезнователно писмо от Дирекция „Окръжен
държавен архив“ – Толбухин до близките на Цонко Ханджиев (1987, 1988).
Статии на Цонко Ханджиев, интервю с него във вестниците „Добруджанско знаме“, „Варненска комуна“, „Варненска поща“ и др. по обществено-политически въпроси (1927–1941).
Писма от: фирмата на братя Димитрови и Цонко Ханджиев до длъжници
за ликвидацията ѝ (1920); Съюза на просветно-благотворителните дружества
„Добруджа“ до Цонко Ханджиев за избирането му за член на Висшия добруджански съюзен съвет (1929); Българския национален студентски съюз за
приноса му за изграждане на Студентски дом в София (1931).
Преписка между Иван и Цонко Ханджиеви за преговорите за възвръщане на Южна Добруджа към България (1940).
Бележки на Иван Ханджиев по публикуваната „История на град Толбухин“ (1987).
Устав на Съюза на просветно-благотворителните дружества „Добруджа“ в България (1929).
Меморандум на добруджанската емиграция за участта на населението в
окупирана Южна Добруджа (1931).
Резолюция от конференция в Шумен за положението на бежанците –
добруджанци (1932).
Изложение на Сдружение на засегнатите от секвестъра в Румъния до
министъра на външните работи за защита на интересите им (1931).
Снимки на: Пенка и Цонко Ханджиеви (1905); изгледи от Добрич (1940);
ордени на Цонко Ханджиев (1918).
Цанева, Цанка Димитрова (1927– )
Ф. 1439, 1 оп., 47 а.е., 0,25 л.м., 1927–1984 г.
Родена на 6 авг. 1927 г. в с. Бъркачево, Врачанско. Завършва специалност
„Българска филология“ в СУ (1962). Работи като учителка в училището в с. Ка
менци (1948–1951) и Народно основно училище – с. Тервел (1951–1953), служител
в отдел „Народна просвета“ при ОкНС, председател на РК на СБУ и на ОкС на
БПС – с. Тервел (1952–1959), завеждащ Окръжен педагогически кабинет – Толбу
хин (1959–1961), окръжен училищен инспектор (1961–1963), учителка във Втора
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политехническа гимназия – Толбухин (1963–1973), директор на Вечерно средно
училище – Толбухин (1973–1982). Награждавана с орден „Кирил и Методий“ – III
и II ст., медали, значки и др.

Автобиография, акт за раждане, орденски книжки и др. (1927, 1947,
1949, 1955, 1959, 1962, 1966, 1969, 1971, 1974, 1982, 1984).
Грамоти от ОК на БКП, приветствени адреси за 50-годишния ѝ юбилей
и др. (1955, 1965, 1969, 1972, 1977, 1982).
Статии на Цанева в централния и местния периодичен печат, лекции и
др. за учебното дело, профсъюзната дейност и др. (1955, 1956, 1962, 1964,
1969, 1972, 1978, 1982–1984, б.д.).
Трудова книжка, нейни изказвания, свидетелства и др. от служебната и
обществената ѝ дейност (1950, 1951, 1954, 1963, 1973, 1979, 1980, 1982, б.д.).
Снимки с ученици, учители, от участия в мероприятия на СБУ и др.
(1954–1981).
Цветков, Пенко Василев (1909–1997)
Ф. 1522, 1 оп., 114 а.е., 0,57 л.м., 1918–1994 г.
Роден на 29 юли 1909 г. в Разград. Завършва Фармация в Австрия (1933). Ра
боти като фармацевт в Аптечно предприятие – Добрич (Толбухин) (1933–1960).
Активен деятел на БЧК. Умира на 26 юни 1997 г. в с. Опанец.

Автобиография (1988).
Студентска книжка, диплом за завършено образование (1933).
Позволително от МВРНЗ за практикуване на професия „Фармацевт“
(1941).
Орденски книжки от НС и ДС на НРБ за връчени златни ордени на труда, грамоти, удостоверения и др., от Националния комитет за трезвеност,
ОК на БЧК, ОК на ОФ – Толбухин, ЦК на ДОСО и др. за активна дейност
(1959–1989).
Статии в местния периодичен печат за 85-годишнината му (1994).
Информации от Цветков за кръводаряването и дейността на комисията
по кръводаряване при ГК на БЧК – Толбухин (1968, 1983, 1984).
Брошури: „60 години – Драматичен театър „Йордан Йовков“ – Толбухин“, „25 години – Духов оркестър – Толбухин“ (1988).
Сборник „50 години от възвръщането на Южна Добруджа“, юбилеен в-к
„Добруджа“ и др. (1990).
Звукозаписи: на анкета с Цветков за 100-годишнината на БЧК в Толбухин, за червенокръстката му дейност (1985, 1986).
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Снимки: семейни, със съученици, от служебната и обществената му дейност и др. (1918–1987).
Цветков, Стоян Маринов (1930–2007)
Ф. 1626, 1 оп., 65 а.е., 0,65 л.м., 1940–2005 г.
Роден на 30 авг. 1930 г. в Панагюрище. Завършва Агрономическия факултет
на Висшия селскостопански институт – София (1958). Работи като ръководи
тел на Държавен сортоизпитателен участък – с. Селановци, Врачанско (1958–
1962), н.с. в Института по пшеница и слънчоглед „Добруджа“ – Генерал Тошево
(1963-[2000]). Ст. н. с. – І ст. (1984). Научната му работа е свързана със селекция
на тритикале, пшеница, ечемик, фий, овес и ръж. Създава нови сортове с цен
ни биологични и стопански качества. Член на ИК на Световната асоциация по
тритикале (1986). Носител на орден „Кирил и Методий“ – І ст. Умира на 11 ян.
2007 г. в Добрич.

Автобиография (2001).
Дипломи за завършено висше образование, научни степени „кандидат“
и „доктор на селскостопанските науки“ и звание „старши научен сътрудник I
степен“ (1958, 1972, 1983, 1984).
Грамота от Национална фондация „Тодор Рачински“ за цялостната научна дейност на Стоян и Фота Цветкови (2005).
Дисертации, автореферати, рецензии от акад. Павел Попов, проф. Генчо
Генчев и др. за присъждане на научните му степени (1971, 1972, 1982, 1983).
Предложения на Института по пшеница и слънчоглед „Добруджа“ – Генерал Тошево до Държавна сортова комисия, описания на Стоян Цветков,
решения на ИНРА и др. за признаване и внедряване на негови сортове селскостопански култури (1973, 1975–1990, 1993–2000, 2002).
Научни и научнопопулярни статии на Стоян Цветков (бълг., рус., англ.
ез.) в научни издания, централния и местния периодичен печат за тритикале,
нови сортове пшеница, ечемик, фий и др. (1973–1988); доклади, рецензии,
справки и др. за внедряване на тритикале, нови сортове селскостопански култури в практиката, защита на дисертационни и хабилитационни трудове на
учени в областта на растениевъдството и растителната защита, резултатите
от научните му командировки и специализации в чужбина (1970, 1973–1981,
1984–1990, 1993–1995, 1997–2001, б.д.).
Покани, програми и др. за участието му в международни симпозиуми по
тритикале (1973, 1986).
Преписки с чуждестранни учени по проблемите на тритикале (1963–
1998).
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Снимки на Стоян Цветков: ученически, студентски, от работата му в Института по пшеница и слънчоглед „Добруджа“ – Генерал Тошево, участия в
международни симпозиуми, с учени от страната и чужбина и др. (1940–1947,
1956–1958, 1963–2000).
Цветков, Цветан Евтимов (1928–2002)
Ф. 1558, 1 оп., 172 а.е., 1,30 л.м., 1928–1988 г.
Роден на 26 септ. 1928 г. в с. Бозуюк, Турция. Завършва Висшия икономически
институт в София (1951). Работи като заместник-главен редактор, отговорен
секретар и завеждащ отдел в редакцията на в-к „Добруджанска трибуна“ – Тол
бухин (1952–1988). Редактор на книги, автор на разкази, есета и др. в местния и
централния периодичен печат. Носител на орден „Кирил и Методий“ – III, II и I
ст. Умира на 2 юни 2002 г. в Добрич.

Автобиография (1988).
Кръщелно свидетелство (1928).
Диплом за висше образование, студентска книжка, бригадирски карти и
др. (1947–1951, 1953).
Грамоти от СБЖ, ЦС на БПС и др. за творчески постижения (1982, 1984,
1986).
Очерци, есета, репортажи и др. от Цветан Цветков в централния и местния периодичен печат (1945–1947, 1952, 1953, 1970, 1974, 1981–1986).
Ръкописи на негови стихотворения, новели, драми и др. (1945–1948,
1954, 1963).
Доклади, информации, справки и др. от служебната му дейност (1958–
1988).
Снимки от: честване 40-годишнината на в-к „Добруджанска трибуна“
(1960), обществено-икономическия и културния живот в Толбухински окръг
(1964, 1966, 1970, 1977, 1979, 1981, 1982).
Цветкова, Анастасия Кирилова (1923–2011)
Ф. 1512, 1 оп., 81 а.е., 0,43 л.м., 1913–1988 г.
Родена на 25 окт. 1923 г. в с. Юргечлер (Сливенци). Завършва гимназия в
Добрич (1944) и библиотечен курс (1947). Работи като учителка в родното си
село (1944, 1945), библиотекар в Народно читалище „Йордан Йовков“ – Добрич
(1945), касиер-деловодител в Околийски читалищен съвет – Добрич (Толбухин)
(1946–1951), шивачка в Трикотажна фабрика – Златица (1956–1960), методист
по библиотечно дело и библиотекар в Окръжна библиотека „Георги Кроснев“ –
Толбухин (1960–1978). Умира през 2011 г. в Добрич.
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Автобиография (1988).
Кръщелно свидетелство (1923).
Грамоти от Върховния читалищен съвет, Националния съвет на ОФ и др.
за активна дейност (1949–1967, 1970, 1974).
Слова, статии, беседи и др. на Цветкова за библиотечното дело, учителя
Димитър Ангелов и др. (1970–1985); спомени за работата ѝ в Народно читалище „Йордан Йовков“ – Добрич (1945).
Отчети за служебната ѝ дейност, сценарии за викторини, вечери за годишнини на бележити личности и др. (1969–1977, 1984).
Биографични справки (б.а.) за Кръстьо Раковски (1973).
Брошури за Народно читалище „Йордан Йовков“ – Толбухин (1976).
Снимки на родителите ѝ, нейни ученически, от служебната и обществената ѝ дейност и др. (1913, 1943–1986).
Цекова, Руска Господинова (1926–2012)
Ф. 1363, 2 оп., 132 а.е., 1,45 л.м., 1909–2002 г.
Родена на 11 март 1926 г. в Добрич. Получава звание „актьор“ в София
(1950). Работи като актриса в Държавния народен театър – Толбухин (1950–
1952) и в Кукления театър – Варна (1952, 1953), художествен ръководител и ре
жисьор в Кукления театър – Толбухин (1953–[1981]). Умира на 6 юли 2012 г. в
Добрич.

Автобиографии (1954, 1962, 1986).
Статии на Цекова в периодичния печат, ръкописи за историята на Кукления театър – Толбухин и др. (1990–1993, 2002).
Ръкописни текстове от Цекова на пиеси с нейно участие, доклад за 10-годишнината на Кукления театър – Толбухин, бележки и др. (1946–1952, 1962,
1964, 1966, 1977).
Сценарий, доклад, статии от други автори в местия периодичен печат за
30-годишната ѝ творческа дейност, работата ѝ в Кукления театър – Толбухин
и др. (1954–1977, 1982).
Афиши, програми, покани за представления на Кукления театър – Толбухин (1954–1981).
Поздравителни телеграми от колеги и приятели за нейни премиери и
постановки (1972, 1973, 1975, 1977).
Преписки с родственици, колеги от страната и др. по лични и творчески
въпроси (1961–1995).
Програми от представления на театри в страната (1948–1981).
Снимки: на родственик, от спектакли на Кукления театър – Толбухин,
служебната ѝ дейност и др. (1909, 1947–1981).
490

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ДОБРИЧ (1944–2011)

Чернев, Иван Христов (1920–1989)
Ф. 1603, 1 оп., 53 а.е., 0,22 л.м., 1931–1996 г.
Роден на 24 юни 1920 г. в Луковит. Завършва Агрономо-лесовъдния факултет
на СУ (1946). Работи като учител в Луковит (1946–1949), библиотекар в Балчик
(1950, 1951), референт и началник на горско-технически участък (1954–1959) и
директор на Горско стопанство – Балчик (1959–1970), ръководител на сектор
към Районна инспекция на горите и опазване на природната среда – Варна (1971–
1976), главен специалист в Горскостопански комбинат – Варна (1976–1979). Наг
раждаван с медали, ордени и др. за постижения в служебната, обществената,
културно-просветната, физкултурната и туристическата дейност. Умира на 4
юли 1989 г. в Балчик.

Автобиография (1982).
Диплом и свидетелства за завършено образование, курсове, участие във
Втората световна война и др. (1931, 1939, 1946, 1947, 1950, 1958, 1970, 1972,
1974, 1975, 1984).
Грамоти, орденски книжки и др. от Висшия читалищен съвет, ЦС на
НТС и др. за награждаването му с „Народен орден на труда“ – златен, златна
значка за читалищна дейност и др. (1955–1985).
Статии в сп. „Горско стопанство“, „Социално дело“ и др. за дейността
му (1970, 1982, 1983, 1996).
Спомени на Иван Чернев за участието му във Втората световна война и
статии в сп. „Защита на природата“, „Горско стопанство“, в местния периодичен печат и др. за опазване и обогатяване на природната среда, художествената самодейност на читалището в Балчик и др. (1956–1989, б.д.).
Планове, доклади и информации от служебната и обществената му дейност (1983–1985).
Заповеди на Комитета по опазване на природната среда за обявяване
на дивия божур и сребристата липа в селата Църква, Батово и Рогачево, за
природни забележителности (1984).
Снимки: лични, семейни, от служебната му дейност, на природни местности и др. (1943, 1959, 1962–1982).
Щерев, Панайот Павлов (1933– )
Ф. 1620, 2 оп., 125 а.е., 1,07 л.м., 1948–2008 г.
Роден на 9 март 1933 г. в с. Хамзалар (Храброво). Завършва Висшия селско
стопански институт – София, специалност „Полевъдство“ (1964). Работи като
завеждащ учебно-опитно стопанство в Земеделска гимназия – Силистра (1952–
1955), участъков агроном в с. Храброво (1958, 1959), управител на филиал, главен
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агроном, заместник-директор по производството, ръководител на опитно поле
в Института по пшеницата и слънчогледа – Генерал Тошево (1960–1999), профе
сор към катедра „Аграрна икономика“ при Икономическия университет – Варна
(1999, 2000). Ст.н.с. І ст. (1991). Работи по установяване на икономическата
ефективност на пшеничното производство на регионално и национално ниво.

Автобиографии (1955, 1956, 1958, 1981, 1991, 1995).
Диплома за присъдена научна степен „кандидат на икономическите науки“, свидетелства за завършени степени на образование и присъдени научни
звания „старши научен сътрудник – II и I степен“, за завършени школи и др.
(1948, 1952, 1957–1964, 1969, 1978, 1979, 1982, 1985, 1992, 1998).
Мемоари на Щерев „75 години – както ги видях и преживях“ (2008).
Дисертация, хабилитационен труд „Влияние на факторите на интензификация при производството на пшеница в България“, рецензии от ст.н.с.
І ст. Тодор Пенев и др. за присъждане на научни степени – ст.н.с. ІІ и І ст.
(1979, 1981, 1990, 1991).
Програми, технологии, инженерни проекти за развитие на производството на селскостопански култури, агроекологията и др., с участието на Панайот Щерев (1972, 1974–1984, 1988, 1989, б.д.).
Монографии на авторски колективи с участие на Панайот Щерев, негови
научни публикации и др. в специализирани списания, централния и местния
периодичен печат за производството на селскостопански култури, прилагане на научни методи и технологии в зърнопроизводството и др. (1967–1996,
1999, б.д.).
Доклади, отчети, заповеди на МС, МЗХП и др. от служебната му дейност: участие в експертни групи за внедряване на промишлени технологии,
участие в международни конференции за развитие на селското стопанство и
др. (1955, 1959–1962, 1967, 1971–1999, б.д.).
Покани от научни институти в страната и чужбина за участието му в
научни форуми (1998, 1999).
Спомени на земеделски стопани, селскостопански ръководители и др. за
развитието на земеделието в Добруджа, създаването и дейността на Института по пшеницата и слънчогледа – Генерал Тошево и др. (1982, б.д.).
Снимки на Панайот Щерев с колеги от Института по пшеницата и слънчогледа – Генерал Тошево, от участието му в научни форуми в страната и
чужбина (1954, 1967–1999).
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Ялнъзов, Желязко Димитров (1914–1977)
Ф. 1493, 1 оп., 18 а.е., 0,13 л.м., 1926–1977 г.
Роден на 5 окт. 1914 г. в с. Гьоре (Видно). Завършва основно образование в
Каварна (1929) и обучение в Централна школа за ръководни карди в ТКЗС (1956).
Работи като касиер и председател на ТКЗС – с. Видно, директор на ДЗС – с.
Септемврийци, агроном в МТС – с. Белгун, участъков агроном в Балчик ([1929]–
[1965]). Участва във Втората световна война. Народен представител (1949–
1952). Награждаван с държавни отличия. Умира през 1977 г. във Варна.

Автобиография (1961).
Диплом за завършена Централна школа за ръководни кадри в ТКЗС
(1956).
Военна книжка, служебни карти и др. (1954, 1956, 1968, 1977).
Преписки със СОбНС – с. Вранино, ОкНС – Балчик и др. по служебната
му дейност (1950, 1958, 1959, 1961, 1967).
Снимки: семейни; от участието му във Втората световна война, служебната и обществената му дейност (1926–1957, 1974).
Янакиев, Божидар Георгиев (1896–1960)
Ф. 1457, 1 оп., 38 а.е., 0,08 л.м., 1916–1984 г.
Роден на 13 февр. 1896 г. в с. Джеферли юч орман (Тригорци). Завършва Ме
дицина в Австрия (1926). Специализира Рентгенология в Берлин (1929, 1930). Ра
боти като лекар на частна практика в Добрич (1931–1944), в Градска поликли
ника и главен лекар на Тубдиспансера в Добрич (Толбухин) (1944–[1956]). Умира
на 7 май 1960 г.

Биография от дъщеря му (1984).
Военна книжка, уволнителен билет, писмо от [Секция Първа при Военно министерство – Румъния] за мобилизирането му и др. (рум. и бълг. ез.).
(1916–1939).
Некролози за кончината му (1960).
Амбулаторен дневник на лекувани от него болни (1949–1951).
Акт за покупка на недвижими имоти от братя Янакиеви (1932).
Опис на имотите на баща му (1925).
Списък на училищните сгради в Добрич по време на окупацията на
Южна Добруджа от румънската власт (1940).
Щатно разписание на учителския персонал при Българското училище в
Добрич (1925).
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Янкова, Теменуга Иванова (1927– )
Ф. 1452, 1 оп., 178 а.е., 0,85 л.м., 1907–1985 г.
Родена на 1 дек. 1927 г. в Добрич. Завършва Агрономство в Селскостопанс
ката академия – София (1952) и Академията за обществени науки. Работи в
Толбухин като агроном в МТС, началник на Управление „Земеделие“ при ОНС
(1952–1968), председател на ОК на ОФ (1968–1970), заместник-председател на
ИК на ОНС (1970–1982).

Автобиография (1985).
Удостоверения за завършено образование, участие в младежка бригада,
награждаване с ордени и медали (1936–1979); указ на ДС за награждаване с
орден „Девети септември“ (1978).
Грамоти от ЦС на НТС, СБА, Българско природоизпитателно дружес
тво и др. за служебната и обществената ѝ дейност (1957–1981).
Изказвания, слова, доклади и др. от служебната и обществената ѝ дейност (1968–1984).
Писма от наши и чуждестранни културни институти за провеждане на
срещи, културни и обществени мероприятия (1966–1983).
Пълномощно и декларация на родственици на Теменуга Янкова по имуществени въпроси (1907, 1936).
Снимки: лични, на театрални трупи към Българското културно общес
тво – Добрич, от Волгоградска област, СССР (1924–1933, 1975, 1985).
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ХV. БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
И ДИМИТРОВСКИ КОМУНИСТИЧЕСКИ
МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ
ХV.1. КОМИТЕТИ И ОРГАНИЗАЦИИ
НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
Окръжен комитет на Българската комунистическа партия –
Толбухин
Ф. 1Б, 3 оп., 264 а.е., 9,31 л.м., 1959–1988 г.
Създаден на окръжна конференция на 23 май 1959 г. за осъществяване поли
тиката на БКП в Толбухински окръг. Функционира до 1988 г.

Протоколи от: учредителна конференция за избиране на ОК на БКП,
Ревизионна комисия и др. (1959); отчетно-изборни конференции за отчитане дейността на окръжната организация, избиране на ОК, комисии, делегати на конгреси и др. (1961, 1962, 1965, 1966, 1969, 1971, 1974, 1976, 1978,
1981, 1984, 1986); пленуми за планиране и отчитане развитието на обществено-икономическия, културно-просветния живот в Толбухински окръг, обсъждане кандидатури за народни представители и окръжни съветници и др.
(1959–1987); заседания на Бюрото за обследване на партийни организации,
решаване на кадрови въпроси, намаляване на административно-управленския апарат, обучение в партийни школи в София и Москва, разработки на
Държавна сигурност в Толбухински окръг, изграждане на доброволни отряди, набиране на политически офицери, състоянието на гражданската отбрана,
работата на в-к „Добруджанска трибуна“, на 26. разузнавателен авиополк,
обсъждане на стопанското, културно-просветното развитие, здравеопазването, административната дейност в окръга, внедряване на научно-техническия
прогрес в производството, изпълнение на валутната програма, честване на
годишнини и празници, внедряване на почина „Българско – значи висококачествено“, състоянието на съдебната дейност, идеологическата и антирелигиозната пропаганда, внедряване на нови граждански ритуали, профилиране
на предприятията от местната промишленост, удостояване дейци на културата и др. с ордени и звания, провеждане на Йовкови тържества, определяне на лица за следване във висши учебни заведения, уедряване на села,
строителството на паметници в окръга, на обект за добиване на манганова
руда – с. Оброчище, обмяна на опит с Кировоградска област, УССР и др.
(1959–1987); съвместни съвещания със стопански и административни ръководители за вливане дейността на ТКЗС в АПК, повишаване ефективността
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на международния стопански туризъм в Толбухински окръг, разглеждане и
решаване на икономически и др. въпроси (1973–1976, 1982–1987); заседания
на програмно-оперативно бюро по Програмата „Добруджа – 1300“ за хода на
изпълнението ѝ (1980).
Списъци на загинали във Втората световна война от Добричко, на убитите в Дуранкулашкия бунт през 1900 г. (1967).
Решения на секретаря на ОК на БКП за назначаване, преназначаване,
освобождаване на обслужващия персонал на Партийния дом; награждавания
и др. (1985–1987).
Деловодство на Окръжния комитет на
Българската комунистическа партия – Толбухин
Ф. 1196Б, 2 оп., 49 а.е., 1,30 л.м., 1946–1986 г.
Създадено като сектор в ОкК на БКП през 1946 г. През 1959 г. става сектор
към ОК на БКП. Съхранява кореспонденцията на ОкК и на ОК на БКП, жалби,
молби на граждани, анализи на организации на БКП и др. Функционира до 1988 г.

Кореспонденция с ЦК на БКП, ОбК на БКП в Толбухински окръг и др.:
по кадрови и организационни въпроси; за работата с малцинственото население, откриване и закриване на стопански, административни, научни и др.
организации, отпускане на народни пенсии, антирелигиозна пропаганда, пос
трояване на паметници, именуване на селища, удостояване със звания и др.
(1948–1961, 1963–1975).
Протокол с приложени материали от съвместно заседание на Съвета за
архитектура и благоустройство при ОНС – Толбухин, и държавна комисия
за приемане построения паметник на Хан Аспарух в Толбухин (1971–1980).
Справки, анализи, отчети и др. на организации на БКП в Толбухински
окръг за структурата, състава им и др. (1946–1986).
Характеристики и сведения за граждани, изготвени от ОкК на БКП –
Толбухин (1953–1957).
Жалби, молби на граждани и др. (1962).
Околийски комитети на Българската комунистическа партия
4 ф., 4 оп., 963 а.е., 14,14 л.м., 1944–1959 г.
Околийски комитет на Българската комунистическа партия – Балчик
Ф. 5Б, 1 оп., 488 а.е., 6,20 л.м., 1945–1959 г.
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Околийски комитет на Българската комунистическа партия –
с. Генерал Тошево
Ф. 8Б, 1 оп., 89 а.е., 1,50 л.м., 1948–1959 г.
Околийски комитет на Българската комунистическа партия –
с. Тервел
Ф. 7Б, 1 оп., 248 а.е., 3,14 л.м., 1945–1958 г.
Околийски комитет на Българската комунистическа партия –
Толбухин
Ф. 2Б, 1 оп., 138 а.е., 3,30 л.м., 1944–1958 г.
Създадени като ОкК на БРП (к) през 1945 г. През 1948 г. стават ОкК на БКП
за осъществяване политиката на БКП в съответната околия. Функционират до
1959 г.

Протоколи от: конференции за отчитане организационната и политичес
ката дейност на организациите, по кадрови и др. въпроси – Ф. 2Б (1946–1948,
1950, 1952–1958), 5Б (1946–1959), 7Б (1945, 1948–1950, 1952–1958), Ф. 8Б
(1949, 1950, 1952–1958); пленуми за работата с кадровия състав, дейността
на обществените организации и др. – Ф. 2Б, 7Б (1946–1958), 5Б (1946–1959),
Ф. 8Б (1948–1958); заседания на бюрата на ОкК за работата с масовите организации, избиране на ръководства в предприятията, стопанското развитие в
околиите и др. – Ф. 2Б (1945–1958), 5Б (1946–1959), Ф. 7Б (1948–1958), 8Б
(1948–1959); съвещания с ръководни кадри в Добричка (Толбухинска) околия за одобряване кандидатури за народни представители и др. – Ф. 2Б (1946,
1948, 1950, 1953, 1956–1958).
Планове, доклади и информации за организационната и масовополитическата дейност в Балчишка околия, работата на ОкК на БКП и ОкНС – Балчик и др. – Ф. 5Б (1945–1958).
Кореспонденция със стопански структури в околиите и страната, с ППО
в околиите и др. за обследване и „чистки“ в организациите, дейността на
предприятията, изготвяне на сведения и характеристики на членове на БКП,
граждани и др. – Ф. 2Б (1944–1958), 5Б (1946–1959), Ф. 7Б (1945–1958),
Ф. 8Б (1950–1958).
Районен комитет на Българската комунистическа партия – Толбухин
Ф. 1151Б, 1 оп., 24 а.е., 0,50 л.м., 1979–1983 г.
Създаден през 1979 г. Ръководи дейността в стопанските отрасли, култур
но-просветните учреждения и организации и др. в общината. Действа до 1987 г.
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Протоколи от: учредителна и отчетно-изборни конференции за админис
тративната и стопанската дейност в селищната система, по кадрови и организационни въпроси (1979, 1981); пленуми за ефективността на селскостопанските дейности, работата с организациите на БКП и др. (1979–1982);
заседания на Бюрото за утвърждаване кметовете в селата, строителство на
нови детски градини и училища, благоустрояване на селищната система и др.
(1979–1983).
Градски комитети на Българската комунистическа партия
6 ф., 39 оп., 622 а.е., 13,73 л.м., 1944–1979 г.
Градски комитет на Българската комунистическа партия – Балчик
Ф. 6Б, 8 оп., 109 а.е., 2,09 л.м., 1946–1979 г.
Градски комитет на Българската комунистическа партия –
Генерал Тошево
Ф. 784Б, 9 оп., 62 а.е., 1,48 л.м., 1959–1978 г.
Градски комитет на Българската комунистическа партия – Каварна
Ф. 790Б, 7 оп., 120 а.е., 2,12 л.м., 1944–1979 г.
Градски комитет на Българската комунистическа партия – Тервел
Ф. 766Б, 4 оп., 59 а.е., 1,22 л.м., 1959–1979 г.
Градски комитет на Българската комунистическа партия – Толбухин
Ф. 3Б, 7 оп., 210 а.е., 5,40 л.м., 1946–1978 г.
Градски комитет на Българската комунистическа партия – Шабла
Ф. 811Б, 4 оп., 62 а.е., 1,42 л.м., 1959–1978 г.
Създадени като ГК на БРП (к) през: 1944 г. в Каварна, 1946 г. – Балчик и Тол
бухин, 1959 г. – с. Генерал Тошево, с. Тервел и с. Шабла. През 1948 г. стават ГК
на БКП за осъществяване политиката на БКП в съответния град. Функционират
до 1979 г.

Протоколи от: учредителни и отчетно-изборни конференции за отчитане
дейността на комитетите и организациите на БКП, изпълнение решенията на
ЦК на БКП, избиране на ръководства, ревизионни комисии, делегати на окръжни конференции и др. – Ф. 3Б (1946, 1949, 1951, 1952, 1954–1956, 1958,
1959, 1961, 1962, 1964–1966, 1969, 1971, 1974, 1976, 1978), Ф. 6Б (1949,
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1956, 1957, 1959–1962, 1964–1966, 1970, 1971, 1974, 1976, 1978), Ф. 766Б
(1959–1962, 1965, 1969–1971, 1974, 1976, 1978), Ф. 784Б (1959–1962, 1964,
1966, 1969, 1971, 1974, 1976, 1978), Ф. 790Б (1951, 1959–1962, 1964, 1966,
1969–1971, 1974, 1978), Ф. 811Б (1959–1966, 1969–1971, 1974, 1976, 1978);
пленуми за решаване на въпроси от организационен характер, укрепване на
ППО, социално-икономическото развитие на градовете, работата с младежта
и др. – 3Б (1947–1949, 1951, 1952, 1954–1956, 1958, 1960–1962, 1964–1976,
1978), Ф. 6Б (1959–1962, 1964, 1965, 1967, 1969–1972, 1974, 1976–1978),
Ф. 766Б (1959–1964, 1966, 1968–1971, 1973–1978), Ф. 784Б (1959–1962,
1964–1967, 1971–1978), Ф. 790Б (1949, 1955, 1959–1978), Ф. 811Б (1959–
1961, 1971–1978); заседания на бюрата за избиране на ръководства, реорганизиране на ППО, решаване на кадрови въпроси, провеждане на „чистка“, изпълнението на стопанските планове, състоянието на идеологическата
работа, бригадирското движение и др. – 3Б (1946–1949, 1951–1978), Ф. 6Б
(1949, 1950, 1956, 1957, 1959–1979), Ф. 766Б (1959–1979), Ф. 784Б, 811Б
(1959–1978), Ф. 790Б (1944–1947, 1949–1979); отчетно-изборни събрания за
отчитане дейността на градската организация и ръководство, на ППО, избиране на нови ръководства и др. – Ф. 6Б (1946, 1960); съвещания на комитета – Ф. 6Б (1968, 1971–1973, 1975, 1976).
Кореспонденция с партийни и стопански структури в страната за предоставяне сведения, характеристики и др. за граждани, членове на БКП, по
административно-стопански въпроси и др. – 3Б (1948–1959), Ф. 6Б (1955,
1956, 1959–1968, 1970, 1971), Ф. 766Б (1959, 1960), Ф. 790Б (1946–1958),
Ф. 811Б (1960, 1961).
Сведения и характеристики на членове на БКП – Ф. 811Б (1966, 1967).
Общински комитети на Българската комунистическа партия
9 ф., 14 оп., 440 а.е., 9,37 л.м., 1959–1990 г.
Общински комитет на Българската комунистическа партия – Балчик
Ф. 1152Б, 1 оп., 45 а.е., 1,10 л.м., 1979–1989 г.
Общински комитет на Българската комунистическа партия –
Генерал Тошево
Ф. 1153Б, 1 оп., 50 а.е., 1,50 л.м., 1979–1987 г.
Общински комитет на Българската комунистическа партия –
Каварна
Ф. 1154Б, 1 оп., 68 а.е., 1,40 л.м., 1959–1990 г.
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Селски общински комитет на Българската комунистическа партия –
с. Крушари
Ф. 793Б, 4 оп., 38 а.е., 0,42 л.м., 1959–1979 г.
Общински комитет на Българската комунистическа партия –
с. Крушари
Ф. 1156Б, 1 оп., 31 а.е., 0,59 л.м., 1979–1987 г.
Селски общински комитет на Българската комунистическа партия –
с. Паскалево
Ф. 819Б, 3 оп., 30 а.е., 0,30 л.м., 1959–1978 г.
Общински комитет на Българската комунистическа партия – Тервел
Ф. 1155Б, 1 оп., 42 а.е., 0,91 л.м., 1979–1987 г.
Общински комитет на Българската комунистическа партия –
Толбухин
Ф. 1150Б, 1 оп., 74 а.е., 1,67 л.м., 1970–1990 г.
Общински комитет на Българската комунистическа партия – Шабла
Ф. 1157Б, 1 оп., 62 а.е., 1,48 л.м., 1967–1990 г.
Създадени през: 1959 г. – селски ОбК на БКП в с. Крушари и с. Паскалево,
1970 г. – ОбК на БКП в Толбухин, 1979 г. – ОбК на БКП в Балчик, Генерал Тоше
во, с. Крушари, Тервел и Шабла. Осъществяват политиката на БКП в района
на съответната община. Селските общински комитети функционират до 1978,
1979 г., общинските – до 1990 г.

Протоколи от: учредителни и отчетно-изборни конференции за отчитане дейността на организациите на БКП, избиране на ръководства и др. –
Ф. 793Б (1959–1961, 1964–1966, 1969, 1971, 1978), Ф. 819Б (1965, 1973,
1975, 1978), Ф. 1150Б (1981, 1986, 1987), Ф. 1152Б (1979, 1981, 1984, 1986,
1987), Ф. 1153Б (1979, 1981, 1984, 1986, 1987), Ф. 1154Б (1979, 1981, 1984,
1986, 1987, 1990), Ф. 1155Б (1979, 1981, 1984, 1986), Ф. 1156Б (1979, 1981),
Ф. 1157Б (1979, 1981, 1984, 1986, 1987, 1990); пленуми за резултатите от
труда в материалното производство, работата на стопанските ръководства и
др. – Ф. 1150Б (1979–1990), Ф. 1152Б, 1154Б, 1157Б (1979–1989), Ф. 1153Б
(1979–1987), Ф. 1155Б (1979–1986), Ф. 1156Б (1979–1984); заседания на
бюрата за съвместната работа с обществените организации, състоянието
и развитието на икономиката, строителството, културата, образованието,
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здравеопазването и др. в общините, по кадрови, организационни въпроси и
др. – Ф. 793Б (1959–1979), Ф. 819Б (1959–1970, 1972–1978), Ф. 1150Б (1970–
1989), Ф. 1152Б, 1157Б (1979–1989), Ф. 1153Б, 1155Б, 1156Б (1979–1987);
събрания на общинските организации на БКП – с. Крушари и с. Паскалево,
за състоянието на селското стопанство, по кадрови въпроси и др. – Ф. 793Б
(1968–1972, 1975, 1976), Ф. 819Б (1964, 1966, 1968–1970).
Кореспонденция с учреждения и структури на БКП в страната за предоставяне характеристики на граждани, по кадрови и организационни въпроси – Ф. 1154Б (1959–1982), Ф. 1157Б (1967, 1968, 1973–1978, 1984–1986).
Първични партийни организации на
Българската комунистическа партия
10 ф., 23 оп., 224 а.е., 2,56 л.м., 1944–1989 г.
Организират членовете на БКП, направляват дейностите на учреждения
та, стопанските организации и др. за осъществяване политиката на БКП.

Териториална първична партийна организация на
Българската комунистическа партия – с. Паскалево
Ф. 110Б, 5 оп., 27 а.е., 0,38 л.м., 1944–1985 г.
Създадена през 1944 г. Действа до 1988 г.

Първична партийна организация на Българската комунистическа
партия при Трудово-кооперативно земеделско стопанство –
с. Паскалево
Ф. 111Б, 5 оп., 33 а.е., 0,37 л.м., 1949–1981 г.
Създадена през 1949 г. Действа до 1981 г.

Първична партийна организация на Българската комунистическа
партия при Народно основно училище „Георги Димитров“ –
с. Паскалево
Ф. 918Б, 2 оп., 4 а.е., 0,04 л.м., 1961–1964 г.
Създадена през 1959 г. Действа до 1967 г.
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Първична партийна организация на Българската комунистическа
партия към Странични предприятия – с. Паскалево
Ф. 986Б, 1 оп., 2 а.е., 0,02 л.м., 1962–1964 г.
Създадена през 1962 г. Действа до 1967 г.

Първична партийна организация на Българската комунистическа
партия при Комплексна бригада за промишлено производство –
с. Паскалево
Ф. 1131Б, 1 оп., 18 а.е., 0,15 л.м., 1970–1987 г.
Създадена през 1970 г. Действа до 1987 г.

Първична партийна организация на Българската комунистическа
партия при Техникума по механотехника
„Михаил Василиевич Ломоносов“ – Толбухин
Ф. 576Б, 3 оп., 40 а.е., 0,35 л.м., 1951–1988 г.
Създадена през 1951 г. Действа до 1988 г.

Първична партийна организация на Българската комунистическа
партия при Народен театър – Толбухин
Ф. 579Б, 2 оп., 39 а.е., 0,35 л.м., 1948–1987 г.
Създадена през 1947 г. Действа до 1987 г.

Първична партийна организация на Българската комунистическа
партия при Обединена окръжна болница – Толбухин
Ф. 594Б, 2 оп., 40 а.е., 0,49 л.м., 1948–1989 г.
Създадена през 1947 г. Действа до 1989 г.

Комбинатски комитет на Българската комунистическа партия при
Зърнено-фуражен комбинат – Толбухин
Ф. 1111Б, 1 оп., 15 а.е., 0,31 л.м., 1979–1987 г.
Създаден през 1979 г. Действа до 1987 г.
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Заводски комитет на Българската комунистическа партия при Завода
за електронна и нестандартна апаратура – Толбухин
Ф. 1175Б, 1 оп., 6 а.е., 0,10 л.м., 1983–1987 г.
Създаден през 1983 г. Действа до 1987 г.

Протоколи от заседания на бюрата, събрания на организациите и др. за
планиране и отчитане на дейността, по кадрови и организационни въпроси,
идеологическото възпитание, политическата агитация, борбата с отрицателните явления и др. – Ф. 110Б (1944–1952, 1954–1964, 1975–1985), Ф. 111Б
(1949, 1953–1961, 1963–1981), Ф. 576Б (1951–1988), Ф. 579Б (1948–1983,
1985–1987), Ф. 594Б (1948, 1951–1989), Ф. 918Б (1961–1964), Ф. 986Б (1962,
1964), Ф. 1111Б (1979–1987), Ф. 1131Б (1970–1987), Ф. 1175Б (1983–1987).
ХV.2. КОМИТЕТИ НА
ДИМИТРОВСКИЯ КОМУНИСТИЧЕСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ
Окръжен комитет на Димитровския комунистически
младежки съюз – Толбухин
Ф. 4Б, 1 оп., 122 а.е., 3,02 л.м., 1959–1987 г.
Създаден през 1959 г. за осъществяване политиката на БКП сред младежта.
С Решение на Областния комитет на БКП – Варна от 29 авг. 1988 г. преустано
вява дейността си.

Протоколи от: отчетно-изборни конференции за отчитане дейността на
окръжната организация на ДКМС (1961, 1963, 1965, 1967, 1975, 1977, 1979,
1982, 1985, 1987) и за изпълнението на решенията на Десетия конгрес на БКП
(1972); пленуми за стила и метода на работа на комсомолските организации,
участие на младежите в строителството на значими обекти в Толбухински
окръг, развитие на художествената самодейност, извънкласните форми на
работа, физкултурната дейност, подготовката за олимпийски игри, участието на окръжната комсомолска организация в честване 1300-годишнината
от създаването на българската държава и др. (1959–1961, 1963–1967, 1972,
1974, 1976–1987); заседания на Бюрото за изпълнение решенията на ЦК на
БКП, патриотичното и интернационалното възпитание, работата на младеж
та в материалното производство, бригадирското движение, укрепване комсомолските и пионерските организации, дейността на ДПО „Септемврийче“,
военнотехническото обучение и повишаване образованието на младежите,
навлизане на техническия прогрес в селското стопанство, активизиране учас503
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тието на младежите в прегледите на ТНТМ, работата на Окръжния младежки
дом и на Окръжния клуб на младата художественотворческа интелигенция –
Толбухин, разгръщане на Движението „Знаме на мира“, по кадрови, организационни въпроси и др. (1959–1961, 1963–1969, 1971–1987); заседания на
Международния клуб на младите механизатори от Кировоградска област,
УССР и Толбухински окръг за повишаване квалификацията и ефективността
на труда на младите механизатори от двете страни, прилагане на нови индустриални технологии и др. (1969, 1970, 1973–1979, 1981–1984, 1986, 1987).
Кореспонденция с ЦК, градските и общинските комитети на ДКМС, ръководители на административни и стопански структури, побратимени младежки организации в Унгария, Румъния, Чехословакия, Полша, СССР и др.
за: обмяна на опит и сътрудничество, работата с ДПО „Септемврийче“, изпращане на младежи на работа в Металургичен комбинат „Кремиковци“, по
кадрови, организационни въпроси и др. (1959, 1961, 1966, 1967, 1974–1986).
Околийски комитет на Димитровския съюз
на народната младеж – Толбухин
Ф. 9Б, 1 оп., 81 а.е., 2,52 л.м., 1946–1958 г.
Създаден през 1946 г. за комунистическо възпитание и организиране учас
тието на младежта в Добричка (Толбухинска) околия в стопанския живот на
страната. Закрит през 1958 г.

Протоколи от: отчетно-изборни конференции за отчитане дейността и
др. (1952, 1954); заседания на Бюрото за състоянието на организационната,
просветната, финансовата, физкултурната дейност, работата на младежките бригади и др. (1946–1958); събрания на организацията за дейността и др.
(1950, 1951, 1954–1957).
Планове, доклади, информации и др. за отчитане дейността на дружествата, пионерските дружини и др. (1948–1958).
Молби за членство и отчисляване, автобиографии на участници в национални младежки обекти и на членове на ДСНМ (1948–1953, 1955, 1956).
Кореспонденция със структури на БКП и ДСНМ в страната за предоставяне сведения за членове на организацията, работата на младежките бригади,
по финансови и организационни въпроси (1949–1957).
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Градски комитети на Димитровския комунистически младежки съюз
3 ф., 3 оп., 208 а.е., 3,42 л.м., 1950–1979 г.
Градски комитет на
Димитровския комунистически младежки съюз – Балчик
Ф. 919Б, 1 оп., 39 а.е., 0,22 л.м., 1954–1978 г.
Градски комитет на
Димитровския комунистически младежки съюз – Каварна
Ф. 967Б, 1 оп., 41 а.е., 0,37 л.м., 1956–1979 г.
Градски комитет на
Димитровския комунистически младежки съюз – Толбухин
Ф. 892Б, 1 оп., 128 а.е., 2,83 л.м., 1950–1979 г.
Създадени в Балчик и Каварна през 1954 г., в Толбухин – през 1950 г., като
комитети на ДСНМ за реализиране политиката на БКП в съответните градове.
През 1958 г. се преименуват на комитети на ДКМС. Действат до 1979 г.

Протоколи от: отчетно-изборни конференции за отчитане дейността, избиране на ръководства и др. – Ф. 892Б (1953–1961, 1963, 1964, 1967, 1969,
1975, 1977, 1979), Ф. 919Б (1960, 1971), Ф. 967Б (1955, 1956, 1958, 1959,
1975, 1976, 1979); пленуми за отчитане дейността на комитетите, дружествата и др. – Ф. 892Б (1952, 1955–1960, 1965, 1976, 1977), Ф. 919Б (1964, 1966),
Ф. 967Б (1954, 1974, 1976, 1978, 1979); заседания на бюрата за участието
на младежта в бригадирското движение, в селскостопанските дейности, техническото обучение, културно-масовата работа, дейността на пионерските
организации и др. – Ф. 892Б (1953–1961, 1963–1979), Ф. 919Б (1965–1974,
1976–1978), Ф. 967Б (1955, 1957, 1960–1973, 1975–1979); общи събрания на
дружества в Балчишки район за дейността и др. – Ф. 919Б (1954–1961).
Сведения, информации, доклади и др. за: членове на организацията; агитационната, организационната, културно-масовата работа; дейността на дружествата в предприятията и др. – Ф. 892Б (1950–1959), Ф. 967Б (1957, 1964,
1965, 1968, 1970).
Кореспонденция с МНП и структури на ДСНМ в страната по кадрови и
организационни въпроси, за работата с младежи от малцинствен произход,
професионалното ориентиране и организиране на производствената практика на учещите се – Ф. 892Б (1952–1956, 1958).
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Общински комитет на Димитровския комунистически
младежки съюз – с. Паскалево
Ф. 947Б, 2 оп., 17 а.е., 0,13 л.м., 1954–1978 г.
Създаден през 1954 г. като комитет на ДСНМ за осъществяване полити
ката на БКП в с. Паскалево. През 1958 г. се преименува на комитет на ДКМС.
Действа до 1979 г.

Протоколи от заседания на комитета и събрания на дружеството за планиране и отчитане на дейността, състоянието на военнотехническото обучение, по кадрови, организационни и др. въпроси (1954–1959, 1965–1973,
1975–1978).
Дружество на Димитровския съюз на народната младеж
при Градски народен съвет – Толбухин
Ф. 721Б, 1 оп., 1 а.е., 0,04 л.м., 1949–1958 г.
Създадено през 1949 г. за осъществяване политиката на БКП в Толбухин.
Действа до 1958 г.

Протоколи от заседания на комитета и събрания на дружеството за планиране и отчитане на дейността, по организационни и др. въпроси (1949–
1958).
Заводски комитети на Димитровския комунистически младежки съюз
2 ф., 2 оп., 33 а.е., 0,22 л.м., 1973–1988 г.
Заводски комитет на Димитровския комунистически младежки съюз
при Месокомбинат „Родопа“ – Толбухин
Ф. 1068Б, 1 оп., 21 а.е., 0,11 л.м., 1973–1987 г.
Заводски комитет на Димитровския комунистически младежки съюз
при Завода за електронна и нестандартна апаратура – Толбухин
Ф. 1086Б, 1 оп., 12 а.е., 0,11 л.м., 1973–1988 г.
Създадени през 1973 г. за осъществяване политика на БКП в предприятията
в Толбухин. Действат: до 1987 г. в Промишлено-животновъдния комбинат „Ро
допа“ и до 1988 г. в Завода за електронна и нестандартна апаратура.

Протоколи от заседания на заводските комитети, събрания на дружес
твата и др. за планиране и отчитане на дейността, квалификацията на кадрите,
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приемане на оценки и атестации, награждаване на комсомолци, по организационни въпроси и др. – Ф. 1068Б (1973–1987), Ф. 1086Б (1973–1978, 1983–
1988).
ХV.3. ЛИЧНИ ФОНДОВЕ
Близнаков, Сократ Георгиев (1890–?)
Ф. 1042Б, 1 оп., 173 а.е., 1,60 л.м., 1891–1963 г.
Роден на 9 юли 1890 г. в Балчик. Завършва основно образование и курс в пар
тийна школа в София (1921). Работи в Добрич (Толбухин) като служител в Зе
меделска синдикална банка „Калиакра“ (1921–1944), помощник-кмет на града
(1944–1945), ръководител на Дървоснабдително дружество „Единство“ (1945–
1947), стопански отговорник към ОФ-организация (1947–1948), инспектор по
индустрията (1948–1949), управител на СП „Храноснабдяване“ (1949–1950), ди
ректор на ДСП „Петрол“ (1951–1952), заместник-председател на ГОбНС (1952–
1953), директор на СП „Комунално стопанство“ (1953–1955). Секретар на ДРО,
преследван и осъждан от румънската власт (1917–1940).

Автобиография, изложение до ЦК на БКП за участието му в съпротивителното движение и др. (1921, 1946, 1952–1959, 1961, 1963).
Доклади, спомени, бележници и др. от служебната и комунистическата
му дейност: за култа към личността, положението на политическите затворници в румънските затвори през 1928–1933 г., ролята на ДРО и др. (1944–1963).
Сведения, поръчителства, мнения от него за участници в добруджанското революционно движение преди 1940 г. и съпротивителното движение преди 9 септ. 1944 г. – Борис Каймаказов, Михо Георгиев, Александър Милев,
Иван Кондов, Христо Капитанов и др. (1947–1961).
Изложение на Сократ Близнаков пред полицейски инспектор – Варна за
борбите и разприте в Българското културно общество – Добрич (1931).
Кореспонденция с Борис Стефанов, редакцията на в-к „Куриер“, ЦК на
Румънската комунистическа партия, със съратници и др. за написване моног
рафия за добруджанското революционно движение през 1913–1940 г., участието му в румънското комунистическо движение, по лични и др. въпроси
(1925, 1927, 1929, 1944, 1956, 1959–1963).
Снимки: портретна и със съпругата му (1922, 1926).
Манифест на ДРО за борба против румънската олигархия (1927).
Устав на Българското културно общество (на бълг. и рум. ез.) (1928).
Колекция от вестници, списания, брошури и др. на бълг., рус., рум., нем.
ез.: в-к „Добруджанско знаме“ , орган на ДРО, бр. 1 от 1934 г.; в-к „Прогрес“,
бр. 14 от 1893 г.; сп. „Ново време“, броеве от 1900–1902, 1904, 1906, 1910,
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1912, 1919, 1921, 1922 г.; сп. „Ден“, броеве от 1891, 1892, 1895, 1896 г.; сп.
„Поле“, бр. 1–22 от 1927–1929 г. и др. (1891–1893, 1895, 1896, 1899–1902,
1904, 1906–1912, 1914, 1915, 1919–1944, 1949, 1961).
Георгиев, Иван Недев (1901–1971)
Ф. 1041Б, 3 оп., 400 а.е., 1,17 л.м., 1914–1974 г.
Роден на 13 февр. 1901 г. в с. Кайнарджа, Силистренско. Завършва V гим
назиален клас. Работи като обущарски работник в [Силистра] (1915–1924),
сътрудник в книжарница „Фар“ – София (1925–1928), редактор на в-к „Добру
джанско знаме“ (1928–1934), работник в книжарниците „Родопи“, „Просвета“
и др. – София (1934–1939, 1942, 1943), управител на собствена книжарница в
София (1939–1941), администратор на в-к „Работническо дело“ и търговски
директор на „Партиздат“ (1944–1948), завеждащ „Личен състав“ и „Органи
зационен отдел“ в Националния съвет на ОФ (1948–1950), главен директор на
ДТП „Разноизнос“ – София (1950–1955), търговски представител на България в
Румъния (1955–1966). Удостояван с държавни и правителствени награди. Кому
нистически деец от 1920 г. Член на ЦК на ДРО (1933), Софийската организация
на БРП (к) (1940). За активна комунистическа дейност е арестуван, интерниран,
осъден на доживотен затвор (1943). Умира на 4 ян. 1971 г. в София.

Автобиографии и автобиографични бележки, кръщелно свидетелство,
членски карти и др. (1928, 1930–1933, 1938, 1945, 1947, 1950–1960, 1966).
Студии, доклади, статии на Иван Георгиев в местния периодичен печат
и в-к „Силистренска трибуна“ за добруджанското революционно движение и
видни участници в него (1928–1970, б.д.).
Спомени, бележки и др. на Иван Георгиев за написване история на добруджанското революционно движение, Станке Димитров, Георги Димитров,
концентрационните лагери „Гонда вода“ и „Еникьой“ и др. (1945–1970).
Слова, докладни записки, информации и др. от творческата и обществената му дейност: разширена конференция на ДРО в София през 1939 г.;
обсъждане макета на История на БКП през 1964 г. и др. (1927, 1935, 1939,
1944–1970, б.д.).
Кореспонденция с Вълко Червенков, Трайчо Костов, Добри Терпешев,
Аспарух Айдемирски, Секретариата на ЦК на БКП, МС, Министерство на
търговията и др. от служебната му дейност, за добруджанското революционно движение, издигане паметници на видни добруджански участници в съпротивителното движение преди 1940 г. и др. (1928–1970, б.д.).
Писма до Иван Георгиев от: Йордан Сарафов за зверствата на румънската власт в Силистренско (1938); Издателство на БКП – София, Марин
Токушев от Исперих, Васил Ганчев от Силистра, Петър Жеков от с. Нова
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Камена и др. с рецензия и мнения за отпечатаната му монография „Добруджа
в борбата за свобода“ и др. (1960–1963, 1969).
Снимки: негови портретни, със сподвижници, сродници; на добруджански емигранти в Пловдив и др. (1922, 1924–1926, 1928, 1958, 1966, б.д.).
Осигурителна, трудова книжка и др. на съпругата му Цветанка Христова
(1940, 1950, 1957, 1962, 1963, 1966).
Устав на Първото добруджанско братство в София – [1914] г. (Б.д.).
Устав на ДРО (Б.д.).
Резолюции на Първия Бабадагски събор – [1917] г.; на Висшия съвет на
ДРО за освобождаване на Добруджа от румънско-чокойска власт – 1924 г.
(Б.д.).
Спомени на съвременници, участници в Септемврийското въстание през
1923 г. ([1959], 1963, б.д.). Спомени и сведения на участници в добруджанското революционно движение (1948, 1956–[1958], 1968, 1970, 1974, б.д.).
Биография на Димитър Паскалев, член на ДРО, от Елисавета Паскалева
(1961).
Телеграма от добрички граждани до министър-председателя на Румъния
против терора на румънските власти над българското население в Силистренско и за възстановяване на законността (1936).
Изложения на преселници от Северна Добруджа до МС за уреждане
собствеността върху имотите им (1944, 1945).
Другарска жалейка от живеещи в София добруджанци по повод кончината на Стойко Георгиев (1963).
Статии от вестници, факсимилета на документи, сведения от други лица
за: сътрудничеството между БКП и РКП в съпротивителното движение; историята на Добруджа до 1944 г.; същността на ВМРО; Първата световна война;
участници в Септемврийското въстание и др. (1914, 1924–1970, 1974, б.д.).
Нейчев, Петър Иванов (1893–1972)
Ф. 1043Б, 1 оп., 66 а.е., 0,17 л.м., 1933–1972 г.
Роден на 16 апр. 1893 г. в Добрич. Син на опълченец и участник в четата на
Филип Тотю. Завършва Юридически факултет в Букурещ (1922) и Икономически
факултет в Берлин (1928). Специализира „Световна икономика“, „Световна по
литика“, „Политическа икономия“ в Академията на науките – Москва, където
работи като доцент и ст.н.с. (1931–1936, 1941–1945). Работи като завеждащ
отдел „Външна информация“ в ЦК на БКП (1946–1947), служител в Дирекция
по печата – София (1947–1950), професор във Висшия икономически институт
„Карл Маркс“ – София (от 1950 г.). Автор на роман, статии и др. Подписва се и
с псевдоним Игнасио Адамс. Участва в съпротивителното движение в България,
Румъния, Германия, Австрия, Испания и Франция (1918–1945). Награден с орден
„За народна свобода: 1941–1944 г.“ – І ст. Умира през 1972 г. в София.
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Автобиография (1959).
Другарска жалейка по повод кончината му (1972).
Спомени на Петър Нейчев за: участието му в Испанската война през
1936 г. (1958), срещите му с Владимир Илич Ленин и участието му в конгрес
на Румънската комунистическа партия (Б.д.).
Статии от Петър Нейчев в български и руски списания и бюлетини по
български и международни политически и икономически въпроси (1933–
1935, 1944–1969, б.д.).
Роман „През две граници“ от Петър Нейчев (1972).
Рецензии от Петър Нейчев върху научни трудове на доц. Марин Георгиев, доц. Юлий Михайлов и др. (1948, 1955, 1960, б.д.).
Заключение на Петър Нейчев като вещо лице до Върховния съд по гражданско дело „Инвентар на земите, минали в собственост на румънската държава, съгласно Закона за Нова Добруджа от 1924 г.“ [1948] г.
Очерци и статии за живота и дейността му (1969, 1970, б.д.).
Откъс от документално изследване на друг автор за ДРО, борбата на
добруджанската емиграция в България и др., с бележки на Петър Нейчев
(1970).
Кореспонденция с лица от България и Румъния по служебни и творчески
въпроси (1957–1959, 1962, 1964, 1969, б.д.).
Списък на загинали българи-интербригадисти в гражданската война в
Испания (Б.д.).
Пачев, Петър Георгиев (1902–1987)
Ф. 1166Б, 1 оп., 115 а.е., 0,10 л.м., 1902–1987 г.
Роден на 14 окт. 1902 г. в с. Гаргалък (Вранино). Завършва Медицина в Грац,
Австрия (1929). Работи като лекар в Силистра (1935, 1936), председател на
ГНС – Добрич (1948, 1949), директор на Курортна дирекция при МНЗСГ (1949–
[1958]). Член и секретар на Задграничното бюро на ДРО (1925–1929), член и пъл
номощник на ЦК на ДРО (1929, 1930, 1937–1940). По политически причини бива
лишен от свобода в затвор в Грац, Австрия [1934], интерниран в Бесарабия, Мол
давска ССР (Молдова) (1936, 1937), в лагерите – Гонда вода, Асеновградско, край
с. Еникьой, Ксантийско, Гърция, на остров „Св. Анастасия“, Бургаско [1940–
1944]. Народен представител във ВНС (1945, 1946). Удостояван с правителстве
ни награди и отличия: „Заслужил лекар“, „Народен лекар“ (1962, 1979), орден
„Народна република България“ – І ст. и др. Умира на 15 май 1987 г. в София.

Кръщелно свидетелство (1902).
Спомени на д-р Панчев за живота и дейността му (1983, б.д.).
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Некролози от МНЗ, Медицинска академия – София и др. за кончината
му (1987).
Студентски книжки, диплом за завършено висше медицинско образование, лична карта като военен лекар и интерниран (1924–1929, 1936, 1937).
Указ на Президиума на НС за удостояването му със звание „Заслужил
лекар“ и орден „Народна република България“ – ІІІ ст. (1962).
Поздравителни телеграми, картички и др. от: ОК на БКП – Толбухин,
Председателя на НС, Председателя на Медицинска академия – София и др. за
удостояването му със звание „Народен лекар“; Културно-информационния
център на ГДР за удостояването му с орден „Народна република България“ –
І ст.; Тодор Живков и Людмила Живкова за новогодишни празници, честване
на негови годишнини и др. (1962, 1970, 1972, 1974, 1975, 1979, 1980, 1982,
1984).
Интервю с д-р Пачев във в-к „Пулс“ и негова статия в сп. „Младеж“ за
пребиваването му в концлагери (1980).
Писма от български студенти в Грац, Австрия до Българската легация
във Виена за политическото положение в България, от Областна синдикална
комисия – Щирия, Австрия до Андрей Ляпчев за даване амнистия на политическите затворници; редакционни статии в австрийски и български вестници
за политическото положение в България, интервюта с бивши политически
затворници (1925, 1927, 1928, 1963, 1980, б.д.).
Снимки: негови портретни, с близки, съученици, състуденти, политичес
ки емигранти и затворници; на делегации при посещения в България и чужбина за прилагане на санаториалното лечение и др.; на Димитър Върбанов –
кмет на Добрич; от манифестации и др. (1923–1930, 1935, 1938, 1939, 1942,
1945–1947, 1952, 1953, 1958–1960, 1962, 1965, 1980, б.д.).
Стойчев, Стефан Аргиров (1909–?)
Ф. 1183Б, 1 оп., 187 а.е., 0,06 л.м., 1930–1975 г.
Роден на 12 март 1909 г. в Пловдив. Завършва прогимназиално образование в
Добрич (1923). Работи като обущар (1923–1928), служител в Популярна банка –
Добрич (1928–[1934]), редовен футболен съдия (1934–1950). Участва в създава
нето на спортни дружества в Добричко след 1933 г. Сътрудник на ЦК на ДРО,
участва в нелегалния технически апарат (1933–1940). По политически причини
е лишаван от свобода – в концлагер и затвор (1943–1944). Секретар и пропаган
дист при ГК на БКП – Толбухин.

Автобиографии (1961, б.д.).
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Молби, служебни бележки и др. на Стефан Стойчев за трудов стаж, отпускане на народна пенсия, работата му като кореспондент на Радио Сталин
(Варна) и др. (1949, 1953, 1955, 1958, 1959, 1961, 1962, 1964, б.д.).
Карта за членство в Клуба на дейците на културата Толбухин (1974).
Бележници от дейността му като кореспондент, с адреси и сметки (Б.д.).
Статии (ръкописи) от Стефан Стойчев и други автори за развитието
на строителството, туризма, спорта и др. в Толбухинско (1961, 1966, 1967,
1974, б.д.).
Кореспонденция с държавни учреждения, БТА, МФ, ГНС – Толбухин и
др. от служебната и обществената му дейност, по лични въпроси (1959, 1960,
1962, 1975).
Спомени на други лица, събрани от Стефан Стойчев, за развитието на
спорта в Толбухинско (1961, 1966, 1967, б.д.).
Автобиографии на спортни дейци от Толбухинско (1961, б.д.).
Сборник с доклади на Републиканската секция на ветераните на физкултурното движение в България до 9 септ. 1944 г. (1965).
Резолюции и решения от окръжна и национална отчетно-изборна конференция на ветерани на физкултурното движение (1966, 1973).
Афиш за футболен мач между отбори на Добрич и Варна (1941).
Брошури на РКП за дейността ѝ (1930, 1932).
Снимки: лични, с колеги и близки; на Футболен отбор „Вихър“, редактори на в-к „Добруджанска трибуна“ и др. (1942, 1943, б.д.).
Стоянов, Стойко Георгиев (1915–1963)
Ф. 1167Б, 1 оп., 89 а.е., 0,06 л.м., 1932–1983 г.
Роден на 14 окт. 1915 г. в с. Кара сулар (Ловчанци). Завършва VІІ клас на Бъл
гарска частна гимназия – Добрич (1936) и Висша партийна школа – София (1951).
Член на ОкК, секретар на ГК, първи секретар на ОкК на БКП – Добрич (Толбухин)
(1944–1956), секретар на ОкК на БКП – Варна (1956–1959), първи секретар на ОК
на БКП – Толбухин (1959–[1963]). По политически причини лишаван от свобода в
румънски затвори (1937–1940) и в лагера – Белене ([1941, 1942]). Кандидат-член
и член на ЦК на БКП, народен представител. Награждаван с държавни и прави
телствени отличия: ордени „Народна република България“ – І ст., „За народна
свобода: 1941–1944 г.“ – I ст. Умира на 13 окт. 1963 г. в Толбухин.

Кръщелно свидетелство (1940).
Другарски жалейки от ЦК на БКП, Президиума на НС, съболезнователни телеграми от Тодор Живков, Димитър Ганев, стихове от добруджански
автори и др. за кончината му (1963).
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Удостоверения от Българска частна гимназия – Добрич и от Президиума
на НС за: завършено образование; награждаване с медал за участие в съпротивителното движение (1940, 1950).
Карта за удостояване със звание „Заслужил деятел на ДОСО“ (1961).
Грамота от МНО за участието му в съпротивителното движение (1952).
Биографични бележки (б.а.), очерк и статии в местния периодичен печат
за живота и дейността му (1963, 1965, 1983).
Албум със снимки на първия випуск на Висшата партийна школа – София (1954).
Снимки: като ученик, войник и др.; с приятели, близки и съратници; от
лагера – Белене; от събор в с. Ловчанци; от манифестации с Вълко Червенков; от посещения на делегации с Тодор Живков, Никита Хрушчов, Валтер
Улбрихт във Варна и Толбухински окръг, на космонавтите Юрий Гагарин (с
автограф) и Валентина Терешкова, Валерий Биковски във Варна; от откриване на Музея на революционното движение в Толбухин през 1960 г. и др.
(1932, 1940–1944, 1946, 1948, 1951–1962, 1972, б.д.).
Христов – Васкин, Васил Георгиев (1908–?)
Ф. 1165Б, 2 оп., 81 а.е., 0,42 л.м., 1924–1988 г.
Роден на 17 март 1908 г. в Добрич. Завършва ІІІ прогимназиален клас (1924).
Работи като печатар в нелегална печатница – Добрич (1931–1934), секретар и
председател на профсъюзно дружество на строителните работници – Добрич
(1944–1949), секретар на Околийски синдикален съвет – Толбухин (1949–1950),
инструктор по транспорта и строителството в ОК на БКП – Варна (1950–
1951), нормировчик в Хлебозавод – Толбухин (1951–1958), директор на СП „Жил
фонд“ Толбухин (1958–1963). Пише статии, разкази и др. за съпротивителното
движение преди 9 септ. 1944 г. Преследван за комунистическа дейност и лишаван
от свобода в румънски (1934–1939) и български ([1940]–1944) затвор.

Автобиографични спомени за революционното движение в Добруджа
(1979, 1980).
Монографии, очерци, ръкописи и др. на Васкин за революционното движение в Добруджа, положението на политическите затворници в румънските
затвори преди 1940 г. (1924–1932, 1935–1940, 1953–1956, 1962, 1964, 1965,
1977–1980, 1985).
Сборник със спомени – издадени и неиздадени, и списък на непубликуваните (1953–1956, 1977, 1978, 1984).
Кореспонденция с Буко Ямполски, негови сподвижници, близки и др. за
издаване на негови творби и др. (1945, 1946, 1949, 1975–1979, 1981–1988).
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Списък, изготвен от Васкин, на осъдените по политически причини в
затвора „Дофтана“, Румъния през 1933–1939 г. (1985).
Каталог на изданията на БРП (к) (1946).
Броеве на в-к „Завой“ – Варна (1939–1941).
Снимки: лични, семейни и др. (1957, 1978, 1981).
Списък на спомените
Сп 1Б Бележки на Тодор Куюмджиев за съпротивителното движение в
Балчик през 1929–1938 г. (1967).
Сп 2Б Спомени на Юлиус Сима за Донка Христова като съпруга, майка,
деец на БРП. (1967).
Сп 3Б Биографични бележки на Димо Драгнев за Димитър Дончев –
Доктора. (1961).
Сп 4Б Спомени на Боян Чобанов за последната му среща с Димитър
Дончев – Доктора. (1959).
Сп 5Б Спомени на Минчо Минчев за Ганчо Костадинов Петров – деец
на младежкото съпротивително движение, разстрелян през 1930 г. в София.
(1964).
Сп 6Б Спомени на Николай Минчев за срещата му с Георги Кроснев
през лятото на 1936 г. (1966).
Сп 7Б Спомени на Илия Стойков за Иван Загубански, Дуранкулашките
събития и съпротивителното движение преди 1944 г. в Каварна. (1965).
Сп 8Б Биографични бележки от Васил Христов – Васкин за Илия Хрис
тов Ташев. (1966).
Сп 9Б Спомени на Илия Стойков за Иван Загубански. (1963).
Сп 10Б Спомени на Петко Българанов за протестните акции против десятъка в района на с. Шабла. (Б.д.).
Сп 11Б Спомени на Стоян Тритаков за Дуранкулашките събития и разпространението на марксизма в Шабленския край. (Б.д.).
Сп 12Б Спомени на Гочо Кирков за Дуранкулашките събития и разпространението на марксизма в района на с. Шабла. (Б.д.).
Сп 13Б Спомени на Георги Инджев за живота в капиталистическия град
преди 1944 г. и др. (1961).
Сп 14Б Спомени на Кольо Лонев Генчев за съпротивителното движение
в района на с. Кокарджа (Загорци) преди 1944 г. (1965, 1966).
Сп 15Б Спомени на Сократ Близнаков за румънския затвор – бастилия
„Дофтана“ преди 1944 г. (1959).
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Сп 16Б Спомени на Сократ Близнаков за влиянието на комунистите
върху криминалните престъпници в затвора [„Дофтана“, Румъния, преди
1944 г.]. (1959).
Сп 17Б Спомени на Стоян Казаков за ятаци преди 1944 г. (1963).
Сп 18Б Спомени на Стоян Казаков за румънските затвори „Дофтана“
и „Сибиу“ преди 1944 г., за политическите затворници Стойко Георгиев и
Георге Деж. (1963).
Сп 19Б Записки на Васил Христов – Васкин за съпротивителното движение в Добруджа преди 1944 г. (1959).
Сп 20Б Спомени на Йордан Крановски за съпротивителното движение
преди 1944 г. в района на с. Кара къшла (Зимница). (Б.д.).
Сп 21Б Спомени на Сократ Близнаков за румънските затвори през
1932–1933 г. (1959).
Сп 22Б Спомени на Сократ Близнаков за нерадостното му детство и
юношество. (1954).
Сп 23Б Спомени на Петър Николов за дейността на Градската организация на БКП – Добрич през 1924 г., за Велико Маринов и Димитър Дончев.
(1965).
Сп 24Б Спомени на Васил Паскалев за дейността на нелегална група на
БРП в с. Гаргалък (Вранино) и за саботаж на реквизиционната система през
1943 г. (1961).
Сп 25Б Спомени на Асен Наумов за съпротивителното движение в Балчик и околията през 1898–1921 г. (1966).
Сп 26Б Автобиографични бележки на Руси Стаев. (Б.д.).
Сп 27Б Записки на Васил Христов – Васкин за съпротивителното движение в Добруджа – І част. (1963).
Сп 28Б Записки на Васил Христов – Васкин за съпротивителното движение в Добруджа – ІІ част. (Б.д.).
Сп 29Б Спомени на Стоян Казаков за Димитър Чакъров и Димитър Чатарлиев – „редници“ на БКП. (1966).
Сп 30Б Спомени на Тодор Кожухаров за епизоди в работата на БКП, за
провокатор в редиците ѝ. (1968).
Сп 31Б Спомени на Цонко Стефанов за Киро Стефанов и Георги Крос
нев. (1965).
Сп 32Б Спомени на Цонко Стефанов за пребиваването на Георги Кирков в Добрич. (1962).
Сп 33Б Спомени на Сократ Близнаков за пребиваването на Георги Кирков в Добрич. (1962).
Сп 34Б Спомени на Тодор Попов за срещи на Георги Кирков с комунис
ти и трудещи се от Добрич. (1962).
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Сп 35Б Спомени на Тодор Джендов за пребиваването на Георги Кирков
в Добрич. (Б.д.).
Сп 36Б Автобиографични бележки и спомени на Кольо Лалев за дейци
на ДРО и националистически изстъпления в Добруджа преди 1940 г. (1955).
Сп 37Б Спомени на Тодор Кожухаров за един епизод от работата на
актива на БКП в Добрич през 1935 г. (1968).
Сп 38Б Спомени на Господин Кирилов за синдикалното движение сред
строителните работници в Толбухин. (1963).
Сп 39Б Автобиографични бележки на Никола Тодоров. (1950).
Сп 40Б Биографични бележки на Никола Кънев за Добри Атанасов –
Орлов. (Б.д.).
Сп 41Б Автобиография на Лоньо Катранджиев. (1946).
Сп 42Б Спомени на Стоян Казаков за блокада в Кюстенджа (Констанца), Румъния, през 1935 г. (1965).
Сп 43Б Спомени на Стоян Казаков за възстановяване на връзките на
БКП в Букурещ. (1965).
Сп 44Б Спомени на Иван Георгиев за последната му среща с Димитър
Дончев – Доктора. (1956).
Сп 45Б Автобиографични бележки на Димитър Шопов с данни за младежкото съпротивително движение в с. Карапелит преди 1944 г. (1958).
Сп 46Б Спомени на Димитър Василев за близостта на Добри Атанасов –
Орлов с хората. (1961).
Сп 47Б Спомени на Николай Минчев за изграждане на първия отечес
твенофронтовски комитет в Добрич. (1967).
Сп 48Б Спомени на Николай Минчев за Александър Гичев. (1968).
Сп 49Б Спомени на Стоян Казаков за румънския затвор „Вакърещ“.
(1966).
Сп 50Б Спомени за ятачката Герга Йонкова. (Б.д., б.а.)
Сп 51Б Спомени на Димитра Шопова за участието на жени от с. Карапелит в съпротивителното движение преди 1944 г. (1961).
Сп 52Б Спомени на Стоян Казаков за ятачката Василка Куюмджиева от
Балчик. (1966).
Сп 53Б Спомени на Александър Парзулов за съпротивителното движение в с. Конак (Поручик Гешаново) преди 1944 г. – І част. (1967).
Сп 54Б Спомени на Тодор Куюмджиев за Никола Русев – един от първите функционери на БКП в Балчик. (1965).
Сп 55Б Спомени на Александър Парзулов за съпротивителното движение в с. Конак (Поручик Гешаново) преди 1944 г. – ІІ част, дейността на ЦК
на ДРО. (1968).
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Сп 56Б Спомени на Енчо Димитров за задачите на БРП след 1940 г.
(1962).
Сп 57Б Спомени на Марийка Анастасова за празнуване на Първи май в
Добрич през 1932 г. (1963).
Сп 58Б Спомени на Марчо Радушев за кооперативното движение в Добруджа. (1966).
Сп 59Б Спомени на Никола Дюлгеров за: обущарски стачки през 1922–
1944 г., митинг на безработните на 15 февр. 1932 г., акция против войната
през 1931 г. в Добрич; Велико Маринов и Донка Христова. (1967).
Сп 60Б Спомени на Стойо Стамов за дейността на БКП в Балчик. (Б.д.).
Сп 61Б Спомени на Димитър Влаев за дейността на организацията на
БКП в района на с. Карапелит. (Б.д.).
Сп 62Б Автобиографични бележки на Григор Мартинов за участието му
във Февруарската и Октомврийската революция в Русия. (1967).
Сп 63Б Спомени на Велико Мирчев за дейността на организацията на
БКП в с. Конак (Поручик Гешаново) през 1927 г. (1967).
Сп 64Б Спомени на Петко Пеев за дейността на организацията на БКП
в с. Кара сулар (Ловчанци). (1967).
Сп 65Б Автобиографични бележки на Георги Христов за младежкото
съпротивително движение в района на с. Ели бей (Пчеларово). (1967).
Сп 66Б Спомени на Стратия Ганчев за прояви на съпротивителното движение в с. Караджа ат (Сърнец) преди 1944 г. (1967).
Сп 67Б Спомени на Христо Тачев за дейността на БКП в Каварна.
(1967).
Сп 68Б Автобиографични бележки на Стефан Йоргакиев. (1967).
Сп 69Б Спомени на Александър Парзулов за дейността на организацията на БКП в с. Конак (Поручик Гешаново). (1967).
Сп 70Б Спомени на Георги Христов за дейността на БКП в Тервелска
околия. (1967).
Сп 71Б Спомени на Марин Атанасов за дейността на младежката организация в Каварна. (1967).
Сп 72Б Спомени на Димитър Бошнаков за легалните форми за работа с
младежта, издаването на в-к „Пробуда“. (1967).
Сп 73Б Спомени на Павел Павлов за първите разпространители на
марксизма в Балчишка околия. (1967).
Сп 74Б Спомени на Киро Вълков за дейността на БКП в с. Попгригорово и за концентрационния лагер в с. Дивдядово, Шуменско. (1967).
Сп 75Б Спомени на Никола Христов за дейността на организацията на
БРП в с. Василево през 1929–1944 г. (1967).
Сп 76Б Биографични бележки на Емил Медникаров. (1967).
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Сп 77Б Биографични бележки на Тодор Александров. (1967).
Сп 78Б Спомени на Васил Паскалев за дейността на организацията на
БКП в с. Вранино. (1967).
Сп 79Б Спомени на Ради Иванов за дейността на организацията на БРП
в с. Богдан през 1922–1944 г. (1967).
Сп 80Б Спомени на Тодор Куюмджиев за дейността на ДРО и на организацията на БКП в Балчик. (1967).
Сп 81Б Спомени на Петър Парзулов за дейността на ДРО в с. Конак
(Поручик Гешаново). (1967).
Сп 82Б Спомени на Иван Иванов за дейността на младежката организация в Българската гимназия – Добрич и съпротивителното движение в района на с. Безводица през 1932–1944 г. (1967).
Сп 83Б Спомени на Курти Панайотов за партизанската дейност. (1967).
Сп 84Б Спомени на Стефан Георгиев за: прогресивното занаятчийство
в Добрич през 1920 г., масови акции на БКП през 1930–1933 г., дейността на
марксически кръжок. (1967).
Сп 85Б Спомени на Иван Мавродиев за дейността на ДРО и на организацията на БКП в с. Ели бей (Пчеларово) през 1928–1940 г. (1967).
Сп 86Б Спомени на Стратия Кралев за кооперативното движение в района на с. Тервел. (1967).
Сп 87Б Протокол на комисия от активни участници в борбата против
капитализма от обсъждане на „Записки по революционното движение в Добруджа“ на Васил Христов – Васкин. [След 1967 г.]
Сп 88Б Спомен на Григор Мартинов за участието му в Октомврийската
революция в Русия. (1967).
Сп 89Б Биографични бележки на Емелиян Петков. (1967).
Сп 90Б Спомени на Атанас Тодоров за съпротивителното движение в
селата: Загорци, Земенци, Крушари и Бистрец преди 1944 г. (1967).
Сп 91Б Автобиографични сведения на Васил Попов за участието му в
бунта на крайцера „Надежда“. (1967).
Сп 92Б Автобиографични сведения на Димитър Киров за участието му
в Октомврийската революция в Русия. (1963).
Сп 93Б Биографични сведения на Жельо Желев за участието му в бунта
на крайцера „Надежда“. (1967).
Сп 94Б Спомени на Марчо Радушев за Първата конференция на ДРО.
(1967).
Сп 95Б Спомени на Николай Кулев за дейността на бойна ремсова група
в 46. пехотен полк. (1967).
Сп 96Б Спомени на Пеньо Райнов за последната му среща с Добри Атанасов – Орлов. (1967).
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Сп 97Б Спомени на Пеньо Райнов за Добри Атанасов – Орлов. (1967).
Сп 98Б Спомени на Пеньо Райнов за дейността на партизанска чета от
Добрич. (1967).
Сп 99Б Спомени на Пеньо Райнов за Добри Атанасов – Орлов. (1967).
Сп 101Б Спомени на Димитър Чакъров за участието му в съпротивителното движение в района на Каварна през 1930–1944 г. (1967).
Сп 102Б Спомени на Стоян Казаков за Чатърлиев и Чакъров, симпатизанти и впоследствие „редници“ на БКП. (1967).
Сп 103Б Спомени на Васил Христов – Васкин за Илия Христов Ташев,
„малко известен деец на БКП“. (Б.д.).
Сп 104Б Спомени на Васил Христов – Васкин за политическата работа
в затвора в Кюстенджа, Румъния, и за издаването на румънското сп. „Между
редовете“. (Б.д.).
Сп 105Б Спомени на Васил Христов – Васкин за Паско Василев – „редник на БКП“. (Б.д.).
Сп 106Б Спомени на Клара Русева за ятачката Василка Куюмджиева.
(Б.д.).
Сп 107Б Спомени на Васил Христов – Васкин за нелегалната дейност на
Добри Атанасов – Орлов. (Б.д.).
Сп 109Б Спомени на Васил Христов – Васкин за спиране на в-к „Младият болшевик“. (Б.д.).
Сп 111Б Спомени на Тодор Куюмджиев за съпротивителното движение
преди 1944 г. (Б.д.).
Сп 112Б Спомени на Стоян Казаков за изпълнение на задача на младежката организация: поставяне на лозунг върху неоткрития паметник на румънската кралица в Балчик. (Б.д.).
Сп 113Б Спомени на Васил Христов – Васкин за издаването на в-к
„РАНФ“ („Работнически антивоенен народен фронт“). (Б.д.).
Сп 114Б Спомени на Стоян Минчев за основаването на комсомолска
организация в с. Богданово. (Б.д.).
Сп 115Б Спомени на Хараламби Петров за синдикалната дейност в дърводелска секция в Добрич. (Б.д.).
Сп 116Б Спомени на Марин Марчев за стачки на дърводелски работници в Добрич. (Б.д.).
Сп 117Б Спомени на Васил Чолаков за синдикалната организация на
дърводелските работници в Добрич. (Б.д.).
Сп 118Б Спомени на Стефан Ковачев за положението и борбите на дърводелските работници. (Б.д.).
Сп 119Б Спомени на Стефан Бербенков за синдикалното движение сред
дърводелските работници в Добрич. (Б.д.).
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Сп 120Б Спомени на Георги Димитров за стачки на дърводелски работници в Добрич. (Б.д.).
Сп 121Б Спомени на Георги Рафаилов за синдикалното движение сред
зидарските и селскостопанските работници в Добрич. (Б.д.).
Сп 122Б Спомени на Енчо Янков за организиране на синдикалното движение сред обущарите в Добрич. (Б.д.).
Сп 123Б Спомени на Иван Димитров за стачки на кожаро-обущари в
Добрич. (Б.д.).
Сп 124Б Спомени на Тодор Байков за стачки на занаятчийски работници в Добрич. (Б.д.).
Сп 125Б Спомени на Дако Дуков за синдикалното движение в Добрич.
(Б.д.).
Сп 126Б Спомени на Стойчо Лечев за стачното движение сред обущарите в Добрич. (Б.д.).
Сп 127Б Спомени на Георги Меджеделиев за ръководството на синдикалното движение в Добрич от тесните социалисти. (Б.д.).
Сп 128Б Спомени на Михаил Атанасов за експлоатирането на труда на
градския и селския пролетариат. (Б.д.).
Сп 129Б Спомени на Желязко Радичков за синдикалната организация на
металоработниците в Добрич. (Б.д.).
Сп 130Б Спомени на Пейо Иванов за синдикалната организация на металоработниците в Добрич. (Б.д.).
Сп 131Б Спомени на Тодор Петров за синдикалната организация на шивашките работници в Добрич. (Б.д.).
Сп 132Б Спомени на Георги Баръмов за борби на строителните работници в Добрич. (Б.д.).
Сп 133Б Спомени на Добри Славов за икономическото положение на
земеделските работници. (Б.д.).
Сп 134Б Спомени на Борис Колев за синдикалната организация на бръснаро-фризьорите в Добрич. (Б.д.).
Сп 135Б Спомени на Димитър Арсов за културно-масовата работа в
работническия синдикат в Добрич. (Б.д.).
Сп 136Б Спомени на Начо Янков за стачки на дърводелските работници
в Добрич. (Б.д.).
Сп 137Б Спомени на Стоян Казаков за синдикалното движение на обущарите в Добрич. (Б.д.).
Сп 138Б Спомени на Асен Наумов за синдикалното движение на градския и селския пролетариат в Балчик. (Б.д. ).
Сп 139Б Спомени на Тодор Ташев за младежкото съпротивително движение в с. Василево преди 9 септ. 1944 г. (Б.д.).
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Сп 140Б Спомени на Димо Драгнев за Димитър Дончев – Доктора. (Б.д.).
Сп 142Б Спомени на Стоян Минчев, Пеньо Люцканов, Йордан Митев и
Георги Минчев за младежкото съпротивително движение в с. Богданово и в
района му. (1967).
Сп 143Б Спомени на Димо Драгнев за дейността на нелегалния канал на
БКП. (1967).
Сп 144Б Спомени на Цонко Цонков за дейността на нелегалния канал
на БКП. (1967).
Сп 145Б Спомени на Мони Монев за дейността на ДРО в района на
с. Богданово. (1967).
Сп 146Б Спомени на Тодор Джендов за изграждането и кадрите на организацията на БРСДП в Добрич през 1902–1918 г. (1960).
Сп 147Б Спомени на К. Калев за съпротивителното движение в Тервелска околия преди 9 септ. 1944 г. (1954).
Сп 148Б Спомени на Жеко Генов за дейността на младежката организация в Българската частна гимназия в Добрич и на ДРО в района на с. Тервел.
(Б.д.).
Сп 149Б Спомени на Николай Николов за положението на добруджанци
под румънско-чокойска власт. (Б.д.).
Сп 150Б Спомени на Димитър Ковачев за участието му в съпротивителното движение преди 9 септ. 1944 г. (Б.д.).
Сп 151Б Спомени на Кольо Христов за участието му в съпротивителното движение преди 9 септ. 1944 г. (Б.д.).
Сп 152Б Спомени на Иван Николов за съпротивителното движение в
с. Карапелит преди 9 септ. 1944 г. (Б.д.).
Сп 153Б Спомени на Кольо Керанов за участието му в съпротивителното движение преди 9 септ. 1944 г. (Б.д.).
Сп 154Б Спомени на Райна Пейчева за участието на жените от с. Карапелит в съпротивителното движение преди 9 септ. 1944 г. (Б.д.).
Сп 156Б Спомени на Георги Атанасов за организация на ДРО в с. Карапелит. (Б.д.).
Сп 157Б Спомени на Георги Георгиев за участието му в съпротивителното движение преди 9 септ. 1944 г. (Б.д.).
Сп 158Б Спомени на Васил Ганчев за участието му в съпротивителното
движение преди 9 септ. 1944 г. (Б.д.).
Сп 159Б Спомени на Георги Стамов за участието му в съпротивителното движение преди 9 септ. 1944 г. (Б.д.).
Сп 160Б Спомени на Димитър Арнаудов за участието му в съпротивителното движение преди 9 септ. 1944 г. (Б.д.).
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Сп 161Б Спомени на Георги Георгиев за участието му в съпротивителното движение преди 9 септ. 1944 г. (Б.д.).
Сп 162Б Спомени на Георги Христов за ролята на д-р Йосиф Йосифов
сред прогресивните хора в с. Карапелит. (Б.д.).
Сп 163Б Спомени на Йови Енчев за участието му в съпротивителното
движение преди 9 септ. 1944 г. (Б.д.).
Сп 164Б Спомени на Димитър Казаков за участието му в съпротивителното движение преди 9 септ. 1944 г. (Б.д.).
Сп 165Б Спомени на Пасьо Чукаров за историческото минало на с. Карапелит. (Б.д.).
Сп 166Б Спомени на Димитър Гюзелев за организацията на ДРО в
с. Карапелит. (Б.д.).
Сп 167Б Спомени на Димитър Михов за участието му в съпротивителното движение преди 9 септ. 1944 г. (Б.д.).
Сп 168Б Спомени на Кольо Енчев за експлоатирането на труда на трудещите се в селата. (Б.д.).
Сп 169Б Спомени на Иван Желязков за участието му в съпротивителното движение преди 9 септ. 1944 г. (Б.д.).
Сп 170Б Спомени на Добри Проданов за участието му в съпротивителното движение преди 9 септ. 1944 г. (Б.д.).
Сп 171Б Спомени на Пауна Георгиева за Илия Христов Ташев и нелегалния канал на БКП. (Б.д.).
Сп 172Б Спомени на Мони Монев за националистически изстъпления
на македонски банди в с. Богданово през 1930 г. и съдебен процес срещу
пострадали прогресивни дейци в селото. (1968).
Сп 173Б Автобиографични бележки на Кръстинка Николова с данни за
Николай Бояджиев, Донка Христова, Георги Сотиров, Димитър Ганев и стачката на килимарите в Добрич. (1968).
Сп 174Б Спомени на Стоян Казаков за нелегалните пътувания на Добри
Атанасов – Орлов до Силистра и за ятачката Герга Йонкова. (1968
Сп 175Б Спомени на Стоян Казаков за работата на БКП сред спортуващата младеж в Добрич и ролята на Петър Сарийски. (1968).
Сп 176Б Спомени на Петър Илиев за дейността на младежката организация в Българската гимназия – Добрич през 1927–1933 г. и обущарската
стачка през 1937 г. (1968).
Сп 177Б Спомени на Стоян Казаков за нелегални дейци от района на
Силистра. (Б.д.).
Сп 178Б Спомени на Стоян Казаков за неговата майка. (Б.д.).
Сп 179Б Спомени на Стоян Казаков за акция на БКП в Добрич при заверка на изборната листа. (Б.д.).
522

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ДОБРИЧ (1944–2011)

Сп 180Б Спомени на Стоян Казаков за Донка Христова. (Б.д.).
Сп 181Б Спомени на Стоян Казаков за ролята на печатните издания на
БКП сред политическите затворници през 1936–1944 г. (Б.д.).
Сп 182Б Спомени на Стоян Казаков за подземния румънски затвор
„Жилава“. (Б.д.).
Сп 183Б Спомени на Стоян Казаков за пребиваването му в затвора в
Добрич през авг. – септ. 1944 г. и 9 септ. 1944 г. (Б.д.).
Сп 184Б Спомени на Стоян Казаков за Йордан Русев (Петре Борила).
(Б.д.).
Сп 185Б Спомени на Марийка Байкова за дейността на организацията на БКП в Добрич през 1930–1934 г. и акцията против войната на 1 авг.
1931 г. (1968).
Сп 186Б Автобиографични бележки на Янаки Куюмджиев с данни за:
Димитър Дончев, Добри Атанасов – Орлов, Георги Сотиров, Петър Сарийс
ки, Георге Деж, Дончо Стойков; дейността на организацията на РМС в Балчик през 1933–1935 г.; затворите в Добрич и „Дофтана“, Румъния, концлагера в Св. Врач (Сандански). (1968).
Сп 187Б Автобиографични бележки на Ангел Ангелов с данни за: положението на чираците, Владайските събития, дейността на марксическите
кръжоци в Добрич, майския провал през 1944 г., Георги Кроснев, Димитър
Ганев, Добри Атанасов – Орлов. (1968).
Сп 188Б Автобиографични бележки на Михаил Гецов с данни за положението на войниците на фронта през 1918 г. и войнишкия бунт, дейци на
БКП от района на Каварна, затвора в Сучава, Румъния. (1968).
Сп 189Б Спомени на Петко Петров за дейността на ДРО през 1929–
1936 г. (1968).
Сп 190Б Спомени на Илия Милев за дейността на младежката организация в района на с. Богданово през 1928–1933 г., на ДРО през 1933–1935 г. и
нелегалния канал. (1968).
Сп 191Б Спомени на Минчо Минчев за окръжна конференция на БРП в
Добрич през 1938 г. (1968).
Сп 192Б Автобиографични бележки на Борис Станчев. (1968).
Сп 193Б Спомени на Димитър Димитров за участието му като помагач
в съпротивителното движение. (1967).
Сп 194Б Спомени на Митьо Йорданов за дейността му като ятак. (1967).
Сп 195Б Автобиографични бележки на Злати Стоилов с данни за дейността на организацията на БКП в с. Паскалево. (1967).
Сп 196Б Спомени на Дочка Чакърова за Дончо Илиев, Георги Сотиров
и дейността на организацията на БКП в Каварна. (1968).
Сп 197Б Автобиографични бележки на Димитър Георгиев. (1967).
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Сп 198Б Спомени на Йордан Дончев за участието му в съпротивителното движение в Каварна. (1967).
Сп 199Б Спомени на Димитър Гичев като помагач в съпротивителното
движение. (1967).
Сп 200Б Автобиографични бележки на Демир Демиров, с данни за дейността на ДРО в района на с. Богданово. (1968).
Сп 201Б Спомени на Злати Златев за дейността на ДРО и ОФ в с. Опанец до 9 септ. 1944 г. (1968).
Сп 202Б Спомени на Иван Павлов за пребиваването на Иван Загубански в Добруджа. (1967).
Сп 203Б Спомени на Драгни Кантарджиев за Дуранкулашките събития
през 1900 г. (1967).
Сп 204Б Спомени на Генчо Дичев за участието му в съпротивителното
движение (поддържане на нелегалния канал) през 1933–1940 г. (1968).
Сп 205Б Спомени на Григор Мартинов за организациите на ДРО в района на с. Василево. (1968).
Сп 206Б Автобиография на Добри Добрев – Черния с данни за съпротивителното движение. (1968).
Сп 207Б Спомени на Пеньо Райнов за Добри Атанасов – Орлов и организацията на БКП в с. Богданово. (1968).
Сп 208Б Спомени на Васил Попов за участието му в бунта на крайцера
„Надежда“. (1968).
Сп 209Б Спомени на Георги Христов – Набора за съпротивителното
движение в района на с. Карапелит през 1928–1944 г. (Б.д.).
Сп 210Б Автобиографични бележки на Атанас Вълчев с данни за службата му в руската армия и за Февруарската революция. (Б.д).
Сп 211Б Спомени на Димитър Недев за съпротивителното движение в
с. Ловчанци. (Б.д.).
Сп 212Б Спомени на Стоян Стоянов за работата на БКП, кооперирането в с. Ловчанци и за Стойко Георгиев. (Б.д.).
Сп 213Б Спомени на Пеньо Райнов за организационното състояние на
младежките организации в Добричко през 1935 г. (Б.д.).
Сп 214Б Спомени на Пеньо Райнов за превеждането на нелегални през
засада. (Б.д.).
Сп 215Б Спомени на Велико Петков за нелегалните канали през 1928–
1939 г. (Б.д.).
Сп 216Б Автобиографични бележки на Тодор Ямуков. (Б.д.).
Сп 217Б Спомени на Тодор Кожухаров за състава и дейността на ОК на
МОПР – Добрич през 1933–1937 г. (1968).
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Сп 218Б Спомени на Тодор Кожухаров за Работническо-селския блок
през 1926 г. (1968).
Сп 219Б Спомени на Тодор Кожухаров за кожаро-обущарския профсъюз през 1934–1943 г. (1968).
Сп 220Б Автобиографични бележки на Иван Колев. (1968).
Сп 221Б Спомени на Георги Костов за: вербуването и техническата
работа в ДРО, Добри Атанасов – Орлов, затворите „Сучава“ и „Дофтана“,
Румъния. (1968).
Сп 222Б Автобиография на Марчо Радушев с данни за икономическия и
политическия живот в с. Василево през периода на войните и на румънската
окупация на Южна Добруджа. (1968).
Сп 223Б Спомени на Емил (Мильо) Станчев за изборите през 1920 г. в
с. Каралии (Красен). (1968).
Сп 224Б Спомени на Емил (Мильо) Станчев за положението на войниците на Солунския фронт, Войнишкото въстание и причините за неговото
поражение. (1968).
Сп 225Б Спомени на Ради Радев за младежката организация в Българската гимназия, дейността на Окръжната организация на БРП – Добрич, политическата работа сред затворниците в „Дофтана“, Румъния. (1965).
Сп 226Б Спомени на Емил (Мильо) Станчев за честване на Първи май в
Добрич през 1910–1924 г. (1968).
Сп 227Б Спомени на Васил Христов – Васкин за затворническото сп.
„Между решетките“. (1968).
Сп 228Б Спомени на Пеньо Райнов за възникването и развитието на
младежкото съпротивително движение в района на с. Богданово. (1968).
Сп 229Б Биографични бележки на Стоян Стоянов с данни за младежкото съпротивително движение в с. Богданово. (1959).
Сп 230Б Спомени на Стоян Стоянов за младежкото съпротивително
движение в с. Богданово. (1968).
Сп 231Б Спомени на Боньо Желязков за последните мигове от живота
на Добри Атанасов – Орлов. (1968).
Сп 232Б Спомени на Николай Бояджиев за Добри Атанасов – Орлов.
(1968).
Сп 233Б Спомени на Васил Дичев за Добри Атанасов – Орлов. (1968).
Сп 234Б Спомени на Александър Милев за дейността на нелегалната
Работническа комунистическа партия в Добрич след 1924 г. (1968).
Сп 235Б Спомени на Цонко Стефанов за дните в затвора в Добрич непосредствено преди 9 септ. 1944 г. (1968).
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Сп 236Б Спомени на Жеко Генов за младежката организация в Българската гимназия в Добрич и съпротивителното движение в района на с. Конак
(Поручик Гешаново) преди 9 септ. 1944 г. (1968).
Сп 237Б Спомени на Иван Георгиев за Сава Ганчев като деец по поддържане на нелегалния канал. (Б.д.).
Сп 238Б Спомени на Димо Драгнев за Георги Кроснев. (Б.д.).
Сп 239Б Спомени на Курти Панайотов за Петър Сарийски като деец на
младежкото съпротивително движение. (Б.д.).
Сп 241Б Спомени на Александър Парзулов за македонски шовинистически изстъпления в с. Поручик Гешаново. (Б.д.).
Сп 242Б Спомени на Петър Йорданов и Никола Дюлгеров за Велико
Маринов – Урсу. (Б.д.).
Сп 243Б Спомени на Стефан Макаров за Гено Друмев от четата на Дочо
Михайлов. (Б.д.).
Сп 244Б Спомени на Васил Христов – Васкин за 8 септ. 1944 г. в затвора в Добрич. (Б.д.).
Сп 245Б Спомени на Руси Маринов за опита за организиране освобождаването на Димитър Дончев – Доктора. (1968).
Сп 246Б Спомени на Димитър Бошнаков за нелегалния в-к „Пробуда“ –
орган на ОК на ОФ – Добрич, през 1942 г. (1968).
Сп 247Б Спомени на Борис Колев за в-к „Народна дума“ – орган на ЦК
на ДРО. (Б.д.).
Сп 248Б Спомени на Димо Милев за в-к „Народна дума“. (Б.д.).
Сп 249Б Спомени на Марчо Радушев за четвъртата конференция на
ДРО през 1937 г. (Б.д.).
Сп 250Б Спомени на Кольо Йорданов за нелегалния печат на БКП.
(Б.д.).
Сп 251Б Спомени на Васил Христов – Васкин за нелегалния печат на
БКП през 1923–1942 г. (Б.д.).
Сп 252Б Спомени на Минчо Минчев за Величка Попова. (1968).
Сп 253Б Спомени на Стефка Савова за честването на Първи май в миналото. (1968).
Сп 254Б Спомени на Стефан Стоянов за героичната смърт на интербригадиста Йордан Енчев. (1968).
Сп 255Б Спомени на Стефан Стоянов за Георги Сотиров. (1968).
Сп 256Б Спомени на Васил Дерменджиев за втората конференция на
ДРО. (1968).
Сп 257Б Спомени на Петър Йорданов за живота на Велико Маринов.
(Б.д.).
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Сп 258Б Спомени на Жельо Новаков и Александър Парзулов за кървави
изстъпления на националистически банди в с. Конак (Поручик Гешаново).
(1968).
Сп 259Б Спомени на Боньо Георгиев за участието му в съпротивителното движение преди 9 септ. 1944 г. (1968).
Сп 260Б Спомени на Иван Минчев за Добри Атанасов – Орлов. (1968).
Сп 261Б Спомени на Николай Минчев за Народния театър в Добрич –
„рожба на Партията“. (1968).
Сп 262Б Спомени на Мильо Станчев за Велико Маринов. (1968).
Сп 263Б Спомени на Иван Станчев за 46. Добрички пехотен полк и Втората световна война. (1968).
Сп 264Б Спомени на Веселина Близнакова за участието на жените в
дейността на БРСДП през 1920–1930 г. (1968).
Сп 265Б Спомени на Димо Драгнев за Георги Кроснев. (1968).
Сп 266Б Спомени на Дора Кроснева за Георги Кроснев. (1968).
Сп 267Б Спомени на Стоян Казаков за затвора в Добрич през 1943 и
1944 г. (1968).
Сп 268Б Спомени на Сократ Близнаков за антивоенна акция в Добрич
на 1 авг. 1931 г. (1968).
Сп 269Б Спомени на Сократ Близнаков за събития от работническото
движение през 1921–1931 г. (1968).
Сп 270Б Автобиография на Сократ Близнаков. (1946).
Сп 271Б Изложение на Сократ Близнаков до ЦК на БКП за преразглеждане участието му в съпротивителното движение преди 1944 г. чрез провеждане на анкета. (1962).
Сп 272Б Спомени на Сократ Близнаков за организацията на БКП във
Варна през 1916–1921 г. (1968).
Сп 273Б Спомени на Сократ Близнаков за работническото движение в
Добрич през 1921–1944 г. (1968).
Сп 274Б Спомени на Сократ Близнаков за синдикалното движение в
Добрич. (1968).
Сп 275Б Спомени на Сократ Близнаков за румънските затвори. (1968).
Сп 276Б Спомени на Сократ Близнаков за Андрей Пенев и Хиньо Чернаев. (1968).
Сп 277Б Спомени на Сократ Близнаков за пребиваването му в Добрич.
(1968).
Сп 278Б Спомени на Сократ Близнаков за Джендо Джендов. (1968).
Сп 279Б Спомени на Сократ Близнаков за провокатора Петър Миланов.
(1968).
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Сп 280Б Спомени на Нейчо Дончев за организацията на БРП в Каварна
през 1941–1944 г. (1968).
Сп 281Б Спомени на Цонко Стефанов за последната му среща с Георги
Сотиров. (1968).
Сп 282Б Спомени на Цонко Стефанов за Георги Кроснев. (1968).
Сп 284Б Спомени на Мильо Станчев за гладна стачка в ареста. (1968).
Сп 285Б Спомени на Мильо Станчев за Киро Стефанов. (1968).
Сп 286Б Спомени на Мильо Станчев за икономическото положение и
синдикалното движение на обущарските работници (1968).
Сп 287Б Спомени на Мильо Станчев за нелегалната дейност на организацията на БРП в Добрич след 1924 г. (1968).
Сп 288Б Спомени на Мильо Станчев за арестуването му и провала на
Наско Колев. (1968).
Сп 289Б Спомени на Мильо Станчев за Димитър Дончев – Доктора.
(1968).
Сп 290Б Спомени на Иван Минчев за Велико Маринов като секретар на
ОК на БРП. (1968).
Сп 291Б Спомени на Тодор Попов за честване на Първи май. (1968).
Сп 292Б Спомени на Боньо Желязков за Добри Атанасов – Орлов.
(1968).
Сп 293Б Спомени на Боньо Желязков за Дочо Михайлов. (1968).
Сп 294Б Спомени на Сократ Близнаков за Димитър Дончев – Доктора.
(1968).
Сп 295Б Спомени на Николай Минчев за Добри Атанасов – Орлов.
(1968).
Сп 296Б Спомени на Пеньо Райнов за акция на младежите в с. Богданово през 1934 г. (1968).
Сп 297Б Спомени на Мария Скутарова за Георги Сотиров и Николай
Бояджиев. (1968).
Сп 298Б Спомени на Васил Дерменджиев за пренасяне на нелегална литература в затвора в Сливен. (1968).
Сп 299Б Спомени на Вида Димитрова за работата на нелегалната печатница и скривалището на ЦК на БКП. (1968).
Сп 300Б Спомени на Кольо Колев – Рошу за финансовото подпомагане
на съпротивителното движение. (1968).
Сп 301Б Спомени на Емил Станчев за ДРО и нейните кадри. (1968).
Сп 302Б Спомени на Владимир Чернов за парашутната група на Груди
Филипов. (1968).
Сп 303Б Спомени на Пеньо Люцканов за несполучлив опит за изграждане на ТКЗС в с. Богданово. (1968).
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Сп 304Б Спомени на Пеньо Люцканов за борбата на работниците от
Добрич през 1930 г. за изборно право. (1968).
Сп 305Б Спомени на Димитра Павлова за Иван Загубански. (1968).
Сп 306Б Спомени на Иван Вълев за Иван Загубански. (Б.д.).
Сп 307Б Спомени на Тодор Куюмджиев за контактите му с дейци на
съпротивителното движение в Силистра, Добрич и Балчик. (1968).
Сп 308Б Спомени на Боньо Желязков за посрещане на Съветската армия на 8 септ. 1944 г. (1968).
Сп 309Б Спомени на Пеньо Райнов за провал през 1944 г. (1968).
Сп 310Б Спомени на Пеньо Люцканов за арестуване на комунисти от
организацията на БКП в с. Богданово. (1968).
Сп 311Б Спомени на Пеньо Люцканов за инквизициите в ареста. (1968).
Сп 312Б Спомени на Пеньо Люцканов за последствията след признания
пред врага. (1968).
Сп 313Б Спомени на Пеньо Люцканов за действията на анкетни комисии на фашистката власт в ареста. (1968).
Сп 314Б Спомени на Пеньо Люцканов за последните дни на „фашистката“ власт в затвора във Варна. (1968).
Сп 315Б Спомени на Пеньо Люцканов за разбиване вратите на затвора
във Варна и установяване на отечественофронтовска власт в града и окръга.
(1968).
Сп 316Б Спомени на Стоян Казаков за септ. 1940 г. в Кюстенджа (Констанца), Румъния. (1968).
Сп 317Б Спомени на В. Дичев за Добри Атанасов – Орлов. (1959)
Сп 318Б Спомени на Джендо Янков за приемане на Георги Димитров в
БРСДП. (Б.д.).
Сп 319Б Спомени на Стайко Костов за: разпространителите на социализма в с. Дуранкулак и в района, първата организирана група на БКП в
Каварна. (Б.д.).
Сп 320Б Спомени на Цонко Стефанов за празнуване на Първи май в
Добрич през 1904, 1906, 1909, 1920 г. (Б.д.).
Сп 321Б Спомени на Марчо Радушев за трета разширена конференция
на ДРО през 1934 г. (1968).
Сп 322Б Спомени на Марчо Радушев за втора разширена конференция
на ДРО. (1968).
Сп 323Б Спомени на Марчо Радушев за първа разширена конференция
на ДРО. (1968).
Сп 324Б Спомени на Тодор Ташев за дейността на младежите в с. Василево през 1935–1944 г. (1968).
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Сп 325Б Спомени на Цонко Стефанов за: Георги Кроснев и Киро Стефанов, синдикалната организация на дърводелските работници, партийния
канал (на БКП). (1968).
Сп 326Б Спомени на Ангел Янков за нелегалния партиен канал (на
БКП). (1968).
Сп 327Б Спомени на Михаил Христов за младежката организация
(РМС) в Добрич. (1968).
Сп 328Б Спомени на Йордан Радушев за пътя към оформяне на политическия живот. (1968).
Сп 329Б Автобиографични бележки на Желязко Георгиев. (1968).
Сп 330Б Спомени на Желязко Георгиев за съпротивителното движение
в Добрич. (1968).
Сп 331Б Спомени на Йордан Радушев за младежкото движение. (1968).
Сп 332Б Спомени на Димитър Чакъров за съпротивителното движение
в района на Каварна. (1968).
Сп 333Б Спомени на Иван Георгиев за стачката на учениците в Българската гимназия в Добрич и отражението ѝ спрямо гражданството. (1968).
Сп 334Б Спомени на Цонка Милева за работата на БКП сред жените.
(1968).
Сп 335Б Спомени на Мильо Янков за преследването на комунисти и
прогресивни хора през 1940–1944 г. (1965).
Сп 336Б Автобиографични бележки на Григор Мартинов. (1968).
Сп 337Б Спомени на Минчо Христов за първата окръжна младежка конференция през 1933 г. (1968).
Сп 338Б Спомени на Калина Леовяну за детството на брат ѝ Велико
Маринов – Урсу. (1968).
Сп 339Б Спомени на Влаю Влаев за работата на БКП с младежта в
с. Карапелит. (1969).
Сп 340Б Спомени на Марчо Радушев за ролята му в снабдяването на
нелегални с лични паспорти. (1969).
Сп 341Б Спомени на Жельо Драгнев за празнуване Деня на Октомврийс
ката революция и Първи май. (1969).
Сп 342Б Спомени на Марчо Радушев за съвещание на част от ръководството на ЦК на ДРО през 1938 г. (1969).
Сп 343Б Спомени на Костадин Костадинов за нелегалната му дейност в
навечерието на 9 септ. 1944 г. (1969).
Сп 344Б Автобиографични бележки на Тодор Ташев. (1969).
Сп 345Б Спомени на Белчо Колев за Велико Маринов. (1969).
Сп 346Б Спомени на Марчо Радушев за взривяване на „адска“ машина
в пощата като акция на отмъщение. (Б.д.).
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Сп 347Б Спомени на Нико Петров и Дойка Тодорова за участието им в
съпротивителното движение. (Б.д.).
Сп 348Б Биографични данни от Колю Йорданов за Сава Ганчев. (Б.д.).
Сп 349Б Спомени на Колю Йорданов за Добри Атанасов – Орлов. (Б.д.).
Сп 350Б Спомени на Колю Генчев за съпротивителното движение в района на с. Кокарджа (Загорци). (1969).
Сп 351Б Спомени на Марчо Радушев за последното заседание на ЦК на
ДРО и ЦК на БРП в София през 1940 г. и дейността на комитета по възстановяване поземлената собственост в Добруджа. (1969).
Сп 352Б Спомени на Марчо Радушев за окръжна конференция на ДРО
в с. Курт думан (Василево) на 14 май 1936 г. (1969).
Сп 353Б Спомени на Ботю Даскалов за участието му в съпротивителното движение. (1969).
Сп 354Б Спомени на Михаил Станков за участието му в съпротивителното движение и за събития в с. Конак (Поручик Гешаново). (1969).
Сп 355Б Спомени на Георги Милчев – Червения за Втората световна
война – пристигане на снайперисти. (1969).
Сп 356Б Спомени на Георги Милчев – Червения за Втората световна
война – „Фау –13“. (1969).
Сп 357Б Спомени на Георги Милчев – Червения за посещение при бранителите на р. Драва. (1969).
Сп 358Б Спомени на Георги Милчев – Червения за Втората световна
война – разузнаване при р. Драва и залавяне на пленници. (1969).
Сп 359Б Спомени на Георги Милчев – Червения за пренасяне на нелегални материали в Добрич. (1969).
Сп 360Б Спомени на Георги Милчев – Червения за среща с Димитър
Дончев – Доктора. (1969).
Сп 361Б Спомени на Георги Милчев – Червения за първото му бойно
кръщение. (1969).
Сп 362Б Спомени на Димитър Петров за дейността на комитетите на
БКП в Каварна. (1969).
Сп 363Б Спомени на Димитър Петров за Дончо Стойков и съпротивителното движение в Каварна. (1969).
Сп 364Б Спомени на Стамо Иванов за приемствеността на революционните идеи в района на с. Карапелит. (Б.д.).
Сп 365Б Спомени на Георги Милчев – Червения за участието му в съпротивителното движение. (Б. д.).
Сп 366Б Спомени на Димитър Арнаудов за посрещане на Червената
армия. (Б.д.).
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Сп 367Б Спомени на Георги Петров за Иван Загубански като негов учител в с. Курт думан (Василево). (Б.д.).
Сп 368Б Спомени на Дойка Комитова за учителстването на Иван Загубански в с. Курт думан (Василево). (Б.д.).
Сп 369Б Спомени на Борис Матеев „Възпоменание І“. (Б.д.).
Сп 370Б Спомени на Петър Минков за организирани от Ив. Ганчев младежки събрания в с. Карапелит през 1932 г. (Б.д.).
Сп 371Б Спомени на Колю Михайлов за нелегалния живот през 1929–
1944 г. (Б.д.).
Сп 372Б Спомени на Тодор Христов за нелегалната дейност на ДРО в
с. Каралез (Царевец) и конференцията на ЦК на ДРО през 1934 г. (Б.д.).
Сп 373Б Автобиография на Енчо Янков. (Б.д.).
Сп 374Б Спомени на Енчо Янков за синдикалното движение преди
9 септ. 1944 г. (Б.д.).
Сп 375Б Спомени на Борис Матеев „Второто арестуване“. (Б.д.).
Сп 376Б Спомени, записани от Атанас Пеев, за Ст. Макаров. (Б.д.).
Сп 377Б Спомени на Павел Павлов за участието му в съпротивителното
движение в Кюстенджа (Констанца), Румъния. (1969).
Сп 378Б Спомени на Иван Влаев за дейността на РМС и съпротивителното движение през 1942–1944 г. в с. Карапелит. (1969).
Сп 379Б Спомени на Георги Анастасов за организираната дейност на
членовете на БКП и на РМС до 1944 г. (1969).
Сп 380Б Спомени на Георги Желязков за съпротивителното движение в
с. Кадиево (Ведрина). (1969).
Сп 381Б Спомени на Цонко Петев за младежкото организирано движение в Добрич през 1941–1944 г. (1969).
Сп 382Б Спомени на Павлина Георгиева за участието на младежта в
съпротивителното движение. (1970).
Сп 383Б Спомени „Преминали под дъгата“ на Николай Минчев. (1970).
Сп 384Б Спомени на Ганка Филипова за участието ѝ в съпротивителното движение като ятачка. (Б.д.).
Сп 385Б Спомени на Йордан Дончев за участието му в съпротивителното движение през 1931–1944 г. и като ятак през 1944 г. (Б.д.).
Сп 386Б Спомени на Атанас Антонов за съпротивителното движение и
създаването на ТКЗС. (Б.д.).
Сп 387Б Спомени на Нейко Арнаудов за създаването на организирано
младежко движение в с. Карапелит. (Б.д.).
Сп 388Б Спомени на Павел Павлов за съпротивителното движение през
1926–1944 г. (Б.д.).
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Сп 389Б Спомени на Димитър Арнаудов за създаването на организирано младежко движение в с. Карапелит. (1970).
Сп 390Б Спомени на Николай Савов за участието му в съпротивителното движение в с. Василево. (1970).
Сп 391Б Спомени на Петър Желязков за участието му в съпротивителното движение от 1927 г. като обслужващ нелегалния канал. (1970).
Сп 392Б Спомени на Никола Николов за: участието му в съпротивителното движение през 1928–1944 г., ДРО, провала в с. Шабла през 1932 г.
(1970).
Сп 393Б Спомени на Александър Иларионов за участието му в съпротивителното движение като ятак през 1928–1944 г. (1970).
Сп 394Б Спомени на Ставри Марков за провала в с. Шабла през 1931–
1932 г. (1970).
Сп 395Б Спомени на Иван Марков за участието му в съпротивителното
движение в Каварна. (1970).
Сп 396Б Спомени на Желез Христов за участието му в ремсовата група
в гимназията в Добрич през 1941–1942 г. (1970).
Сп 397Б Спомени на Иван Станчев за участието му в младежките ремсови групи в Добрич през 1931–1940 г. (1970).
Сп 398Б Спомени на Стоян Казаков за края на националното потисничество: апр. – септ. 1940 г. (1970).
Сп 399Б Спомени на Стоян Казаков за последната му среща с Велико
Маринов – Урсу. (1970).
Сп 400Б Спомени на Кръстю Добрев за Дуранкулашките събития през
1900 г. (Б.д.).
Сп 401Б Спомени на Кръстю Добрев за участието му в съпротивителното движение в района на с. Шабла. (Б.д.).
Сп 402Б Спомени на Петър Иванов за участието му в съпротивителното
движение през 1913–1944 г. (Б.д.).
Сп 403Б Автобиография на Герга Георгиева с данни за участието ѝ в
съпротивителното движение като ятачка и положението ѝ като политзатворничка. (Б.д.).
Сп 404Б Спомени на Георги Георгиев за митинг в Добрич на 1 авг.
1930 г. (Б.д.).
Сп 405Б Спомени на Георги Костов за техническата работа на ДРО и
нелегалния канал: Кюстенджа (Констанца), Румъния – Силистра. (Б.д.).
Сп 406Б Спомени на Асен Наумов за Михаил Конев. (Б.д.).
Сп 407Б Спомени на Димитър Славов за съпротивителното движение в
с. Карапелит. (Б.д.).
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Сп 408Б Спомени на участници в Дуранкулашките събития през 1900 г.,
записани от Георги Топалов. (Б.д.).
Сп 409Б Спомени „Моите приятели от Добруджа“ на Тодор Мартинов.
(Б.д.).
Сп 410Б Бележки на Йордан Парушев от проучване на събитията в навечерието на Дуранкулашкия бунт през 1900 г. (1970).
Сп 411Б Спомени на Иван Георгиев за Йордан Русев. (1970).
Сп 412Б Спомени на Илия Стойков за Дуранкулашкия бунт през 1900 г.
(1970).
Сп 413Б Очерк на Иван Куков за интербригадиста Стоян Воденичаров
от Каварна. (1970).
Сп 414Б Автобиография на Иван Камбуров с данни за участието му в
съпротивителното движение. (1970).
Сп 415Б Изложение на Колю Генчев за съпротивителното движение в
района на с. Кокарджа (Загорци). (1970).
Сп 416Б Изложение на Иван Иванов за ученическата стачка в Българската гимназия в Добрич. (1970).
Сп 417Б Спомени на Калоян Калчевски за участието на добруджанци в
Септемврийското въстание през 1923 г. и за ДРО. (1970).
Сп 418Б Спомени на Иван Колев за 46. Добрички пехотен полк. (1970).
Сп 419Б Спомени на Петър Антонов за нелегалния печат на ЦК на БКП.
(1970).
Сп 420Б Спомени на Енчо Янков за Дончо Стойков. (1970).
Сп 421Б Спомени на Марин Петков за неговия брат Ганчо Петров.
(1970).
Сп 422Б Спомени на Александър Тах за радиста Борис Фадеев, загинал
през 1941 г. край с. Божурово. (1970).
Сп 423Б Спомени на Георги Петров за детските години на Ганчо Петров.
(1970).
Сп 424Б Очерк на Иван Георгиев за Ганчо Петров. (1970).
Сп 425Б Възражения на Ив. Ганчев, Ст. Ганчев, Д. Арнаудов и Нейко
Арнаудов върху моменти от „Историята на с. Карапелит“. (1970).
Сп 426Б Спомени на Марчо Радушев за създаването на организация на
БКП и съпротивителното движение в района на с. Курт думан (Василево).
(1971).
Сп 427Б Спомени на Марчо Радушев за кооперативното движение в
с. Василево. (1971).
Сп 428Б Автобиография на Иван Недев. (1971).
Сп 429Б Автобиография на Михаил Андреев. (1971).
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Сп 430Б Спомени на Драгой Петков за участието му в съпротивителното движение през 1934–1944 г. (1971).
Сп 431Б Доклад и дневник на Михаил Андреев за съпротивителното
движение. (1971).
Сп 432Б Спомени на Недялко Ловджиев за участието му в съпротивителното движение. (1971).
Сп 433Б Спомени на Коста Петров за участието му в съпротивителното
движение. (1971).
Сп 434Б Спомени на Васил Манолов за участието му в съпротивителното движение. (1971).
Сп 435Б Спомени на Никола Йорданов и Петко Алексиев за провал на
ядка на РМС през 1933 г. (1971).
Сп 436Б Спомени на Еню Попов за провал на ядка на РМС през 1933 г.
(1971).
Сп 437Б Спомени на Тодорка Лонева за съпротивителното движение в
района на с. Кокарджа (Загорци). (1971).
Сп 438Б Спомени „Големият провал – 1944 г.“ на Николай Минчев.
(1971).
Сп 439Б Спомени на Колю Генчев за съпротивителното движение в района на с. Кокарджа (Загорци). (1971).
Сп 440Б Спомени на Васил Дерменджиев за работата на БРП в Добрич
през 1941–1944 г. (1971).
Сп 441Б Биография на Борис Кайкамджозов от Стефан Стоянов. (1971).
Сп 442Б Спомени на Георги Вълчев за участието му в съпротивителното движение. (1971).
Сп 443Б Спомени на Никола Петранов за участието му в съпротивителното движение през 1928–1944 г. (1971).
Сп 444Б Спомени на Деспина Георгиева за участието ѝ в съпротивителното движение като ятачка през 1944 г. (1971).
Сп 445Б Спомени на Веса Дончева за участието ѝ в съпротивителното
движение. (1971).
Сп 446Б Спомени на Радка Чакърова за участието ѝ в съпротивителното движение през 1927–1944 г. (1971).
Сп 447Б Спомени на Съби Събев за участието му в съпротивителното
движение. (1971).
Сп 448Б Спомени на Велико Владимиров за участието му в съпротивителното движение през 1928–1944 г. (1971).
Сп 449Б Статия „Героична и златна Добруджа“ на Демир Борачев във
в-к „Добруджанска трибуна“. (1969).
Сп 450Б Спомени на Тодор Коюмджиев за Георги Кроснев. (1971).
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Сп 451Б Спомени на Георги Николов за съпротивителното движение в
с. Ловчанци. (1971).
Сп 452Б Спомени на Митю Иванов за съпротивителното движение в с.
Ловчанци. (1971).
Сп 453Б Спомени на Желязко Георгиев за Велико Маринов – Урсу.
(1971).
Сп 454Б Слово на Георги Георгиев за живота и дейността на Иван Даракчиев. (1971).
Сп 455Б Спомени на Марчо Радушев за участието му в съпротивителното движение в Добруджа. (1971).
Сп 456Б Биографични бележки на Киро Киров за съпротивителното
движение в Добрич и района на с. Сусуз кьой (Безводица). (1971).
Сп 457Б Очерк на Симеон Жеков за Велико Великов. (1971).
Сп 458Б Спомени на Марчо Радушев за 7 ноем. 1935 г. (1971).
Сп 459Б Статия на д-р Аурел Петри за Петър Сарийски във в-к „Скънтея“. (1967).
Сп 460Б Статия във в-к „Скънтея“ [за съпротивителното движение в
Добруджа]. (1952).
Сп 461Б Спомени на Недю Михайлов за съпротивителното движение в
Добруджа през 1932–1940 г. (1971).
Сп 462Б „Траен спомен от 1935 г.“ на Марчо Радушев. (1971).
Сп 463Б Спомени на Марчо Радушев за печатарската машина на ДРО.
(1971).
Сп 464Б Спомени на Никола Савов за младежкото съпротивително движение в с. Василево. (1971).
Сп 465Б Автобиография на Иван Ангелов (Альохин). (1971).
Сп 466Б Автобиография на Александър Тах. (1971).
Сп 467Б Спомени на Цветан Данкин за последните дни на Наско Боев в
затвора. (1971).
Сп 468Б Спомени на Колю Кънев за Димитър Дончев – Доктора. (1971).
Сп 469Б Спомени на Слави Ненчев за участието му в съпротивителното
движение. (1971).
Сп 470Б Спомени на Неделя Михова за съпротивителното движение в
с. Карапелит. (Б.д.).
Сп 471Б Спомени на Никола Бояджиев – Валентин за първата българска делегация при Червената армия. (1971).
Сп 472Б Изказване на Николай Минчев за моралния облик на Георги
Кроснев. (Б.д.).
Сп 473Б Спомени на д-р Михаил Гецов за миналото на Георги Кроснев.
(Б.д.).
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Сп 474Б Спомени на Атанас Попов за Георги Кроснев. (Б.д.).
Сп 475Б Спомени на Иван Георгиев за конференция на ДРО през 1934 г.
(Б.д.).
Сп 476Б Спомени на Велико Петков за обслужването на нелегалния канал. (Б.д.).
Сп 477Б Спомени на Денка Куртева за съпротивителното и партизанското движение. (Б.д.).
Сп 478Б Спомени на Марин Ганев за нелегалния канал. (Б.д.).
Сп 479Б Спомени на Иван Велчев за ученическите години на Георги
Кроснев. (Б.д.).
Сп 480Б Спомени на Колю Кънев за Донка Христова – Симо. (1972).
Сп 481Б Спомени на Иванка Попова за прогресивното и съпротивителното движение през годините на нейното учителстване. (1972).
Сп 482Б „Опит за история“ на Пеню Райнов за миналото и настоящето
на с. Богданово – І том. (1972).
Сп 483Б „Опит за история“ на Пеню Райнов за миналото и настоящето
на с. Богданово – ІІ том. (1972).
Сп 484Б „Опит за история“ на Пеню Райнов за миналото и настоящето
на с. Богданово – ІІІ том. (1972).
Сп 485Б Спомени на Славка Господинова за Георги Димитров: 1927–
1930 г. (1972).
Сп 486Б Автобиография на Славка Господинова. (1972).
Сп 487Б Спомени на Христо Бояджиев за Георги Кроснев. (1972).
Сп 488Б Спомени на Марин Маринов за съпротивителното движение
през 1902–1918 г. (1972).
Сп 489Б Спомени на Тодор Попов за съпротивителното движение.
(1972).
Сп 490Б Спомени на Тодор Янков за съпротивителното движение.
(1972).
Сп 491Б Спомени на Марин Стойков за участието му в нелегалния канал: 1934–1940 г. (1972).
Сп 492Б Спомени на Марчо Радушев за щаб и скривалище на дейци на
съпротивителното движение: 1929–1944 г. (1972).
Сп 493Б Биография на Хиню Чернаев от сестра му Веса Близнакова.
(1972).
Сп 494Б Сведения на Васил Чолаков за съпротивителното движение
през 1905–1912 г. (1972).
Сп 495Б Сведения на Сократ Близнаков за съпротивителното движение.
(1972).
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Сп 496Б Сведения на Илия Петков за съпротивителното движение.
(1972).
Сп 497Б Сведения на Димо Павлов за съпротивителното движение.
(1972).
Сп 498Б Сведения на Хараламби Хараламбиев за съпротивителното
движение. (1972).
Сп 499Б Сведения на Никола Ганев за съпротивителното движение.
(1972).
Сп 500Б Сведения на Георги Хаджитинев за съпротивителното движение в Добруджа през 1904–1918 г. (1972).
Сп 501Б Спомени на Йордан Дичев за съпротивителното движение в
Добруджа през 1918–1944 г. (1972).
Сп 502Б Автобиография на Върбан Стоянов с данни за политическата
му дейност и участието му в съпротивителното движение (1959) и траурни
слова по повод кончината му. (1972).
Сп 503Б Спомени на Асен Цанев за дейността му в РМС в Смесена гимназия – Добрич през 1941–1942 г. (1972).
Сп 504Б Спомени на Евдокия (Дора) Георгиева за младежкото съпротивително движение в Девическата гимназия – Добрич през 1933 г. и за Спортен клуб „Вихър“. (1972).
Сп 505Б Спомени на Геновева Кроснева за последните дни от живота на
брат ѝ Георги Кроснев. (1972).
Сп 506Б Спомени на Марчо Радушев за основаването на ОФ, дейността
преди 9 септ. 1944 г. и началото на легалния период. (1972).
Сп 508Б Спомени на Георги Георгиев за съпротивителното движение в
района на с. Паскалево през 1941–1944 г. (1972).
Сп 509Б Спомени на Нейко Арнаудов за съпротивителното движение в
с. Карапелит през 1932–1940 г. (1972).
Сп 510Б Спомени на Васил Дерменджиев за стачната борба. (1972).
Сп 511Б Бележки на Георги Георгиев за дейността в българските училища в Добрич. (1972).
Сп 512Б Спомени на Иван Георгиев за съпротивителното движение в
Добрич и с. Карапелит. (1972).
Сп 513Б Спомени на з.а. Атанас Попов за младежкото съпротивително
движение в Добрич и околията през 1928–1937 г. (Б.д.).
Сп 514Б Автобиография на Иван Даракчиев. (Б.д.).
Сп 515Б Спомени на Атанас Георгиев за съпротивителното движение
в района на с. Кокарджа (Загорци) и Добричка околия: 1928–1944 г. (Б.д.).
Сп 516Б Сведения на Георги Димитров за дейността на РМС през 1940–
1944 г. (Б.д.).
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Сп 517Б Спомени и сведения на Слави Славов за младежкото съпротивително движение в гимназията в Добрич и в Каварна. (Б.д.).
Сп 518Б Спомени на Никола Никушев за младежкото съпротивително
движение в Добруджа през 1919–1940 г. (Б.д.).
Сп 519Б Спомени на Георги Димитров за съпротивителното движение
в Добруджа и дейността на емигрантите в България през 1921–1944 г. (Б.д.).
Сп 520Б Автобиография на Мария Кожухарова с данни за участието ѝ
в съпротивителното движение в Каварна и Балчик. (Б.д.).
Сп 521Б Спомени на Василка Христова за участието ѝ в съпротивителното движение. (Б.д.).
Сп 522Б Спомени на Ганю Ганев за участието му в младежкото съпротивително движение през 1933–1944 г. (Б.д.).
Сп 523Б Спомени на Костадинка Михайлова за съпротивителното движение в Добруджа през 1928–1944 г. (Б.д.).
Сп 524Б Спомени на д-р Паскал Паскалев за дейността на РМС и ДРО
през 1930–1944 г. (Б.д.).
Сп 525Б Спомени на Иван Антонов за дейността на ДРО през 1930–
1932 г. (Б.д.).
Сп 526Б Спомени на Йордан Кузманов за съпротивителното движение
в Добрич през 1930–1940 г. (Б.д.).
Сп 527Б Спомени на Руска Кузманова за съпротивителното движение в
Добрич през 1931–1944 г. (Б.д.).
Сп 528Б Спомени на Марин Стойков за участието му в съпротивителното движение и трудовата му дейност през 1920–1964 г. (Б.д.).
Сп 529Б Спомени на Димо Димов за съпротивителното движение в
с. Кавурга (Войниково) през 1932–1944 г. (Б.д.).
Сп 530Б Монография на Пеню Райнов за с. Богданово – ІV том. (Б.д.).
Сп 531Б Автобиография на Колю Кънев. (Б.д.).
Сп 532Б Автобиография на Курти Георгиев. (Б.д.).
Сп 533Б Автобиография на Иван Гичев. (Б.д.).
Сп 534Б Автобиография на Велико Геров. (Б.д.).
Сп 535Б Автобиография на Димитър Георгиев. (Б.д.).
Сп 536Б Автобиография на Влайко Стоянов. (Б.д.).
Сп 537Б Автобиография на Денка Куртева. (Б.д.).
Сп 538Б Автобиография на Костадин Костадинов. (Б.д.).
Сп 539Б Спомени на Васил Дерменджиев за Владимир Славов – Мирчо.
(1974).
Сп 540Б Спомени на Марчо Марчев за Владимир Славов – Мирчо.
(Б.д.).
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Сп 541Б Спомени на Димитър Беров за Владимир Славов – Мирчо.
(Б.д.).
Сп 542Б Спомени на Марчо Радушев за изчезнал ранен партизанин на
10 авг. 1943 г. (Б.д.).
Сп 543Б Спомени на Марчо Радушев за времето след гибелта на Добри
Атанасов – Орлов. (Б.д.).
Сп 544Б Спомени на Енчо Янков за окръжна конференция на РКП –
Добрич през 1935 г. (1974).
Сп 545Б Спомени на Енчо Янков за окръжна конференция на РКП –
Добрич през 1936 г. (1974).
Сп 546Б Спомени на Енчо Янков за окръжна конференция на РКП –
Добрич през 1937 г. (1974).
Сп 547Б Спомени на Енчо Янков за окръжна конференция на РКП –
Добрич през 1938 г. (1974).
Сп 548Б Спомени на Енчо Янков за окръжна конференция на РКП –
Добрич през 1939 г. (1974).
Сп 549Б Спомени на Курти Панайотов за предателите и враговете.
(1974).
Сп 550Б Автобиография на Иван Ангелов. (Б.д.).
Сп 551Б Автобиография на Никола Маяков. (Б.д.).
Сп 552Б Автобиография на Тодор Генчев. (Б.д.).
Сп 553Б Автобиография на Петко Илиев. (Б.д.).
Сп 554Б Спомени на Йордан Сарафов за съпротивителното движение в
Добричко през 1942–1944 г. и завземането на властта от ОФ в Добрич на 9
септ. 1944 г. (1974).
Сп 555Б Спомени на Курти Панайотов, Йордан Сарафов и Йордан Крановски за дейността на партизанските чети в Добруджа. (Б.д.).
Сп 556Б Спомени на Киро Павлов за съпротивителното движение в
с. Ведрина. (Б.д.).
Сп 557Б Автобиография на Марин Маринов с данни за участието му в
синдикалното движение през 1905–1944 г. (Б.д.).
Сп 558Б Спомени на Енчо Янков за дейността на БКП в Балчик през
1935–1944 г. (1974).
Сп 559Б Спомени на Ради Петров за съпротивителното движение в района на с. Загорци през 1942–1944 г. (Б.д.).
Сп 560Б Сведения на Николай Бояджиев, Курти Панайотов, Йордан Сарафов и др. за издаване на „Атлас на партизанското движение в Добруджа
през 1941–1944 г.“. (Б.д.).
Сп 561Б Спомени на Николай Минчев за Димитър Паскалев. (Б.д.).
Сп 562Б Спомени на Георги Георгиев за Димитър Паскалев. (Б.д.).
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Сп 563Б Спомени на Атанас Попов за Димитър Паскалев. (Б.д.).
Сп 564Б Биография на Димитър Паскалев от Елисавета Паскалева.
(Б.д.).
Сп 565Б Спомени на Николай Минчев за времето след 9 септ. 1944 г.
(Б.д.).
Сп 566Б Спомени на Васил Дерменджиев за времето след 9 септ. 1944 г.
(Б.д.).
Сп 567Б Спомени на Филип Мартинова за времето след 9 септ. 1944 г.
в Балчик. (Б.д.).
Сп 568Б Спомени на Йордан Сарафов за Борис Калчев. (1974).
Сп 569Б Сведения на Йордан Сарафов за гибелта на Димитър Дончев –
Доктора. (1974).
Сп 570Б Спомени на Колю Каракашев за съпротивителното движение в
селата Алцек и Хитово. (1974).
Сп 571Б Спомени на Стамо Стамов за съпротивителното движение в
с. Карапелит. (1974).
Сп 572Б Спомени на Христо Ганев за участието му в съпротивителното
движение в с. Полковник Свещарово и в района на с. Полковник Минково.
(1975).
Сп 573Б Спомени на Иван Колев за партизанското движение в Добруджа през 1943–1944 г. (1975).
Сп 574Б Спомени на Николай Минчев за трудните за учителите 1941–
1942 г. (1975).
Сп 575Б Сведения на Иван Георгиев за създаването на организация на
БКП в с. Карапелит. (1975).
Сп 576Б Спомени на лица от с. Карапелит за съпротивителното движение в селото преди 9 септ. 1944 г. (1975).
Сп 577Б Спомени на Недю Михайлов за участието му в съпротивителното движение през 1940–1944 г. (1975).
Сп 578Б Спомени на Елена Сарафова за дейността ѝ в с. Стожер. (1975).
Сп 579Б Спомени „Незаличими дири“ на Тодор Куюмджиев. (1976).
Сп 580Б Автобиография на Стойчо Атанасов с данни за участието му в
съпротивителното движение. (1976).
Сп 581Б Спомени на Цоню Христов за участието му в съпротивителното движение. (1976).
Сп 582Б Спомени на Марин Стойков за участието му в съпротивителното движение през 1924–1944 г. (1976).
Сп 583Б Спомени на Колю Гайдарджиев за участието му в съпротивителното движение до 9 септ. 1944 г. (1976).
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Сп 584Б Автобиография на Николай Бояджиев с данни за участието му
в съпротивителното движение през 1941–1944 г. (1976).
Сп 585Б Сведения на Николай Бояджиев – Валентин, Йордан Сарафов –
Дядо Стефан и Курти Панайотов – Спас за дейността на БРП в Добруджа
през 1940–1944 г. (1976).
Сп 586Б Спомени на Иван Мавродиев за участието му в съпротивителното движение. (1976).
Сп 587Б Автобиография на Ради Живков с данни за участието му в съпротивителното движение като ятак през 1942–1944 г. (1976).
Сп 588Б Спомени на Тодор Недев за съпротивителното движение в района на с. Попгригорово през 1940–1944 г. (1976).
Сп 589Б Кратък преглед от Минчо Коджаколевски на борбите на ГК на
БРП – Добрич. (1976).
Сп 590Б Спомени на Илия Атанасов, Добри Йоргакев и Атанас Дринчев
за бойния път на 8. конен полк във Втората световна война. (1976).
Сп 591Б Спомени на Никола Тодоров за дейността на РМС в гимназията в Добрич през 1940–1942 г. (1976).
Сп 592Б Спомени на Никола Михов за дейността на РМС в гимназията
в Добрич през 1940–1942 г. (1976).
Сп 593Б Спомени на Стефан Караниколов за дейността на РМС в гимназията в Добрич през 1940–1942 г. (1976).
Сп 594Б Спомени на Вълкан Влаев за дейността на РМС в гимназията в
Добрич през 1940–1942 г. (1976).
Сп 595Б Спомени на Иван Иванов за дейността на РМС в гимназията в
Добрич през 1940–1942 г. (1977).
Сп 596Б Спомени на Мирон Дамянов за 46. Добрички пехотен полк и
дейността на РМС в Добрич през 1942 г. (1977).
Сп 597Б Спомени на Желез Железов за дейността на РМС в гимназията
в Добрич през 1942 г. (1977).
Сп 598Б Спомени на Стоян Въжев за дейността на РМС в гимназията в
Добрич през 1942 г. (1977).
Сп 599Б Спомени на Кирил Бозуков за дейността на РМС в гимназията
в Добрич през 1942 г. (1977).
Сп 600Б Спомени на Димо Димов за дейността на РМС в гимназията в
Добрич през 1942 г. (1977).
Сп 601Б Сведения на Илия Дончев за дейността на РМС в гимназията в
Добрич. (1977).
Сп 602Б Спомени на Неделчо Енев за участието му в дейността на РМС
в гимназията в Добрич през 1941–1943 г. (1977).
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Сп 603Б Спомени на Стефан Караниколов за политическата акция срещу провеждането на Великия добруджански събор през 1942 г. (1978).
Сп 604Б Автобиография на Иван Ковачев. (1978).
Сп 605Б Спомени на Тодор Недев за участието му в дейността на РМС в
Българската гимназия в Добрич и за ученическата стачка през 1934 г. (1978).
Сп 606Б Спомени на Васил Христов – Васкин за създаването на организация на БКП и ДРО в Тулча, Румъния през 1932 г. (1977).
Сп 607Б Спомени на Васил Христов – Васкин за митинг против войната
на 1 авг. 1931 г. в Добрич. (1978).
Сп 608Б Спомени на Васил Христов – Васкин за първото скривалище в
Добрич. (1978).
Сп 609Б Спомени на Васил Христов – Васкин за създаването на първата
нелегална печатница на ЦК на ДРО в Добрич през 1929 г. (1978).
Сп 610Б Спомени на Васил Христов – Васкин за Добри Атанасов – Орлов. (Б.д.).
Сп 611Б Спомени на Васил Христов – Васкин за последните дни от живота на Димитър Дончев. (Б.д.).
Сп 612Б Спомени на Георги Ковчазов за дейността на ДРО в района на
с. Дживел (Никола Козлево), Шуменско. (Б.д.).
Сп 613Б Автобиография на Йордан Сарафов. (Б.д.).
Сп 614Б Спомени на Аврам Аврамов за конгреса на ДРО през 1929 г.
(Б.д.).
Сп 615Б Спомени на Руси Маринов за дейността на ДРО, Дочо Михайлов, Йордан Русев (Пламен) и Димитър Дончев – Доктора. (Б.д.).
Сп 616Б Спомени на Димитър Арнаудов за съпротивителното движение
в с. Карапелит. (Б.д.).
Сп 617Б Спомени на Георги Милчев за Сава Ганчев и Атанас Томов.
(Б.д.).
Сп 618Б Очерк „Жив в безсмъртието си“ на Атанас Пеев. (1978).
Сп 619Б Спомени на Васил Христов – Васкин за преминаването на Доб
ри Атанасов – Орлов в нелегалност. (1979).
Сп 620Б Очерк на Атанас Пеев за Стефан Макаров. (1979).
Сп 621Б Автобиография на Иван Даракчиев. (1979).
Сп 622Б Спомени на Борис Попов за Куцар Нейчев. (1979).
Сп 623Б Автобиография на Михаил Гецов. (1979).
Сп 624Б Автобиография на Димо Драгнев. (1979).
Сп 625Б Автобиография на Александър Милев. (1979).
Сп 626Б Биография на Димитър Ковачев. (1980).
Сп 627Б Спомени на Васил Дерменджиев за Димитър Дончев – Доктора. (1980).
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Сп 628Б Автобиография на Йорданка Пеева. (1980).
Сп 629Б Спомени на Атанас Георгиев за съпротивителното движение в
района на с. Крушари. (1980).
Сп 630Б Спомени на Михаил Станков за съпротивителното движение в
с. Поручик Гешаново и с. Карапелит. (1980).
Сп 631Б Спомени на Христо Ганев за съпротивителното движение в
с. Полковник Свещарово и с. Котленци. (1980).
Сп 632Б Спомени на Георги Костов за участието му в ДРО, в апарата на
ЦК по техническата работа. (1980).
Сп 633Б Спомени на Руси Мирчев за Димитър Дончев – Доктора. (Б.д.).
Сп 634Б Спомени на Руси Мирчев за гибелта на Димитър Дончев – Доктора. (Б.д.).
Сп 635Б Биографични данни за Димитър Дончев – Доктора от Руси
Мирчев. (Б.д.).
Сп 636Б Спомени на Руси Мирчев за Йордан Русев – Даскала. (Б.д.).
Сп 637Б Спомени на Руси Мирчев за Дочо Михайлов. (Б.д.).
Сп 638Б Спомени на Боню Димитров за честване на Първи май през
1939 г. (Б.д.).
Сп 639Б Спомени на Боню Димитров за окръжна конференция на ДРО
през 1939 г. (Б.д.).
Сп 640Б Спомени на Матьо Матеев за организиран сбор на 2 юни
1942 г. в с. Сърнец. (Б.д.).
Сп 641Б Спомени на Атанас Попов за дейността на организацията на
БРСДП в Добрич през 1918 г. (Б.д.).
Сп 642Б Спомени на Атанас Попов за дейността на организацията на
БКП в Добрич през 1919–1927 г. (Б.д.).
Сп 643Б Спомени на Атанас Попов за младежкото съпротивително движение в Добруджа през 1920–1929 г. (Б.д.).
Сп 644Б Спомени на Атанас Попов за дейността на Българското културно общество в Добрич. (Б.д.).
Сп 645Б Спомени на Иван Йорданов за ученическите му години, членството му в ДРО и др. (1981).
Сп 646Б Спомени на Тодор Недев за младежкото движение в Българската частна гимназия в Добрич и в с. Попгригорово. (1981).
Сп 647Б Спомени на Ради Радев за участието му в съпротивителното
движение през 1938–1944 г. (Б.д.).
Сп 648Б Спомени на Желю Драгиев и Ради Керанов за съпротивителното движение в с. Поручик Гешаново през май – авг. 1943 г. (Б.д.).
Сп 649Б Спомени на Васил Михайлов – Камен за организиране и установяване на връзка с Щаба на Трети украински фронт. (Б.д.).
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Сп 650Б Спомени на Георги Георгиев – Червения за участието на 46.
Добрички пехотен полк във Втората световна война. (Б.д.).
Сп 651Б Спомени на Георги Георгиев – Червения за Добри Атанасов –
Орлов. (Б.д.).
Сп 652Б Спомени на Георги Димитров за участието му в съпротивителното движение. (Б.д.).
Сп 653Б Спомени на Ради Панев за съпротивителното движение в България. (Б.д.).
Сп 654Б Спомени на Стоян Казаков за Велико Маринов – Урсу. (1981).
Сп 655Б Спомени на Стоян Казаков за бягство от полицията. (Б.д.).
Сп 656Б Спомени на Матьо Матев за дейността на организацията на
БРП в с. Сърнец. (Б.д.).
Сп 657Б Спомени на Георги Георгиев – Червения – І том. (Б.д.).
Сп 658Б Спомени на Георги Георгиев – Червения – ІІ том. (Б.д.).
Сп 659Б Спомени на Георги Георгиев – Червения – ІІІ том. (Б.д.).
Сп 660Б Спомени на Димитър Петров за съвместната му дейност с
Колю Лонев. (Б.д.).
Сп 661Б Спомени на Йордан Радушев за участието му в съпротивителното движение. (1982).
Сп 662Б Спомени на Борис Колев за участието му в съпротивителното
движение. (Б.д.).
Сп 663Б Спомени на Иван Иванов за съпротивителното движение в
с. Сусуз кьой (Безводица) през 1928–1944 г. (Б.д.).
Сп 664Б Спомени на Георги Георгиев за основаване на комитет на ДРО
в с. Сюлейманлък (Спасово). (Б.д.).
Сп 665Б Спомени на Никола Христов за участието му в съпротивителното движение в Добруджа. (Б.д.).
Сп 666Б Автобиография на Стефан Георгиев – Чечито. (Б.д.).
Сп 667Б Спомени на Иван Иванов за окръжна конференция на ДРО
през 1936 г. (Б.д.).
Сп 668Б Автобиография на Стойко Стоянов. (Б.д.).
Сп 669Б Биография на Стойко Стоянов от Тодор Недев и Ив. Йорданов.
(Б.д.).
Сп 670Б Спомени на Стефан Караниколов за създаване и дейност на
бойна група в затвора във Варна през 1943–1944 г. (Б.д.).
Сп 671Б Биографичен очерк за Добри Атанасов – Орлов от Пеню Райнов. (Б.д.).
Сп 672Б Биография на Донка Христова от Любка Станчева. (Б.д.).
Сп 673Б Спомени на Васил Дерменджиев за Димитър Дончев – Доктора. (Б.д.).
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Сп 674Б Спомени на Иван Станчев за Георги Кроснев. (Б.д.).
Сп 675Б Автобиография на Стефан Кайкамджозов. (1982).
Сп 676Б Очерк за Петър Сарийски от Димитър Бошнаков. (Б.д.).
Сп 677Б Спомени на Минчо Минчев за Вица Попова. (Б.д.).
Сп 678Б Спомени на Димитър Харизанов за събития в с. Росица през
1943–1944 г. (1983).
Сп 679Б Спомени на Ради Цанков за дните непосредствено преди 9 септ.
1944 г. в Балчик и околията. (Б.д.).
Сп 680Б Спомени на Борис Попов за състава, организационната работа
и действията на бойна чета през 1924–1925 г. (Б.д.).
Сп 681Б Автобиография на Недю Михайлов. (Б.д.).
Сп 682Б Автобиография на Гочо Павлов. (Б.д.).
Сп 683Б Автобиография на Максим Попов. (Б.д.).
Сп 684Б Автобиография на Александър Иванов. (Б.д.).
Сп 685Б Автобиография на Георги Костов. (Б.д.).
Сп 686Б Автобиография на Петър Антонов. (Б.д.).
Сп 687Б Автобиография на Павел Павлов. (Б.д.).
Сп 688Б Автобиография на Иван Иванов. (Б.д.).
Сп 689Б Автобиография на Максим Димов. (Б.д.).
Сп 690Б Автобиография на Енчо Енчев. (Б.д.).
Сп 691Б Автобиография на Анастас Димитров – Ташко. (Б.д.).
Сп 692Б Кратка биография на Сократ Близнаков. (Б.д.).
Сп 693Б Спомени на Димитър Ганев за Велико Маринов. (Б.д.).
Сп 694Б Спомени на Асен Наумов за работническото движение през
1909–1912 г. (Б.д.).
Сп 695Б Спомени на д-р Петър Пачев. (Б.д.).
Сп 696Б Спомени на д-р Петър Пачев. (Б.д.).
Сп 697Б Спомени на Гани Ганев за д-р Петър Вичев. (Б.д.).
Сп 698Б Спомени на Гани Ганев за Дочо Михайлов. (Б.д.).
Сп 699Б Спомени на Гани Ганев за Димитър Дончев – Доктора. (Б.д.).
Сп 700Б Спомени на Гани Ганев за Георги Кроснев. (1983).
Сп 701Б Спомени на Александър Василев за живота и участието му в
съпротивителното движение през 1910–1944 г. (1984).
Сп 702Б Спомени на Асен Наумов за работническото движение в Балчик през 1980–1912 г. (Б.д.).
Сп 703Б Бележки на Ламбо Теолов за допуснати грешки в книги за Добруджа. (1984).
Сп 704Б Бележки на Васил Дерменджиев за допуснати грешки в доклади, книги и др. (Б.д.).
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Сп 705Б Данни на Йордан Парушев от проучване дейността на Киро
Стефанов. (Б.д.).
Сп 706Б Спомени на Минчо Минчев за идеите на Октомври в Добруджа. (Б.д.).
Сп 707Б Спомени на Йордан Дичев за съпротивителното движение в
Добруджа – ДРО и нелегалният канал през 1912–1944 г. (Б.д.).
Сп 708Б Спомени на Стоян Кралев за участието му в съпротивителното
движение. (Б.д.).
Сп 709Б Спомени на Атанас Георгиев за съпротивителното движение в
селата Загорци, Земенци, Крушари и Бистрец. (Б.д.).
Сп 710Б Спомени на Генчо Дичев за участието му в съпротивителното
движение през 1933 г. (Б.д.).
Сп 711Б Спомени на Атанас Лефтеров за участието му в съпротивителното движение. (Б.д.).
Сп 712Б Спомени на Пано Янлъзов за участието му в съпротивителното
движение през 1935–1943 г. (Б.д.).
Сп 713Б Спомени на Жеко Русев за участието му в съпротивителното
движение през 1937–1944 г. (Б.д.).
Сп 714Б Спомени на Петър Коев за дейността му в ДРО. (Б.д.).
Сп 715Б Спомени на Никола Петракев за участието му в съпротивителното движение през 1930–1944 г. (Б.д.).
Сп 716Б Спомени на Димитър Андронов за участието му в съпротивителното движение. (Б.д.).
Сп 717Б Спомени на Желязко Желязков за участието му в съпротивителното движение. (Б.д.).
Сп 718Б Спомени на Иван Кралев за участието му в съпротивителното
движение. (Б.д.).
Сп 719Б Спомени на Илия Петков за участието му в съпротивителното
движение. (Б.д.).
Сп 720Б Спомени на Милан Ламбов за участието му в съпротивителното движение. (Б.д.).
Сп 721Б Спомени на Никола Лалев за съпротивителното движение в
с. Средище. (Б.д.).
Сп 722Б Спомени на Ради Панев за участието му в съпротивителното
движение. (Б.д.).
Сп 723Б Спомени на Никола Петров за участието му в съпротивителното движение в полза на съветското разузнаване. (Б.д.).
Сп 724Б Спомени на Петър Червенков и Аврам Балев за дейността на
ДРО през 1932–1944 г. (Б.д.).
Сп 725Б Автобиография на Станка Даракчиева. (Б.д.).
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Сп 726Б Спомени на Стефка Николова за участието ѝ в съпротивителното движение през 1942–1944 г. (Б.д.).
Сп 727Б Спомени на Вълчо Марков за участието му в съпротивителното движение. (Б.д.).
Сп 728Б Спомени на Георги Желязков за участието му в съпротивителното движение. (Б.д.).
Сп 729Б Спомени на Байчо Баев за участието му в съпротивителното
движение. (Б.д.).
Сп 730Б Спомени на Стефан Стоянов за дейността на ОК на ДРО през
1931–1933 г. (Б.д.).
Сп 731Б Спомени на Стоян Шопов за участието му в съпротивителното
движение през 1918–1929 г. и оказаното въздействие на руските войници, с
които попада в плен през 1918 г., за формиране на идеологическата му насоченост. (Б.д.).
Сп 732Б Спомени на Димитър Георгиев за участието му в съпротивителното движение. (Б.д.).
Сп 733Б Автобиография на Господин Минев. (Б.д.).
Сп 734Б Автобиография на Руси Пързулов. (Б.д.).
Сп 735Б Спомени на Георги Георгиев за участието му в съпротивителното движение. (Б.д.).
Сп 736Б Спомени на Кръстина Стоянова за участието ѝ в съпротивителното движение. (Б.д.).
Сп 737Б Спомени на Йордан Георгиев за участието му в съпротивителното движение. (Б.д.).
Сп 738Б Спомени на Марчо Марчев за участието му в съпротивителното движение. (Б.д.).
Сп 739Б Спомени на Стоян Атанасов за участието му в съпротивителното движение през 1941–1944 г. (Б.д.).
Сп 740Б Спомени на Николай Йорданов за изграждане на отечественофронтовски комитети в Добруджа. (Б.д.).
Сп 741Б Автобиографични бележки на д-р Ненчо Ненов. (Б.д.).
Сп 742Б Спомени на Димитър Стамболиев за участието му в съпротивителното движение. (Б.д.).
Сп 743Б Спомени на Данаил Жеков за участието му в съпротивителното
движение. (Б.д.).
Сп 744Б Спомени на Жеко Ганев за участието му в съпротивителното
движение. (Б.д.).
Сп 745Б Спомени на Борис Бончев за участието му в съпротивителното
движение. (Б.д.).
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Сп 746Б Спомени на Димитър Добруджански за участието му в съпротивителното движение. (Б.д.).
Сп 747Б Спомени на Анастасия Маринова за участието ѝ в съпротивителното движение. (Б.д.).
Сп 748Б Спомени на Рашко Чорбаджиев за участието му в съпротивителното движение през 1919–1944 г. (Б.д.).
Сп 749Б Спомени на Никола Савов за участието му в съпротивителното
движение в Румъния и България. (Б.д.).
Сп 750Б Спомени на Иван Георгиев за борбата на работническата класа
във Варна през 1932–1944 г. (Б.д.).
Сп 751Б Спомени на Колю Каракашев за участието му в съпротивителното движение. (Б.д.).
Сп 752Б Спомени на Марин Киров за участието му в съпротивителното
движение. (Б.д.).
Сп 753Б Спомени на Стойчо Ковачев – Солака за дейността на ОК на
ДРО през 1937–1940 г. и присъединяването на Южна Добруджа към България. (Б.д.).
Сп 754Б Спомени на Борис Георгиев за участието му в съпротивителното движение. (Б.д.).
Сп 755Б Спомени на Иван Атанасов за участието му в съпротивителното движение в Румъния и България. (Б.д.).
Сп 756Б Спомени на Иванка Георгиева за участието ѝ в съпротивителното движение. (Б.д.).
Сп 757Б Спомени на Желю Георгиев за участието му в съпротивителното движение. (Б.д.).
Сп 758Б Спомени на Стоилка Стамболиева за участието ѝ в съпротивителното движение. (Б.д.).
Сп 759Б Спомени на Кръстю Кръстев за участието му в съпротивителното движение през 1932–1944 г. (Б.д.).
Сп 760Б Спомени на Никола Стойчев за участието му в съпротивителното движение през 1931–1944 г. (Б.д.).
Сп 761Б Спомени на Георги Георгиев за участието му в съпротивителното движение. (Б.д.).
Сп 762Б Спомени на Цонко Петев – Левски за участието му в съпротивителното движение. (Б.д.).
Сп 763Б Спомени на Станю Станев за участието му в съпротивителното
движение. (Б.д.).
Сп 764Б Спомени на Димитър Господинов за участието му в съпротивителното движение през 1926–1944 г. (Б.д.).
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Сп 765Б Спомени на Бончо Бонев за участието му в съпротивителното
движение. (Б.д.).
Сп 766Б Спомени на Васил Тодоров и Димитър Стойчев за дейността на
окръжната организация на ДРО във Варна през 1933–1935 г. (Б.д.).
Сп 767Б Спомени на Атанас Кръчмаров за участието му в съпротивителното движение през 1918–1936 г. (Б.д.).
Сп 768Б Спомени на Генчо Стойчев за участието му в съпротивителното движение през 1938–1944 г. (Б.д.).
Сп 769Б Спомени на Васил Георгиев – Уфата (Караджата) за участието
му в борбата на РМС и на БКП през 1929–1944 г. (Б.д.).
Сп 770Б Спомени на Стефка Тодорова за участието ѝ в съпротивителното движение през 1935–1944 г. (Б.д.).
Сп 771Б Спомени на Вълко Янев за участието му в съпротивителното
движение. (Б.д.).
Сп 772Б Спомени на Иван Георгиев за участието му в съпротивителното движение. (Б.д.).
Сп 773Б Спомени на Марийка Желева за участието ѝ в съпротивителното движение. (Б.д.).
Сп 774Б Спомени на Тодор Недев за престоя му в концлагер през 1943–
1944 г. (Б.д.).
Сп 775Б Спомени на Гани Ганев за създаването на Демократичен младежки съюз в България. (Б.д.).
Сп 776Б Спомени на Иван Иванов за посрещането на Червената армия
в с. Сенокос и първия кмет на селото след 9 септ. 1944 г. (Б.д.).
Сп 777Б Спомени на Живко Жеков за военните действия и подготовката
на въоръжено въстание. (Б.д.).
Сп 778Б Сведение на Димитър Бошнаков за „сухия“ главен нелегален
канал на БКП и ДРО: България – Румъния – СССР през 1919–1939 г. (Б.д.).
Сп 779Б Бележки на Иван Стоев за някои обществено-политически събития в Южна Добруджа през 1937–1944 г. (Б.д.).
Сп 780Б Бележки на Иван Иванов по написването на „Един век – Класно училище в Толбухин: 1872–1972 г.“ за събития през 1932–1936 г. (Б.д.).
Сп 781Б Статия на Атанас Пеев за Гено Друмев от с. Голяма Смолница.
(Б.д.).
Сп 782Б Спомени на Минчо Минчев за Величка Попова. (Б.д.).
Сп 783Б Спомени на Васил Дерменджиев за някои особености в съпротивителното движение в Южна Добруджа до 1940 г. (Б.д.).
Сп 784Б Спомени на Ради Живков за участието му в съпротивителното
движение. (Б.д.).
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Сп 785Б Спомени на Съби Сираков за участието му в съпротивителното
движение. (Б.д.).
Сп 786Б Спомени на Иван Ковачев за участието му в съпротивителното
движение през 1928–1944 г. (Б.д.).
Сп 787Б Спомени на Райка Василева за участието ѝ в съпротивителното
движение. (Б.д.).
Сп 788Б Спомени на Никола Михов за дейността на РМС в Смесена
гимназия – Добрич през 1940–1941 г. (Б.д.).
Сп 789Б Спомени на Блажко Стоянов за партизанина Цонко Цонков.
(Б.д.).
Сп 790Б Спомени на Йордан Георгицов за участието му в съпротивителното движение. (Б.д.).
Сп 791Б Спомени на Васил Дерменджиев за Велико Власев. (Б.д.).
Сп 792Б Спомени на Григор Милтиядев и Иван Марков за времето от 1
до 10 септ. 1944 г. (Б.д.).
Сп 793Б Спомени на Григор Милтиядев, Костадин Петров, Димитър
Филипов и Димитър Чакъров за участието им в съпротивителното движение.
(Б.д.).
Сп 794Б Спомени на Петър Желязков за участието му в съпротивителното движение. (Б.д.).
Сп 795Б „История на един живот“ на Недю Михайлов. (Б.д.).
Сп 796Б Спомени на Костадинка Михайлова за съпротивителното движение в Добруджа. (Б.д.).
Сп 797Б Спомени на Стефан Стоянов за журналистическата дейност
през 1928 г. (Б.д.).
Сп 798Б Бележки на Димитър Харизанов за неговата и дейността на
местната група на БКП в с. Росица. (Б.д.).
Сп 799Б Бележки на Колю и Атанаса Лалеви за дейността на организацията на БРП в с. Средище през 1940–1944 г. (Б.д.).
Сп 800Б Автобиография на Тодор Куюмджиев. (Б.д.).
Сп 801Б Автобиография на д-р Петър Пачев. (1985).
Сп 802Б Спомени на Христо Динев за гибелта на Паско Пенев, Стоян
Дончев и Иван Горанов. (1985).
Сп 803Б Биографични данни от Георги Милчев – Червения за участието
на Марийка Трифонова в съпротивителното движение. (1981, 1985).
Сп 804Б Биографични данни от Марчо Марков за живота и дейността на
брат му Тодор Марков. (1963, 1985).
Сп 805Б Биографични данни от д-р Савка Господинова за Куцар Иванов. (1983, 1985).
Сп 806Б Автобиографии на Христо Христов. (1983, 1985).
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Сп 807Б Спомени на Иван Станчев за Втората световна война. (1985).
Сп 808Б Спомени на д-р Петър Пачев за участието му в съпротивителното движение. (1985).
Сп 809Б Спомени на Христо Стоянов за Дончо Николов. (1985).
Сп 810Б Спомени „Години на мъжество“ на Петко Илиев. (1985).
Сп 811Б Спомени на Йордан Дичев. (1986).
Сп 812Б Спомени на Стамо Стамов за д-р Йосиф Йосифов. (1986).
Сп 813Б Автобиография на Николай Бояджиев. (1986).
Сп 814Б Сведение на ОК на БКП – Сливен за Кузман Гайдов. (1986).
Сп 815Б Автобиографични данни на Михаил Андреев. (1986).
Сп 816Б Спомени на Георги Ковчазов за Дочо Михайлов. (1986).
Сп 817Б Спомени на Илия Атанасов, Добри Йоргакиев и Атанас Дринчев за бойния път на 8. пехотен полк през Втората световна война. (1986).
Сп 818Б Сведение на Алберт Ефраимов за Вълчан Захов. (1986).
Сп 819Б Спомени на Екатерина Петрова за юношеските години на сина
ѝ Георги Сотиров. (1986).
Сп 820Б Спомени на Стайко Епифанов за учителстването му и създаването на организация на БКП в Каварна. (1986).
Сп 821Б Спомени на Желязко Желязков за юношеските години на Георги Сотиров. (1986).
Сп 822Б Спомени на Желязко Желязков за дейността на Георги Сотиров. (1986).
Сп 823Б Спомени на Желязко Желязков за участието му в съпротивителното движение през 1916–1944 г. (1986).
Сп 824Б Спомени на Иванка Руденко за участието ѝ в съпротивителното движение. (1986).
Сп 825Б Спомени на Иван Георгиев за Йордан Русев (Пламен). (1986).
Сп 826Б Опровержения на Йордан Сарафов на откъси от „Записки по
революционното движение в Добруджа“ на Васил Христов – Васкин. (1978).
Сп 827Б Изложение на Ловчо Стоянов за съвместната му работа с Йордан Йовков в с. Каралии (Красен). (1986).
Сп 828Б Спомени на Стефка Тодорова-Михайлова за участието ѝ в съпротивителното движение през 1935–1944 г. (1986).
Сп 829Б Спомени на Стефка Тодорова-Михайлова за Балчик през
1943 г. (1986).
Сп 830Б Сведение на Цветан Божков за Стефка Тодорова-Михайлова.
(1986).
Сп 831Б Сведение на Васил Тодоров за Стефка Тодорова-Михайлова.
(1986).
Сп 832Б Автобиография на Атанас Попов. (1986).
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Сп 833Б Автобиография на Иванка Попова. (1986).
Сп 834Б Спомени на Димитър Гюзелев за участието му в съпротивителното движение през 1928–1943 г. (1986).
Сп 835Б Спомени на Милуш Парзулов за участието му в съпротивителното движение. (1986).
Сп 836Б Спомени на Александър Парзулов за съпротивителното движение в с. Поручик Гешаново и в района на Община с. Карапелит. (1986).
Сп 837Б Автобиография на Иван Ковачев с данни за организационната
и конспиративната му дейност през 1931–1944 г. (1986).
Сп 838Б Спомени на Васил Христов – Васкин за съпротивителното движение в Добруджа. (1986).
Сп 839Б Спомени на Иван Ковачев за дейността му в разузнаването.
(1986).
Сп 840Б Спомени на Неша Ценова за учителстването ѝ в с. Победа.
(1986).
Сп 841Б Спомени на Васил Христов – Васкин за Петър Сарийски –
Пепчето. (1986).
Сп 842Б Спомени на Иван Иванов за: организирането на първите нелегални ядки в с. Сусуз кьой (Безводица), дейността на БРП и ДРО в селото.
(1986).
Сп 843Б Спомени на Иван Иванов за дейността на организацията на
БРП в с. Сусуз кьой (Безводица) след възвръщането на Южна Добруджа към
България през 1940 г. (1986).
Сп 844Б Спомени на Иван Иванов за изграждането на отечествено
фронтовски комитети в района на с. Безводица през 1942–1950 г. (1987).
Сп 845Б Спомени на Иван Иванов за действията на бойната група в
с. Безводица през 1941–1944 г. (1987).
Сп 846Б Спомени на Васил Дерменджиев за кадрите на организацията
на БКП – Добрич и дейността ѝ през 1929–1972 г. (1987).
Сп 847Б Спомени на Васил Дерменджиев за ДРО като пример в борбата
за национално освобождение през 1913–1944 г. (1987).
Сп 848Б Спомени на Васил Дерменджиев за Петър Сарийски – Пепчето и младежкото съпротивително движение в Добруджа през 1927–1944 г.
(1987).
Сп 849Б Спомени „Неочаквана среща“ на Васил Христов – Васкин за
срещата му с Демян Кюрчи от Измаил, УССР и пребиваването им в затвора
„Дофтана“, Румъния. (1987).
Сп 850Б Спомени на Васил Христов – Васкин за преминаването на Иван
Ангелов (Альохин) в нелегалност. (1987).
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Сп 851Б Спомени на Васил Христов – Васкин за нелегалната печатница
и издаването на позив против войната през 1935 г. (1987).
Сп 852Б Спомени на Васил Христов – Васкин за последния брой на в-к
„Калиакренска правда“. (1987).
Сп 853Б Спомени на Васил Христов – Васкин за Велико Маринов –
1926–1933 г. (1987).
Сп 854Б Спомени на Васил Христов – Васкин за пребиваването му в
затвора „Дофтана“, Румъния през 1938–1944 г. и впечатления от посещението му през 1964 г. в преобразувания музей „Дофтана“. (1987).
Сп 855Б Спомени на Васил Христов – Васкин за безследно изчезналия
Дончо Стойков. (1987).
Сп 856Б Спомени на Васил Христов – Васкин за Илия Петков – Дядо
Илия от Каварна. (1987).
Сп 857Б Автобиографични данни на Васил Христов – Васкин за времето 1908–1965 г. (1987).
Сп 858Б Спомени на Васил Христов – Васкин за участието на Илия
Христов в съпротивителното движение. (1987).
Сп 859Б Спомени на Васил Христов – Васкин за акция на безработните
от Добруджа на 15 февр. 1932 г. (1987).
Сп 860Б Спомени на Васил Христов – Васкин за подготовката на агитационно табло в затвора в Кюстенджа (Констанца), Румъния през 1933 г.
(1987).
Сп 861Б Спомени на Васил Христов – Васкин за затвора в Кюстенджа
(Констанца), Румъния и издаването на политико-литературно сп. „Между решетките“ през 1936–1937 г. (1987).
Сп 862Б Спомени на Васил Христов – Васкин за Добри Атанасов – Орлов и преминаването му в нелегалност: 1940–1944 г. (1987).
Сп 863Б Спомени на Васил Христов – Васкин за Паско Василев, работата на РКП и ДРО през 1919–1930 г. (1987).
Сп 864Б Спомени на Павел Павлов за Велико Маринов – Урсу. (1987).
Сп 865Б Спомени на Иван Иванов за 9 септ. 1944 г. в Община с. Сенокос. (1987).
Сп 866Б Данни на Иван Иванов за дейността на БРП в района на с. Безводица през 1936–1944 г. по писма на Областна дирекция на полицията – Шумен и на Околийско полицейско управление – Балчик. (1987).
Сп 867Б Автобиография на Димитър Желев Арнаудов, бележки за рода
му и историята на с. Карапелит през периода 1812–1975 г. (1987).
Сп 868Б Автобиография на Петър Николов – Рационализацията за периода 1904–1933 г. (1987).
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Сп 869Б Спомени на Иван Станчев за партизанското движение в Добруджа през 1936–1944 г. и гибелта на Георги Сотиров. (1987).
Сп 870Б Спомени на Курти Панайотов за нелегалната дейност през
1912–1944 г. (1987).
Сп 871Б Автобиография на Ради Радев за периода 1915–1986 г. (1987).
Сп 872Б Спомени на Иван Иванов за дейността на нелегалните в с. Сусуз кьой (Безводица) през 1928–1944 г. (1987).
Сп 873Б Спомени на Иван Бояджиев за д-р Петър Вичев. (1987).
Сп 874Б Спомени на Кольо Генчев за участието му в съпротивителното
движение през 1941–1944 г. (1987).
Сп 875Б Спомени на Йордан Радушев за периода 1905–1981 г. с данни
за участието му в съпротивителното движение и дейността на ДРО. (1987).
Сп 876Б Спомени на Иван Станчев за партизанската чета от Варна и
действията ѝ в Добруджа през дек. 1943 – юни 1944 г. (1988).
Сп 877Б Спомени на Борис Парпулов за свещ. Павел от с. Ези бей
(Паскалево) от периода 1916–1918 г. (1988).
Сп 878Б Сведение на Демир Борачев за Кольо Кънев. (1988).
Сп 879Б Спомени на Кольо Лонев за дейността на ятачката Герга Георгиева през 1928–1944 г. (1988).
Сп 880Б Спомени на Кръстьо Добрев, Димитър Стоянов, Михаил Гецов, Петър Червенков, Димитър Недялков за Вълчан Захов. (1988).
Сп 881Б Биография на Йордан Русев – Петре Борила от Иванка Попова.
(1989).
Сп 882Б Спомени на Иван Колев за арестуването му, пребиваването
му в затвора и първите стъпки на ръководството на ОФ след 9 септ. 1944 г.
(1989).
Сп 883Б Спомени на Георги Костов за задържането му през 1934 г.,
пребиваването му в затворите „Сучава“ и „Дофтана“, Румъния през 1935–
1936 г. (1989).
Сп 884Б Спомени на Ботю Даскалов за арестуването му през 1933 г. и
пребиваването му в затвора „Дофтана“, Румъния. (1989).
Сп 885Б Спомени на Петър Антонов за акции на политическите затворници в затворите. (1989).
Сп 886Б Спомени на Лиляна Петрова за участието на Жельо Йорданов
от Балчик, Васил Попов от Каварна, Спас Спасов, Емилиян Петков и Атанас
Вълчев в Октомврийската революция. (1989).
Сп 887Б Биографични данни на ОбК на БКП – с. Оброчище за Димитър
Димитров от същото село. (1989).
Сп 888Б Спомени на Христо Динев за Георги Енчев. (1989).
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Сп 889Б Сведение на Жельо Драгиев за участието на Стоян Тодоров в
съпротивителното движение и гибелта му на 15 окт. 1933 г. (1989).
Сп 890Б Сведение на Жельо Драгиев за участието на Тодор Тодоров в
съпротивителното движение и гибелта му на 15 окт. 1933 г. (1989).
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ХVІ. ЧАСТИЧНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ
ЧП 2а – ЧП 2г, 36 а.е., 1950–1958 г.
Отчети на ОНС – гр. Сталин (Варна) за дейността на народните съвети,
съдилищата, развитието на селското стопанство, промишлеността, търговията, здравеопазването, образованието, културата и др. (1950–1958).
ЧП 4а – ЧП 4б, 2 а.е., 1951–1954 г.
Планове (рекапитулации) на Околийското пълномощничество на Министерството на доставките и хранителната промишленост – Балчик, списъци
на стопаните от Балчишка околия за предаване на държавни доставки (1951).
Преписка на Околийското пълномощничество на Министерството на
доставките – Балчик с Държавно обединение „Зърнени храни“ – София, с
клона в Сталин (Варна) по кадрови въпроси и др. (1951–1954).
ЧП 7а – ЧП 7г, 4 а.е., 1942–1946 г.
Окръжни и разпореждания на Дирекцията за закупуване и износ на зърнени храни – София за извършване на проверки по работата на мелниците,
изкупуване на селскостопанската продукция, продажните цени на стоките и
др. (1945); Главната реквизиционна комисия – София за работата по реквизицията и снабдяването на населението с хранителни продукти (1942, 1945,
1946).
Списъци от ГОбУ – Балчик и общинските управления в околията за районирането на вършачните гарнитури (1942).
Телеграми от общинските управления в Балчишка околия до Околийс
ката реквизиционна комисия – Балчик за предадените зърнени храни и др.
(1943).
ЧП 13а – ЧП 13г, 4 а.е., 1940–1947 г.
Заповеди, окръжни на Дирекция на полицията – София до Етапно железопътно подкомендантство – Добрич за преместване на служители на полицията в други подкомендантства в страната, по служебни и др. въпроси
(1940–1944).
Списъци на полицейски служители при гара Добрич (1944).
Анализи на Главна дирекция на обществените сгради, пътищата и благоустройството за определяне надниците на служителите и др. (1947).
ЧП 16а – ЧП 16г, 4 а.е., 1948–1950 г.
Окръжни на Български народен женски съюз до околийските ръководствата за дейността в помощ на селското стопанство, при произвеждането на
избори за народни съвети и съдебни заседатели (1948–1950).
Доклади на женските дружества в Балчишка околия за работата им по
изборите за народни представители (1949).
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ЧП 17а – ЧП 17б, 2 а.е., 1948–1950 г.
Окръжни на Български народен женски съюз до околийските ръководства в страната за дейността в помощ на селското стопанство, организиране
на младежки бригади, ограмотяване на населението (1948–1950).
Протоколи и доклади от заседания на дружества от Генералтошевска
околия за дейността (1950).
ЧП 21а – ЧП 21б, 2 а.е., 1946–1948 г.
Окръжни на Съюза на бойците против фашизма – София до околийските
и градски комитети в страната за: противодействие на спекулата и саботажите, работата по изборите за ВНС, финансовата отчетност, свикване на конгрес и др. (1946, 1947).
Отчети и доклади на Съюза на бойците против фашизма – София, на
околийското ръководство – с. Генерал Тошево за дейността (1946).
Списъци на партизаните и политзатворниците в Генералтошевска околия от периода 1924–1944 г. (1948).
ЧП 22а, 1 а.е., 1947–1949 г.
Бюджети, преписка на ОкК на Помощната организация при ОФ – Балчик с комитетите в Балчишка околия по финансови, социални и др. въпроси
(1947–1949).
ЧП 27а – ЧП 27в, 3 а.е., 1948–1951 г.
Дневник-главна книга, инвентарна книга за финансовото състояние и
инвентара, влогова книжка на Института „Милиционерско дело“ – Добрич
(1948–1951).
ЧП 41б, 1 а.е., 1963 г.
Доклад на Народно начално училище „Васил Левски“ – с. Македонка за
учебно-възпитателната работа през първия срок на учебната година (1963).
ЧП 42а – ЧП 42н, 14 а.е. 1965–1966 г.
Изложение от Председателя на ИК на ОНС – Толбухин до Министерството на транспорта и съобщенията, протоколи от заседания, преписка на
ИК на съвета с фирми от Германия за необходимостта от телевизионна кула
в града, обсъждане на проекта, строителство на кулата и др. (1965–1966).
Технико-работни проекти, проектосметна документация, обяснителни
записки на Бригада за технически прогрес – София за изграждане на телевизионна кула в Толбухин (1966).
ЧП 44а, 1 а.е., 1949–1953 г.
Протоколи, отчети, доклади и др. от събрания и заседания на УС на Всестранна кооперация „Спасение“ – с. Хаджи Димитър за решаване на финансови, организационни и др. въпроси (1949–1953).
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ЧП 45а, 1 а.е., 1951–1953 г.
Планове за Всестранна кооперация „Георги Сава Раковски“ – с. Раковски за работната сила и фонд „Работна заплата“ (1951–1953).
ЧП 53а – ЧП 53л, 12 а.е., 1876–1966 г.
Наредба на МС за възстановяване на отнетите земи на българи от Южна
Добруджа по време на румънската окупация (1941).
Удостоверения на лица от с. Ези бей (Паскалево) за завършено образование, притежавано имущество и др. (1908, 1915, 1918, 1924, 1926, 1932,
1934, 1937, 1939–1945, 1948).
„Военноисторически албум на Царство България“ от Илия Панов [1937].
Групови и индивидуални снимки: на войници в Кресненското дефиле,
войници от 8. конен полк – Добрич, на ученици и учители, от празници, селскостопански дейности и др. в с. Ези бей (Паскалево), от събор във Варна
през 1945 г., на представители на Организацията на професионалните автомобилисти и шофьори в България – клон Добрич и др. (1876, 1852, 1872,
1896, 1898, 1899, 1903–1905, 1909, 1910, 1913–1918, 1921–1930, 1932, 1936–
1945, 1947, 1948, 1958,1966, б.д.).
ЧП 60а – ЧП 60е, 6 а.е., 1944–1967 г.
Протоколи от събрания на организации на ОФ в Добричка околия, телег
рами-резолюции от митинги и събрания в подкрепа на Народния съд и др.
(1944–1946).
Снимки: на самодейни колективи от Толбухин и с. Соколово (1966), състава на ОкС – Толбухин (не по-късно от 1959); предприятия, Летния театър,
детски градини и ясли в Толбухин, читалището в с. Ловчанци, делегация от
Куба в Тервел (1965–1967); от срещи на кандидати за народни представители с трудови колективи (1966); на делегатите от Толбухински окръг на V
конгрес на ОФ, от предизборни събрания, окръжни конференции на ОФ в
Толбухински окръг (1966, 1967).
ЧП 61а, 1 а.е., 1945, 1947 г.
Обвинителен акт на Народния съд – Добрич, публикувана присъда във
в-к „Добруджанска трибуна“ и снимки от митинги в Добрич и водене на делото (1945).
Статии във в-к „Народно дело“ за делото срещу Никола Петков и резонанса му сред обществеността (1947).
ЧП 63а, 1 а.е., 1964 г.
План на Народно основно училище – с. Раковски за учебно-методичес
ката и културно-просветна работа на учителите (1964).
ЧП 64а, 1 а.е., 1947 г.
Учредителен протокол и списък на учредителите на Народно читалище
„Изгрев“ – с. Божурец (1947).
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ЧП 65а – ЧП 65б, 2 а.е., 1954–1955 г.
Преписка на Околийски читалищен съвет – Балчик с читалища в с. Поручик Чунчево и Каварна по културно-масовата работа, финансови и организационни въпроси и др. (1954–1955).
ЧП 70а, 1 а.е., 1948–1949 г.
Протоколна книга от събрания на Дружество на пенсионерите – Добрич
по финансови, социални и др. въпроси (1948–1949).
ЧП 75а – ЧП 75в, 3 а.е., 1954–1967 г.
Лични досиета, ведомости за заплати и др. на работещи към Медицински
техникум за сестри – Толбухин (1954–1967).
ЧП 85а – ЧП 85г, 4 а.е., 1947–1948 г.
Бригадирска карта на Ганчо Калчев Колев от с. Василево от участието
му в строителството на железопътната линия Перник – Волуяк (1947).
Снимки на: бригадири на обектите Добрич – Чаталар, Перник – Волуяк;
председателя на ОНС – Толбухин Михаил Андреев при тържествено прик
лючване на първия обект (1947–1948, б.д.).
ЧП 86а, ЧП 86з, ЧП 86к – ЧП 86р, 9 а.е., 1944–1976 г.
Преписка на първите съветски коменданти в Добрич с Началника на
ГОбУ за въвеждане на обществен ред в града, разквартируване на съветски
военни и др. (1944).
Приветствено слово на генерал-лейтенант Марко Атанасов (1949).
Писмо на Юрий Гагарин до едноименна ТПК в Толбухин (1965).
Снимки: на съветски воини в Каварна [1944]; на загинали съветски воини и погребани в костницата на паметника на Съветската армия в Толбухин
[1944], от откриване на паметника (1949) и др.
Каталог на съхранявани в държавните архиви документи за Априлското
въстание (1976).
ЧП 88а – ЧП 88м, 13 а.е., 1945–1974 г.
Спомени, доклади и др. на Георги Милчев Георгиев за участието на 46.
Добрички пехотен полк и на добруджанското население във Втората световна война (1945, 1965, 1974).
Списъци на участници, загинали и наградени запасни офицери и войници от Добричко за героизма им във Втората световна война (1970).
Снимки от: посрещането на 46. Добрички пехотен полк в София и Доб
рич през 1945 г., среща на български фронтоваци с офицери от Унгарската
армия през 1965 г. (1945, 1965).
ЧП 90а, 1 а.е., [1958] г.
Албум със снимки на общообразователни училища и детски градини от
Толбухин, с. Долина и с. Вратарите, участвали в прегледа по опазване на
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обществената собственост, на санитарно-хигиенното състояние и медицинското обслужване [1958].
ЧП 94а – ЧП 94б, 2 а.е., 1945–1947 г.
Доклад на Дружество „Добруджанска боркиня“ – Добрич за дейността
(1945).
Касова книга на дружеството (1945–1947).
ЧП 96а – ЧП 96в, 3 а.е., 1974 г.
Доклад на ОК на БКП – Толбухин за развитието на селското стопанство
през 1944–1974 г. (1974).
Албум „30 години – социалистическо селско стопанство“ (1974).
ЧП 102а – ЧП 102к, 11 а.е., [1925]–1963 г.
Редакционни статии във в-к „Добруджанска трибуна“, некролози за кончината на Стойко Георгиев Стоянов – първи секретар на ОК на БКП – Толбухин, член на ЦК на БКП (1963).
Снимки на Стойко Георгиев като ученик, със семейството му и др.
([1925], 1943, 1944, 1948, 1949, не по-рано от 1963); с делегати на V и VІІІ
конгрес на БКП, при посрещане на съветска и румънска делегация във Варна
и в Толбухински окръг, на Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, Валерий
Биковски, Никита Хрушчов, от първомайска манифестация във Варна, откриване на паметници и др. (1948, [1955], 1958–1963, б.д.).
ЧП 114а – ЧП 114ф, ЧП 114ц – ЧП 114я, 27 а.е., [1899]–1989 г.
Автобиография на Каран Медникаров, свидетелства, грамоти и др. на
Каран, Йорданка и Маринка Медникарови за образование, награждаване с
ордени и значки за активна обществено-политическа дейност и др. (1908,
1946–1950, 1952, 1954–1971, 1974, 1986, [1987]).
Спомени на Живка Медникарова, свидетелство за смърт на загиналия
в лагер в СССР политемигрант Тодор Киров Медникаров, писмо на ОК на
БКП – Толбухин за посмъртното му реабилитиране и др. (1961, 1962, 1979,
1980, 1989).
Монография на Стефан Грудев, сборници на Пенчо Пенев и б.а. със спомени, статии и др. на поети, писатели, критици и др. за Адриана Будевска
(1925, 1958, 1967).
Снимки: на Адриана Будевска – портретни, в роли, със сестра ѝ Анас
тасия Будевска, с родствениците ѝ Каран, Маринка и Райна Медникарови
в Добрич, на нейната внучка Адриана Ганчева и правнуците ѝ (1911, 1914,
1921, 1922, 1930, [1937], 1948, 1989, б.д.), на починалия в лагер в СССР политемигрант Тодор Медникаров, семейството му и др. ([1899], 1909, 1911,
1913, 1915–[1918], 1920, 1921, 1924, 1925, 1927–1930, 1932, 1935–1937, 1939,
1943–1945, 1948, 1949, 1951, 1953, 1955, 1957, 1960–1963, 1974); от участието на Маринка Медникарова в бригадирското движение през 1947 г., обучени561
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ето на Маринка и Недялка Медникарови в Пансион за шев и бродерия в Шумен (1912, 1913), карнавали в Добрич (1927, 1929), предизборни митинги в с.
Крушари (1946), събор на Български народен женски съюз във Варна (1946).
ЧП 120а – ЧП 120н, 14 а.е., 1925–1987 г.
Автобиографии на журналистката Евдокия Иванова Георгиева (1969,
1972).
Свидетелство за зрелост, диплома за висше образование, журналистически карти и др. на Евдокия Георгиева (1934, 1941, 1943–1948, 1953, 1957,
1958, 1960–1963, 1966, 1972, 1983, 1987).
Спомени от Евдокия Георгиева за културно-масовата и просветната дейност в Добрич през 1932–1938 г., създаването на ДРО, дейността на Спортен
клуб „Вихър“ през 1933–1939 г. и др. (1963, 1978, 1983).
Снимки: на Евдокия Георгиева като ученичка, студентка, с участниците
от гимназиите в Добрич в оперета и др. (1925, 1929–1937, 1942, 1943, 1946,
1963, 1965, 1975, 1976), като преводачка на парламентарни делегации от Румъния в НС в България и от откриване на новата сграда на БТА в София
(1956, 1960, 1971).
ЧП 123а, 1 а.е., Б.д.
Снимки на: стара къща в с. Ломница, работещи на полето и строежа на
шосе – с. Овчарово (Б.д.).
ЧП 125а – ЧП 125б, 2 а.е., 1921–1960 г.
Автобиография, свидетелство за зрелост, Указ на Президиума на НС
за награждаване на учителката Мара Петрова Герасимова с орден „Кирил и
Методий“ – III ст. и др. (1921, 1945, 1946, 1953, 1958, 1960).
ЧП 153г, 1 а.е., 1947 г.
Снимки на работещи в железопътния транспорт на първомайски митинг
(1947).
ЧП 154б, 1 а.е., 1946–1949, 1951 г.
Снимки: на членове на ДКМС на школа в София, актива на ОкК на
ДСНМ – Толбухин, от ІІ конгрес на ДСНМ и др. (1946–1949, 1951).
ЧП 156а, 1 а.е., 1980 г.
Некролог за кончината на Йордан Иванов Сарафов – деец на ДРО – Силистра (1980).
ЧП 157а, 1 а.е., 1977 г.
Некролог за 4-годишнината от кончината на Диман Борисов Никушев,
секретар на ГК на БКП – Каварна (1977).
ЧП 158а, 1 а.е., 1980 г.
Приветствено слово на Тодор Живков до участниците в тържествено
събрание и в научна сесия по повод 100-годишнината от рождението на Йордан Йовков (1980).
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ЧП 159а, 1 а.е., 1979 г.
Кирилометодиевски вестник „За буквите“, бр. 2 (1979).
ЧП 160а, 1 а.е., 1979 г.
„Вапцаров лист“ по случай 70-годишнината на поета (1979).
ЧП 161а, 1 а.е., Б.д.
Портретна снимка на внучката на Стефан Караджа – Веса Караджова от
с. Сенокос (Б.д.).
ЧП 166а, 1 а.е., 1944, 1950 г.
Снимки на Александър Милев, председател на ГОбНС – Толбухин, с
деятелки на БЧК, със служители на ГОбНС, от посрещане на Антон Югов в
града и др. (1944, 1950, б.д.).
ЧП 168а, 1 а.е., 1959, 1981 г.
Некролози за кончината на Вида Димитрова, бивш председател на
ГОбНС – Толбухин (1981).
Снимки на Вида Димитрова от откриване на езерото в градския парк,
гостуването на Тодор Живков в Толбухин и др. (1959, б.д.).
ЧП 180а, 1 а.е., 1974 г.
Брошура „Отчетен доклад на УС за дейността на Българската търговско-промишлена палата през 1973 г.“ (1974).
ЧП 181а – ЧП 181б, 2 а.е., 1983 г.
Студия „Проучване историята на местната радиопропаганда в Толбухин“ на Мария Никова Кирова (1983).
Некролог за кончината на Дора Габе (1983).
ЧП 185г, 1 а.е., 1978 г.
История на градовете и селата от Одеска област – издание на Института
по история при Академия на науките – Киев, УССР (1978).
ЧП 187а – ЧП 187в, 3 а.е., 1923–1983 г.
Писмо на Задграничния комитет за подпомагане жертвите на белия терор
в България до Централното бюро на Международния червен кръст в Берн за
жестоката разправа с участниците в Септемврийското въстание (1925).
Статия „И добруджанци дадоха дан в Септемврийското въстание“ на
Иван Георгиев във в-к „Силистренска трибуна“, бр. 110 (1963).
Сп. „Отечество“, бр. 17, с публикации за Септемврийското въстание
(1983).
Снимки на политзатворници, осъдени на смърт и убити участници във
въстанието от Стара Загора и Пазарджишко и др. (1923).
ЧП 188а, 1 а.е., [1970 г.].
Снимки на герои на труда от Толбухински окръг [1970].
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ЧП 189а, 1 а.е., 1940–1952 г.
Осигурителна книжка на Добри Атанасов – Орлов, некролог за двегодишнината от гибелта му, грамота от МНО за връчена му посмъртно значка
„За народна свобода: 1923–1944 г.“ и др. (1940, 1944, 1946, 1952).
ЧП 191а – ЧП 191в, 77 а.е., 1980–1989 г.
Информации, докладни записки и др. на ОбС за култура, ръководството
на Радиотранслационен възел – Толбухин за радиофицирането в Толбухински окръг, материалната база и др. (1980).
Планове (годишен, за февруари, съвместен с Къща музей „Йордан Йовков“ за честване 100-годишнината на писателя и др.) на Радиотранслационен
възел – Толбухин за работата му през 1980 г. (1980).
Радиобеседи на Радиотранслационен възел – Толбухин от ежедневни
предавания (1980, 1984–1989).
ЧП 205а, 1 а.е., 1973 г.
Писма със спомени и снимки на участници в Септемврийското въстание
1923 г. до експедиционен отряд от Народно основно училище „Христо Ботев“ – Толбухин (1973).
ЧП 206а – ЧП 206д, 5 а.е., 1959–1984 г.
Отчетни доклади, информации и др. на ГК за българо-съветска дружба –
Генерал Тошево за съвместната му работа с други организации, чествания на
бележити събития и др. (1959–1980, 1982–1984).
ЧП 209а – ЧП 209з, 8 а.е., 1939–1954 г.
Застрахователни свидетелства, описи на инвентара, книги за дяловото
участие на кооператорите на Кредитна кооперация „Прогрес“ – с. Бдинци
(1939–1943, 1946, 1948, 1950–1953).
Удостоверения за финансовото състояние, платежни нареждания, бордера и др. на кооперацията (1945–1954).
ЧП 210а – ЧП 210в, 3 а.е., 1944–1953 г.
Определение на съда в Провадия за вливане на Селкооп „Солидарност“ –
с. Вратарите в Селкооп „Прогрес“ – с. Бдинци, бордера и др. за финансовата
дейност на кооперацията в с. Вратарите (1944, 1949, 1950, 1952, 1953).
Удостоверения за дялово участие на Всестранна кооперация „Солидарност“ – с. Вратарите в РКС – Провадия, застрахователни полици и др. (1946,
1947, 1950–1952).
ЧП 211а – ЧП 211г, 4 а.е., 1929–1981 г.
Автобиография на Кольо Жеков Андреев от Тервел, дългогодишен служител в МВР – Тервел, удостоверение за раждане, грамота от Националния
съвет на ОФ за награждаването му със сребърна значка за читалищна дейност и др. (1929, 1949, 1962, 1976, 1981).
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ЧП 212а – ЧП 212з, 8 а.е., 1938–1984 г.
Спомени, грамоти от Президиума на НС, МНП и др., орденски книжки
на Николай Качулев за музикалната му дейност, награждаването му с ордени
„Кирил и Методий“ – ІІІ и І ст. и др. (1942, 1944–1979, 1982, 1983).
Орденски книжки, удостоверения от Президиума на НС, ДС за награждаване на Симеонка Качулева с орден „Кирил и Методий“ – ІІІ ст. и др. (1967,
1969, 1970, 1973, 1977).
Писма на Йосиф Душек до семейство Качулеви от личен характер
(1975–1984).
Снимки на: Симеонка Качулева като ръководител на танцов състав при
Педагогическо училище – Толбухин (1938, 1954, 1981, 1982, б.д.); Николай
Качулев и ръководени от него хорови състави, фанфарни оркестри по време на манифестации, поставени оперети и др. (1941, 1946–1950, 1952–1954,
1956–1958, 1960, 1962, 1970–1972, 1974–1976, 1978, 1979, 1981, 1982, б.д.).
ЧП 215а – ЧП 215е, 6 а.е., 1897–1983 г.
Съобщения във в-к „Народни права“, бр. от 23 септ. 1897 г., за кончината на Димитър Петков Ковачев – опълченец, кмет на Добрич (1897).
Изборна листа на Управителното тяло, контролната комисия и допълнителни членове на Българското културно общество в Добрич (не по-късно от
1940).
Бележки на Снежана Тодорова за монографията „Кратко описание на
развитието на котленските къшли“ на Тодор Николов (1983).
Снимки на: площада в центъра на Толбухин, църквата „Св. Георги“, стари къщи на известни жители на града (1970).
ЧП 216а – ЧП 216г, 4 а.е., 1933–1981 г.
Снимки на: българи в Париж, честване Деня на Ботев (1933); първия
випуск ученици от Народно начално училище – с. Касъм (Генерал Тошево)
(1936, 1940); интериора на хана на Дяко Гочев в с. Касъм (1936); сарашка
работилница в с. Касъм (1937); първия футболен отбор в с. Генерал Тошево (1948); участнички в засаждането на полезащитни пояси (1951); жени от
с. Генерал Тошево по време на работа в ТКЗС (1958), в национални носии
(1959); честване на 24 май в Генерал Тошево (1981) и др.
ЧП 217а, 1 а.е., 1983 г.
Другарска жалейка за кончината на Димитър Антонов Бошнаков (1983).
ЧП 221а – ЧП 221д, 5 а.е., 1936–1967 г.
Снимки на: участвалия в Балканиадата в Букурещ български национален екип (1936); кореспонденти на в-к „Добруджанска трибуна“ и на ръководството на ДЗИ – Толбухин (1949, 1950, 1959); активисти, участници в
просветно звено на ОФ – Толбухин и др. (1948–1959, 1963–1967); Никита
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Хрушчов в Толбухин (1962); народни представители и съветници с Пеко Таков, Вълкан Шопов и др. (1966).
ЧП 223а – ЧП 223в, 3 а.е., 1939–1981 г.
Автобиография на Христо Влаев (Христо Влаев Краев) – дългогодишен
председател на ГОбНС – Тервел, военни книжки, удостоверения за завършено образование и курсове за ръководни кадри, за награждаването му с медал
за участие във Втората световна война, със значка „Първенец на Толбухински окръг“ и др. (1941, 1943, 1945, 1952, 1954, 1959–1961, 1964, 1966, 1968,
1972–1977, 1981).
Слова на Христо Влаев от тържествени събрания, негови статии във в-к
„Димитровско знаме“ от 1980 г. и др. (1961, 1962, 1964–1970, 1972–1977,
1980, 1981, б.д.).
Снимки на Христо Влаев: лични, от обществено-политическата му дейност, с коледари в Добрич, от откриване сградата на Народно читалище –
Тервел и др. (1939, 1950, 1956, 1957, 1963, 1966, 1967, 1969, 1970, 1972,
1974, 1979).
ЧП 224а, 1 а.е., 1953–1980 г.
Автобиография на Стефан Ганчев Бояджиев – дългогодишен хорист, финансист, спортист, поздравителни адреси от Духовия оркестър – Толбухин,
грамоти от Центъра за художествена самодейност – София и др. за приноса му в развитието на художествената самодейност в Толбухин (1953–1955,
1957, 1962, 1975, 1979, 1980).
ЧП 225а, 1 а.е., 1979, б.д.
Дипломна работа „Традиционното водоснабдяване в Добруджа“ на Васил Минчев Минчев (1979) с приложени снимки на стари чешми, кладенци,
водоснабдителни дейности в Добруджа (Б.д.).
ЧП 228а – ЧП 228б, 2 а.е., 1983–1984 г.
Афиши и покана за литературна вечер за Дора Габе, проведена в Толбухин, интервю на Константин Младенов с нея и Елисавета Багряна за Добруджа във в-к „Добруджанска дума“ (1984).
Некролози за кончината на Дора Петрова Габе и статия на Мария Стоилкова във в-к „Култура“, бр. 16, за рождената ѝ дата (1983, 1984).
ЧП 230а – ЧП 230г, 4 а.е., 1944–1984 г.
Автобиография на Йордан Иванов Георгиев, участник във Втората световна война, офицер от запаса (1984).
Стихотворение „Добре дошла“ на Йордан Георгиев [1984].
Снимки: негова портретна, от Втората световна война (1944, 1945, б.д.).
ЧП 231а, 1 а.е., [1984] г.
Снимки на паметници в Толбухински окръг на участници в съпротивителното движение преди 9 септ. 1944 г. [1984].
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ЧП 237а – ЧП237о, 15 а.е., 1941–1984 г.
Писма: от Дружество на писателите – Толбухин до Иван Сарандев по
повод 60-годишнината му; Исторически музей – Толбухин до Лиза и Цветан
Данкини за публикуване писмата на Наско Боев и др. (1984).
Програми за дейността на Дружеството на писателите през 1980, 1981 г.
и др. (1980, 1981).
Библиографии от Константин Младенов: за живота на Наско Боев (1983),
за Гочо Гочев (1983), Ивайло Петров (1983), Петър Славински (1984), на
публикуваните произведения на членовете на Дружеството на писателите в
Толбухин (1984).
Анкета на Йордан Дачев с поета Борис Колев и писмо на Дачев до Пенчев за отпечатването ѝ (1982, 1983).
Поетични творби и писма на участника в съпротивителното движение
преди 9 септ. 1944 г. Наско Боев (Б.д.).
Снимки: на Наско Боев с негови съидейници в София (1941), от траурен
митинг при пренасяне костите му от Пазарджик в Балчик (1945); стари къщи
в Толбухин, на келево в с. Соколово, от портретна вечер на поета Николай
Минчев, честване в Толбухин 60-годишнината на Петър Славински, 70-годишнината на проф. Гочо Гочев, 50-годишнината на Ивайло Петров, 100-годишнината от рождението на Йордан Йовков и др. (1969, 1973, 1980, 1981,
1983, б.д.).
ЧП 239а – ЧП 239б, 2 а.е., 1956–1966 г.
Заповедна и актова книга на Народно основно училище – с. Градини, за
уреждане на кадрови въпроси, назначаване на изпитни комисии и др. (1956–
1966).
ЧП 243а – ЧП 243е, 6 а.е., 1971–1984 г.
Статии на: Павел Сотиров за действията на ІІІ Украински фронт; Леонид
Гориловски – участвал във военните му действия; П. Ванкова за Гориловски
(1971, 1978, 1984).
Поздравителни картички от Гориловски до семейство Недкови от Толбухин (1976–1983).
Снимки на семейство Драгоеви от Толбухин с гостуващото им семейс
тво Гориловски и др. (1983).
ЧП 244а – ЧП 244й, 10 а.е., 1909–1984 г.
Автобиография на Любен Филипов Пенков – счетоводител, театрален
самодеец от Балчик, негови спомени за театралното дело в града през 1932–
1945 г. (1984, б.д.).
Статии на Любен Пенков, Ф. Овчаренко и др. във в-к: „Устрем“, „Ленинска зора“, „Поглед“ за впечатления от гостуване в СССР, олшанските
българи в Украйна и др. (1963, 1972, 1975).
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Брошура на Л. Ламуш за българите в Румъния (1932).
Снимки: на архитектурния облик на Балчик, кътове и румънската кралица в Двореца (1909–1912, 1922, 1925, 1930, 1932); ученици и учители от
училища в Балчик (1929, 1940–1942); установяване на властта през 1944 г. в
града (1944).
ЧП 246а, 1 а.е., 1984 г.
Писмо с приложени отзиви от Съвета за култура – Йоребру, Швеция до
Комитета за култура – София за концертни изяви на Камерния оркестър –
Толбухин (1984).
ЧП 248а, 1 а.е., 1945–1948 г.
Протоколи на Контролната комисия при Работническа потребителна кооперация „Труд“ – Балчик и на КС при Обединена потребителна кооперация
„Напред“ – Балчик от финансови проверки (1945, 1948).
ЧП 250а, 1 а.е., 1940–1954 г.
Главна книга на учениците от Частно арменско училище „Мамигонян“ –
Добрич за периода 1940–1954 г. (1940–1954).
ЧП 252а, 1 а.е., 1940–1949 г.
Статии в „Универсул“, бр. 250 (1940); „Народен съд“, бр. 7 (1945);
„Отечествен фронт“, бр. 377 (1945); „Народ“, бр. 1133 (1948); „Отечествен
фронт“, бр. 1620 (1949) за: Народния съд и съдебния процес срещу Трайчо
Костов, Иван Стефанов Хаджиматеев, Никола Павлов Колев, Никола Начев
Петков, Борис Андонов Христов, Цоньо Стефанов Цончев, Иван Славов
Гевренов, Иван Георгиев Тутев, Благой Иванов Хаджипанзов, Васил Атанасов Ивановски и Илия Иванов Баялцелиев; отечественофронтовските избори
през 1945 г. и др.
ЧП 255а, 1 а.е., 1982 г.
Дипломна работа „Борбата на добруджанското население срещу анексията на Добруджа (1918–1919 г.)“ на Костадин Костов Колев (1982).
ЧП 256а, 1 а.е., 1971 г.
Сборник „Материали по история на кооперативното движение в Толбухински окръг – I част (1878–1944 г.)“ на Вълко Калчев, Димитър Петров,
Димитър Симеонов, Георги Топалов и др. (1971).
ЧП 257а, 1 а.е., 1971 г.
Сборник „Материали по история на кооперативното двежение в Толбухински окръг – II част – (1944–1968)“ на Вълко Калчев, Димитър Петров,
Димитър Симеонов, Георги Топалов и др. (1971)
ЧП 259а, 1 а.е., 1937–1975 г.
Снимки на: ученици и учители от Българската частна гимназия – Добрич
(1937); театралната група при Народно основно училище „Христо Ботев“ –
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Добрич (1940); безплатната трапезария при църквата „Св. Троица“ – Добрич
(1943); Промишленото училище по облекло и обществено хранене – Толбухин (1953); Педагогическото училище – Добрич (1955); Първа гимназия –
Толбухин (1975); бригадари в строителството на пътя Добрич – Чаталар (с.
Батово) и в Димитровград и др. (1948, 1951).
ЧП 261а, 1 а.е., 1946, [1981] г.
Удостоверение на Ташко Т. Димитров за връчена му значка „Строим
за Народната република“ за участието му в младежка строителна бригада на
Прохода на републиката „Хаинбоаз“ (1946).
Снимки на: бригадири от строителна бригада на Прохода на републиката (1946), ветерани от бригадирското движение на среща във Варна по случай 35-годишнината на бригадирското движение. [1981].
ЧП 262а, 1 а.е., 1944–1950 г.
Снимки: от митинг по време на Народния съд в Добрич; на бригадири
на строежа на Прохода на републиката „Хаинбоаз“ и др. (1944, 1945, 1947,
1950).
ЧП 263а, 1 а.е., 1947 г.
Снимки на бригадири – строители на Прохода на републиката „Хаинбоаз“ (1947).
ЧП 264а, 1 а.е., 1947 г.
Снимки на бригадири – строители на линията Перник – Волуяк, тунел
№ 3 (1947).
ЧП 267а, 1 а.е., 1950 г.
В-к „Хлебен фронт“, бр. 23 (1950).
ЧП 269а – ЧП 269б, 2 а.е., 1949, 1986 г.
Дипляни, програма, афиши и др. от честване 40-годишнината на бригадирското движение и 25-годишнината на Детски представителен хор – Толбухин (1986).
Снимка на бригадири – добруджанци в Димитровград (1949).
ЧП 271а, 1 а.е., 1952–1970 г.
Снимки: на участниците в първия курс и първата двегодишна школа по
руски език в Толбухин; от честване 60-годишнината на Олга Кефсизова в
Дружеството на русистите – Толбухин (1952, 1956, 1970).
ЧП 272а, 1 а.е., 1944 г.
Снимка на участници в командирско разузнаване на връх Грохот, Югос
лавия (1944).
ЧП 273а – ЧП 273ж, 7 а.е., 1943–1984 г.
Автобиография на Иван Борисов Захариев, агроном, главен специалист
на управление „Земеделие“ при ОНС – Толбухин (1984).
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Диплом на Иван Захариев за завършена Школа за запасни офицери в
София (1943).
Орденска книжка за награждаването му с „Народен орден на труда – сребърен“, удостоверения за връчени му значки „Отличник на МЗ“, „Отличник
на КИК“, „Отличник на ЦКС“ (1962, 1970, 1971, 1973, 1976).
Снимки на семейството на Иван Захариев и от честване 75-годишнината на Представителен хор „Добруджански звуци“ – Толбухин (1951, 1967,
1982).
ЧП 274а, 1 а.е., 1986 г.
Некролог за кончината на Атанас Георгиев Желев, участвал в четата
„Дочо Михайлов“ през 1944 г. (1986).
ЧП 275а – ЧП 275г, 4 а.е., 1986 г.
Поздравителен адрес от Държавен архив – Толбухин до з.а. Калчо Георгиев по случай 60-годишнината му и 40-годишната му сценична дейност
(1986).
Афиши и брошура на Драматичен театър „Йордан Йовков“ – Толбухин
за театрална вечер и за 40-годишната сценична дейност на з.а. Калчо Георгиев (1986).
ЧП 279а – ЧП 279в, 3 а.е., 1953–1986 г.
Спомени на Милан Петков, агроном, за историята на Селскостопански
техникум „К. А. Тимирязев“– Толбухин (1986).
Учредителен протокол на Клуба на кино- и фотолюбителите в Толбухин,
списък на членовете, план за дейността му през 1963 г. и др. (1962–1964).
Снимки на учители и ученици от Селскостопански техникум „К. А. Тимирязев“ – Толбухин, на земеустройствения план, духовия оркестър, от художествената самодейност на техникума и др. (1953, 1955, 1957–1960).
ЧП 282а – ЧП 282д, 5 а.е., 1957–1962 г.
Монография „Принос към историята на Добруджанското революционно
движение“ на Иван Георгиев (1960).
„Ръководство за стрелци и автоматчици“ от полковник Георги Георгиев
(1957).
Доклади на полковник Георгиев за международната обстановка, Съветската армия, религията и др. (1960, 1961).
Донесение на Георги Георгиев – Червения за Георги Пеев Колев от
с. Паскалево (1962).
Автобиография на д-р Иван Радев Обрешков с данни за дейността му в
ДРО (Б.д.).
ЧП 284а, 1 а.е., 1986 г.
Указ на ДС на НРБ за награждаване на Детския представителен хор –
Толбухин с орден „Георги Димитров“ по случай 25-годишнината му, прог
570

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ДОБРИЧ (1944–2011)

рама, слово на ИК на ОНС – Толбухин от честването на годишнината и др.
(1986).
ЧП 289а, 1 а.е., 1978 г.
Дипломна работа „Анализ и проектиране на система „Личен състав“ в
ГОбНС – Толбухин“ на Лиляна Станева Иванова (1978).
ЧП 291а, 1 а.е, 1948, 1949 г.
Бригадирски карти и удостоверения на Кольо Русев Киров за участието
му в младежките бригади на линията Перник – Волуяк и с. Княжево, Софийс
ко (1948, 1949).
ЧП 294а, 1 а.е., 1943–1945, 1976 г.
Снимки: на коледари от с. Росеново; духовия оркестър и смесения хор при
Мъжка гимназия – Добрич; бригадири на строежа на линията Перник – Волуяк; от честване 30-годишнината на бригадирското движение (1943–1945, 1976).
ЧП 297а, 1 а.е, 1924–1983 г.
Поетични творби на Киро Тодоров за Добруджа и масовия спорт (1980,
1983); удостоверение за награждаването му с медал „Отечествена война:
1944–1945 г.“ (1951) и др.
Снимки: на ученици с учителите им (1924) и от вършитба в с. Алъч кьой
(Плачи дол) (1935), футболния отбор на селото през 1940 г. (б.д.), делегати
на V конгрес на БСФС (1977); от футболна среща на ветераните – футболис
ти от Толбухин и Констанца, Румъния (1979), Републикански преглед на ветераните – спортисти във Варна (1979) и др. (1942, 1952, 1957, 1958, 1965,
1974, 1978, б.д.).
ЧП 300б, 1 а.е., 1989 г.
Кратка история и описание на съдържанието на документален филм от
1953 г. за Адриана Будевска и 75-годишнината ѝ (1989).
ЧП 302а – ЧП 302в, 3 а.е., 1978–1989 г.
Стихосбирки „Нулева група“ на Елка Няголова и „Нощен залив“ на
Йордан Кръчмаров (1987).
Снимки от: връчване награда на поетесата Елка Няголова, юбилей на писателя Иван Коларов, национални конференции на младите писатели, литературни четения и дискусии, срещи с космонавта Георги Иванов и поетесата
Елисавета Багряна в Толбухин и др. (1978, 1983–1989).
ЧП 303а – ЧП 303в, ЧП 303д, ЧП 303е, ЧП 303з, ЧП 303и, 7 а.е.,
1961–1972 г.
Бележници с пътеписни бележки на Любка Станчева от екскурзии в
Москва и Ленинград, с адреси на граждани от Кировоград, Украйна и др.
(1963, Б.д.).
Картички с лика на Валентина Терешкова и изгледи от Кировоград,
УССР (1964, 1967), албум с фотоси от строителството на Кременчугската
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хидроелектрическа централа, СССР (1961), снимки: на делегатки от Толбухински окръг на Национална конференция на жените в [София], на украински гражданки, от посещение на българо-украински делегации на разменни
начала в Толбухин и в Кировоградска област, УССР (1963, 1966, 1967, 1972,
б.д.).
ЧП 310а – ЧП 310д, 5 а.е., 1877–1992 г.
Биографични бележки за живота на опълченеца Васил Драганов Контаров (Комитата), сина му Димитър Контаров и др. (1877, 1878, 1909, 1923,
1944, 1945, 1947).
Семейна хроника на рода Контарови [1988].
Брошура „Толбухинският край по време на Освободителната война:
1878–1878 г.“ на Исторически музей – Толбухин, юбилейни листове и статии във вестниците „Отечествен фронт“, „Добруджанска трибуна“, „Антени“,
„Ехо“, „Котленски край“ и др. за: Института по пшеница и слънчоглед – Генерал Тошево, положението на южнодобруджанци под румънска окупация, историческите права на България над Добруджа, претенциите на Румъния спрямо
Добруджа, живота на северодобруджанци, премиерите на българските правителства до Александър Стамболийски, построени паметници на Васил Левски,
подвига на Гюро Михайлов, атонските манастири, 100-годишнината от Освобождението на България, 150-годишнината от рождението на Георги Сава
Раковски и др. (1967, 1969–1971, 1977, 1978, 1980, 1985, 1988, 1990–1992).
ЧП 313а – ЧП 313с, 28 а.е., 1928–1996 г.
Монография „Из миналото на с. Карапелит“ на Димитър Стоянов (1968).
Бележки на Димитър Стоянов за историята на с. Дропла (1966) и негов
сборник с приложени фотокопия и факсимилета за живота и дейността на
Българското културно-просветно и благотворително дружество „Братство“
при Българското културно общество в Букурещ през 1929–1940 г. (1962).
Протоколна книга от заседания на Черковно-училищното настоятелство
на Българската община в Кюстенджа (Констанца), Румъния, за дейността
(1928–1933).
Покана и позиви на Българското културно общество в Силистра за избор на ръководство, в подкрепа на законното настоятелство (1934, б.д.).
Заявление на Димитър Стоянов Петров, негов акт за дарение и Решение на Добричкия окръжен съд за учредяване на Фондация „Райна Георгиева
Петрова, Родина Димитрова Стоянова, Стоян Иванов Петров, Георги Василев Паскалев“ за задоволяване на културните и социалните потребности в
живота, за укрепване на българското самосъзнание и др. (1993, 1996, б.д.).
Вносни бележки и др. на Димитър Стоянов Петров, Родина Петрова,
Райна Георгиева, Стоян Иванов и др. за внесени суми за фондовете: „Академичен“, „Даровити деца“, „Иван Иванов Петров“, „Калина Тодорова Въл572

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ДОБРИЧ (1944–2011)

кова“, „Минка Георгиева Василева“, „Райна Георгиева Петрова“, „Родина
Димитрова Стоянова“, „Стоян Иванов Петров“ и др. (1971, 1979, 1986, 1989,
1993, 1994, 1996).
Статии, антрефилета и др. на Димитър Стоянов и Драгни Драгнев във
в-к „Добруджанска трибуна“ за: часовниковата кула в Толбухин, с. Равнец,
музейната сбирка в Генерал Тошево (1958, 1963, 1964, 1966).
Албум с фотокопия на: Стоян Иванов Петров, помощник-кмет на ГОбУ –
Добрич след 9 септ. 1944 г.; семейството му; удостоверение за участието му
във войната през 1915–1918 г.; титулната страница на Устав на Българското
научно-благотворително дружество „Братство“ в Букурещ от 1896 г. и др.
(1971).
ЧП 316а, 1 а.е., 1960–1992 г.
Трудова книжка на Мария Михова Любчева – първият служител на Държавен архив – Толбухин (1960–1992).
ЧП 317а, 1 а.е., 1945 г.
Снимки от среща на българските и съветски войски в Унгария (1945).
ЧП 318а, 1 а.е., 1985 г.
Дипломна работа „Развитие на предучилищното възпитание в Толбухински окръг от 1882 до 1944 г.“ на Стойка Филипова Павлова (1985).
ЧП 321а – ЧП 321к, 11 а.е., 1914–1984 г.
Автобиография на Димитър Янакиев Манолов, известен елтехник,
участник във Втората световна война, състезател по гребане в Балчик (1981).
Удостоверения на Димитър Манолов за завършено образование и награждаване с медали за участието му във Втората световна война, военна
книжка, грамоти от Народния съюз за спорт и техника за изявите му в гребни
походи и състезания, удостояването му със звание „Заслужил деятел по морските спортове“ и др. (1928–1976, 1979–1984).
Лична карта на майката на Димитър Манолов, брачно свидетелство на
родителите му и др. (1914–1927).
Сп. „Балчик“ за освобождаването на града от румънска окупация (1940).
Военноисторически албум на Царство България (1937).
Снимка на Димитър Манолов във военна униформа (1943).
ЧП 324а, 1 а.е., 1994–1996 г.
В-к „Пчеличка“ на Целодневна детска градина № 9 – Добрич, бр. 1
(1994), бр. 2–5 (1995), бр. 6, 7 (1996).
ЧП 325а – ЧП 325г, 4 а.е., 1993, 1997 г.
Автобиография и спомени на Янко Цонков Байрямов от Добрич (1993,
1997, б.д.).
Повести „Поколения или мигове от вечността“ и „Двадесет и седем години“ на Янко Байрямов (Б.д.).
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ЧП 326а – ЧП 326д, 5 а.е., [1945]–[1996] г.
Биографични сведения от [Родина Дърленска] и Стефанка Иванова за
Бечко Върбанов Дърленски с данни за учителската и народополезната му
дейност през време на окупацията на Южна Добруджа от румънска власт
([1996], б.д.).
Спомени на д-р Евгения Заръвска за Бечко Дърленски [Б.д.].
Дневник на Бечко Дърленски за откарването на южнодобруджанци в Румъния през 1916 г. и трагичните им преживявания [Б.д.].
Снимки на Бечко и Деспа Дърленски [1945] г.
ЧП 1010, 1 а.е., 1992–1995 г.
Писма, покани и др. на Общобългарски комитет „Васил Левски“ – София до Общински комитет „Васил Левски“ – Добрич за провеждане на заседания и събрания, честване годишнини от рождението на Левски в Карлово,
подкрепяне създаването на филм „Аз съм Левски“ по сценарий на Радой Ралин (1992–1995).
ЧП 1011, 1 а.е., 1993–1996 г.
Програми за дейността на Общобългарски комитет и Фондация „Васил
Левски“ (1993–1996).
ЧП 1012, 1 а.е., 1992, 1993 г.
Информация и програми на Общобългарски комитет „Васил Левски“ –
София и Общински комитет „Васил Левски“ – Добрич за дейността през
1992 г. и отбелязване през 1993 г. на 120-годишнината от гибелта на Левски
(1992, 1993).
ЧП 1013, 1 а.е., 1994 г.
Докладна записка от заместник-кмета на Община гр. Добрич до Председателя на ОбС, кмета на Общината и съветниците за приемане Устав на Фондация за изграждане паметник на Васил Левски в Добрич и Устав на фонда
(1994).
ЧП 1014, 1 а.е., 1992–1996 г.
Покани за заседания, списъци и доклади на ръководството на Общински комитет „Васил Левски“ – Добрич за работата на комитета, дейността
по построяване паметник на Левски в Добрич, от среща-разговор с проф. Д.
Дойнов, С. Джавезов и Боян Ботьов (1992–1996).
ЧП 1015, 1 а.е., 1992–1996 г.
Протоколи, справки и др. на Инициативния комитет за издигане паметник на Васил Левски в Добрич (1992–1996).
ЧП 1016, 1 а.е., 1994–1996 г.
Протоколи от съвместни работни заседания, съвещания и събрания на
Инициативния и Обществения комитет „Васил Левски“ в Добрич по изработване паметник на Васил Левски в града (1994–1996).
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ЧП 1017, 1 а.е., 1994г.
Списъци на: ръководства и членове на Общинския, Обществения и Инициативния комитет „Васил Левски“ – Добрич; дарителите на парични средства за построяване паметник на Васил Левски в Добрич и др. (1994).
ЧП 1018, 1 а.е., 1994–1995 г.
Протоколи от: заседания на ОбС – Добрич за построяване паметник на
Левски в Добрич, среща-консултация на Инициативния комитет – Добрич с
художници и архитекти от София за построявяне на паметника и др. (1994–
1995).
ЧП 1019, 1 а.е., 1993–1995 г.
Протоколи на комисии по събиране средства за изграждане паметник
на Васил Левски в Добрич, списъци на дарители на парични средства и др.
(1993–1995).
ЧП 1020, 1 а.е., 1992–1995 г.
Юбилейни весници, статии и др. за Стефан Стамболов, Васил Левски,
честване 70-годишнината на Народно основно училище „Христо Ботев“ –
Добрич и др. (1992–1995).
ЧП 1021, 1 а.е., 1998 г.
Благодарствена телеграма от Боян Ботьов и УС на Общонародна фондация „Христо Ботьов“ до участниците във възпоменателната вечер на 2 юни
1998 г. (1998).
ЧП 1022, 1 а.е., 1998г.
Сведения на Мария Герчева за дейността на Дома за деца и юноши –
Добрич през 1951–1953 г. и др. (1998).
ЧП 1023, 1 а.е., 1989 г.
Сведения на Мария Герчева за детските градини в Добрич: 1959–1982 г.
(1989).
ЧП 1024, 1 а.е., Б.д.
Сведения на Мария Герчева за околийските училищни инспекции в Доб
рич: 1947–1948 г. (Б.д.).
ЧП 1025 – ЧП 1044, 20 а.е., 1896–1997 г.
Наказателни закони (1896, 1951).
Наредба на Дирекцията за закупуване и износ на зърнени храни за продажба и износ на пшеница и ръж (1934), Наредба-закон за закупуване и износ
на зърнени храни (1936).
Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
(1991) и Наредба за прилагането му (1992).
Решения на Централната комисия за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица за определяне състава на Регионалната комисия –
Добрич (1993–1996).
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Протоколи на Регионалната комисия за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица – Добрич за доказване на репресии върху
граждани (1993–1996).
Дневник за регистриране молби на репресирани лица (1993–1996).
Книга за връчени решения, касова книга, приходни и разходни ордери
на Регионалната комисия за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (1993–1997).
ЧП 1045, 1 а.е., 1999 г.
Проект, разрешение за строеж и др. за възстановяване паметника на падналите за свободата на Добруджа през 1916 г. (1999).
ЧП 1046, 1 а.е., 1942–1999 г.
Съобщения във в-к „Добруджански глас“ (1942) за откриване на кръстпаметник на падналите в защита на Добрич през 1916 г., изложения на Инициативния комитет за възстановяване на паметника до Община „Добричка“ –
Добрич (1997, 1999), протоколи от заседания на комитета и др. (1942–1999).
ЧП 1047, 1 а.е., 1999 г.
Автобиография на д-р Манол Илиев (1999).
ЧП 1048, 1 а.е., 1994 г.
Удостоверение на д-р Манол Илиев от Варненския затвор за изтърпяно
от него наказание „лишаване от свобода“ през 1951 г. по член 98, алинея ІІ от
Наказателния закон (1994).
ЧП 1049, 1 а.е., 1988 г.
Доклад „Из историята на с. Александрия“ на Марин Трендафилов,
брошура „С. Александрия: 1878–1988“ на Кметство – с. Александрия и др.
(1988).
ЧП 1050, 1 а.е., 1988 г.
Спомен на д-р Манол Илиев за построяването в с. Александрия през
1946 г. на паметник на героите от войните 1885, 1912–1913, 1915–1918,
1944–1945 г. (1988).
ЧП 1051, 1 а.е., 1988 г.
Бележки на д-р Манол Илиев за историята на училището в с. Александрия (1988).
ЧП 1052, 1 а.е., Б.д.
Бележки на д-р Манол Илиев за историята на църквата в с. Александрия
(Б.д.).
ЧП 1053, 1 а.е., Б.д.
Бележки на д-р Манол Илиев за историята на с. Александрия (Б.д.).
ЧП 1054, 1 а.е., Б.д.
Краеведчески проучвания на д-р Манол Илиев за с. Александрия, родос
ловно дърво и др. за потомството на първите заселници от рода на Черню
Чернев (Б.д.).
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ЧП 1055, 1 а.е., Б.д.
Проучване на д-р Манол Илиев за рода на Коста Костадинов от с. Чамурлии (Житен) (Б.д.).
ЧП 1056, 1 а.е., Б.д.
Проучване на д-р Манол Илиев за рода на Киро Крайчев от с. Мансърово (Свобода) (Б.д.).
ЧП 1057, 1 а.е., Б.д.
Проучване на д-р Манол Илиев за рода на Йови Цонев от с. Чамурлии
(Житен) (Б.д.).
ЧП 1058, 1 а.е., Б.д.
Бележки на д-р Манол Илиев за дейността на Христо Хаджев – учител и
кандидат-свещеник в с. Капаклии (Александрия) (Б.д.).
ЧП 1063, 1 а.е., 1946 г.
Снимки от откриване паметник на героите от войните 1885, 1912–1913,
1915–1918, 1944–1945 г. в с. Александрия (1946).
ЧП 1064, 1 а.е., 1988 г.
Снимки от земляческа среща в с. Александрия (1988).
ЧП 1065, 1 а.е., 1999 г.
Снимки от откриване паметник на падналите за свободата на Добруджа
през 1916 г. (1999).
ЧП 1066, 1 а.е., 1973 г.
Дело на фонд № 93 „Болградско селско управление, район Измаил“,
оп. 1 на документи от 1828–1962 г., съхранени в Държавен архив – Измаил,
УССР (1973).
ЧП 1067, 1 а.е., Б.д.
Списък на села от Варненска област с данни за заселени от Бесарабия,
СССР (Б.д.).
ЧП 1068, 1 а.е., 1999 г.
Брошура „Сто години организирано земеделско движение в България“
от Веселин Бончев (1999).
ЧП 1070, 1 а.е., [1997] г.
Протоколи на Обществен комитет „Добрич“ за събиране на помощи за
българите от област Голо Бърдо, Албания [1997] г.
ЧП 1071, 1 а.е., [2000] г.
Поема „Добруджанският войвода Дочо“ от Никола Петков [2000].
ЧП 1072, 1 а.е., [2000] г.
Сборник „Мементо мори“ с епитафии, епиграми, сатирични строфи и
басни от Никола Георгиев (Волеров) [2000].
ЧП 1092, 1 а.е., 2001 г.
В-к „Морски телеграф“ на Градски исторически музей – Балчик за 60-годишнината от възвръщането на Южна Добруджа към България (2001).
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ЧП 1100, 1 а.е., 1995–1996 г.
Протоколи от заседания на Инициативния комитет за построяване на
бюст-паметник на Захари Стоянов в Добрич (1995–1996).
ЧП 1101, 1 а.е., 1995–1996 г.
Слово за Захари Стоянов по повод 120 години от Априлското въстание,
обръщение на Инициативния комитет за построяване бюст-паметник на Захари Стоянов в Добрич, списъци на дарители на средства за построяването
му и др. (1995–1996).
ЧП 1102, 1 а.е., 1995 г.
Писмо от Исторически музей – Русе до Инициативния комитет за пос
трояване паметник на Захари Стоянов в Добрич за изпращане на фотокопия
от негови снимки (1995).
ЧП 1103, 1 а.е., 1995–1996 г.
Протокол от заседание на ОбС – Добрич с решение за построяване
бюст-паметник на Захари Стоянов в града, архитектурен проект на Витлеем
Чалъков и скулптора Димитър Янков за изграждането му и др. (1995–1996).
ЧП 1104, 1 а.е., 1996 г.
Фактури, вносни бележки и др. на Инициативния комитет за построяване бюст-паметник на Захари Стоянов в Добрич за изразходваните средства
(1996).
ЧП 1105, 1 а.е., 1996 г.
Сценарий и снимки от откриването на бюст-паметника на Захари Стоянов в Добрич на 25 септ. 1996 г. (1996).
ЧП 1106, 1 а.е., 1995–1996 г.
Статии на Йордан Дачев, Иван Миглев, Камелия Кондова, Даниела Маринова и др. във вестниците „Добруджанска трибуна“ и „Нова добруджанска
трибуна“ за построяването на бюст-паметник на Захари Стоянов в Добрич
(1995–1996).
ЧП 1107, 1 а.е., 2001 г.
Литературна анкета „Един живот, отдаден на Добруджа“ на Йордан Дачев с юриста и краеведа Данаил Бекяров, снимки и фонозапис на срещата
(2001).
ЧП 1108, 1 а.е., 2002–2006 г.
Афиши, покани и др. от „Седмица на камерната музика в Добрич“ през
2002–2006 г. (2002–2006).
ЧП 1110, 1 а.е., 1990 г.
Спомени на Иванка Радоева за живота и делото на дарителя Райко Цончев (1990).
ЧП 1111, 1 а.е., 1994, 2002 г.
Статии на Яна Сивева и др. във в-к „Нова добруджанска трибуна“ за
дарителя Райко Цончев (1994, 2002).
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ЧП 1112, 1 а.е., 2001 г.
Реферати „Райко Цончев – забравеният благодетел“ на Антон Лазаров и
Айри Ризов от Математическа гимназия „Иван Вазов“ – Добрич за участие в
Национален исторически конкурс, грамоти и писма от Фондация „Ценности“
до авторите за добро представяне на конкурса (2001).
ЧП 1113, 1 а.е., 1945–1987 г.
Орденски книжки, удостоверения и др. на Станчо Ненов Станчев от:
МНО, ДС, Президиума на НС за: удостояването му със златни ордени на труда; завършени курсове и школи (1945, 1952, 1954, 1956, 1959, 1963, 1967–
1969, 1971, 1974–1977, 1980–1982, 1984, 1985, 1987).
ЧП 1114, 1 а.е., 1967, 1968 г.
Доклад на Станчо Ненов Станчев за 25-годишнината от основаването на
Производително-земеделска стопанска кооперация „Жетвар“ в с. Александрия
и снимка на деятели на кооперативното движение в страната. (1967, 1968).
ЧП 1115, 1 а.е., 1980, 1985, 1998 г.
Автобиографични бележки на Димитър Цанев и очерци за него във в-к
„Добруджанска трибуна“ и др. (1980, 1985, 1998).
ЧП 1116, 1 а.е., 1954–1997 г.
Стихотворения, спомени и др. от Димитър Цанев за миналото на Добрич
и повратностите на времето (1954, 1975, 1976, 1981, 1984, 1992, 1996, 1997).
ЧП 1117, 1 а.е., 1992 г.
Родоизследователски очерци на Димитър Цанев за рода му (1992).
ЧП 1118, 1 а.е., 1907–1972 г.
Снимки на Димитър Цанев с негови близки, родственици, със семейс
твото на Стойко Георгиев и др. (1907, 1911, 1915, 1918, 1923, [1925], 1932,
1933, 1951, 1957, 1958, 1972).
ЧП 1120, 1 а.е., [1992] г.
Спомени на Димитър Цанев за баща му Иван Пенчев Цанев [1992].
ЧП 1121, 1 а.е., 1998 г.
Кореспонденция на Общински комитет „Васил Левски“ – Добрич с Общобългарски комитет „Васил Левски“ – София, „Добруджанска търговска
банка“ АД – Добрич и др. за набиране на средства за построяване паметник
на Левски в Добрич, слово на Веселин Бончев при откриване на паметника
и др. (1998).
ЧП 1130, 1 а.е., 2003 г.
„История на Художествена галерия – Добрич“ от Мария Паскалева
(2003).
ЧП 1131, 1 а.е., 2000 г.
Помагало за преподаватели и студенти „Педагогическото взаимодействие с децата в ателиетата по интереси в детската градина“ на авторски колектив (2000).
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ЧП 1143, 1 а.е., 1961 г.
Снимка от посрещането на космонавта Юрий Гагарин във Варна (1961).
ЧП 1144, 1 а.е., 1970 г.
Доклад „Състояние и задачи на архивното дело“ на Мария Паскалева
и снимка на участници в съвещание на държавните архиви в Североизточна
България (1970).
ЧП 1147, 1 а.е., Б.д.
Сборник-стихове „Каварненски песни“ на Никола Георгиев Волеров
(Б.д.).
ЧП 1148, 1 а.е., 2004 г.
ДВ от 21 май 2004 г. с данни за изменение и допълнение на Закона за
ордените и медалите на Република България (съдържа цветни изображения
на ордените, медалите и др.) (2004).
ЧП 1149, 1 а.е., 2004 г.
Родословно дърво на рода Гюзелеви от с. Карапелит и доклад на Петър
Георгиев от родова среща в селото през 2004 г. (2004).
ЧП 1150, 3 а.е., 1991–1998 г.
Учредителен протокол, протоколна книга от заседания на ръководството на Регионалния съюз на тютюнопроизводителите от Добрички регион и
др. (1991–1998).
ЧП 1151, 1 а.е., 2004 г.
В-к „Старт Агро“ на Професионална гимназия по аграрно стопанство –
Добрич, бр. 1 (2004).
ЧП 1152, 1 а.е., 2004 г.
Некролог за кончината на проф. Велко Тонев (2004).
ЧП 1153, 10 а.е., 1990–2001 г.
Устав на Съюза на офицерите и сержантите от запаса (2001).
Протоколна книга от заседания на ръководствата на Общинския (Регионалния) съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса – Добрич
(1990–1997).
Протоколи от учредяване на Обществен комитет „Общество – армия“ и
на Регионален федеративен съвет на войнството – Добрич и др. (1996–1997).
История на запасното войнство в Добричко „В служба на отечеството“
от Атанас Пеев (1998).
Протест и становище на Регионалния съвет на Съюза на офицерите
и сержантите от запаса – Добрич срещу решението на кметската управа в
Пловдив за разрушаване Паметника на Альоша и за осъждане извършителите на покушението над Андрей Луканов (1996, 1998).
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ЧП 1154, 1 а.е., 2004 г.
Програма на Национални културни празници „Албена – 2004“ за прояви
в курорта „Албена“, Варна, Балчик, Каварна, Търговище, Русе, Силистра и
Разград (2004).
ЧП 1155, 1 а.е., 1995–2000 г.
Заповеди на кмета и решения на ОбС при Община Генерал Тошево за
преструктуриране на целодневните детски градини в селата Къпиново, Изворово, Житен, Равнец, Рогозина, Малина, Снягово и квартал „Пастир“ – Генерал Тошево (1995, 1996, 1999, 2000).
ЧП 1156, 1 а.е., 1993–1996 г.
Протоколи от заседания на Педагогическия съвет на Целодневна детска
градина № 1 „Здравец“ – Генерал Тошево за приемане на годишни планове,
правилник за вътрешния ред и др. (1993–1996)
ЧП 1157, 2 а.е., 1968–1994 г.
Летописна книга на Целодневна детска градина – с. Изворово и годишни
планове за дейността ѝ (1968–1994).
ЧП 1158, 2 а.е., 1980–1984 г.
Протоколи от заседания на училищното настоятелство при Целодневна
детска градина – с. Малина и летописни бележки за нея (1980, [1982]–1984).
ЧП 1159, 1 а.е., 1984, 1985 г.
Годишни комплексни планове за дейността на Целодневна детска градина – с. Снягово и информация за внедряване на новата програма за възпитателна работа (1984, 1985).
ЧП 1160, 1 а.е., 2004 г.
Юбилеен лист „Българският паметник“ на ГУА при МС за 70-годишнината от откриването на Паметника на свободата на връх Шипка (2004).
ЧП 1161, 1 а.е., 1933–1986 г.
Снимки: от посещението на Асен Златаров в Добрич (1933); на Любен
Бешков от награждаването му със сребърна значка на Съюза на юристите в
България (1981), пенсионирането му (1986), екскурзии и празници с колеги
от Адвокатска колегия – Толбухин (1976–1983, 1985).
ЧП 1163, 9 а.е., 1975–1999 г.
Отчети и информации на Целодневна детска градина – с. Паскалево за
учебно-възпитателната работа (1978–1989).
Сценарии и програми за тържества в Целодневна детска градина –
с. Паскалево (1975–1994).
Списъци на персонала, справки за броя на децата, възрастта и др. в Целодневна детска градина – с. Паскалево (1977–1999).
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ЧП 1164, 1 а.е., 2006 г.
Статия „28 август 1917 г. – всеобщ траурен ден в памет на отвлечените
добруджанци“ на Мария Михова Паскалева в сп. „Матадор“, бр. 63 (2006).
ЧП 1165, 1 а.е., 2006 г., б.д.
Редакциионна статия „63 години от гибелта на капитан Димитър Списаревски“ във в-к „Нова добруджанска трибуна“, бр. 242 (2006) и пощенска
картичка – негова снимка във военна униформа (Б.д).
ЧП 1166, 1 а.е., 2005 г.
Родово изследване „Отломки от историята на рода Цона и Димитър Николови“ на Петко Божилов (2005).
ЧП 1167, 4 а.е., Б.д.
Краеведчески библиографски указател „Добруджа“ от Любен Бешков
(Б.д.).
ЧП 1168, 30 а.е., 1969–2002 г.
Досиета с декларации, справки, заявки и др. на производствено-търговски, земеделски производителни кооперации, еднолични търговци и др. за
финансово подпомагане, целеви субсидии и др. от Държавен фонд „Земеделие“ (1969–2002).
ЧП 1170, 1 а.е., 2006 г.
Календар-справочник по повод 60-годишнината на „Винпром Алвина“
ООД – Добрич (2006).
ЧП 1171, 1 а.е., 2006 г.
Юбилеен брой на в-к „Старт Агро“ на Професионална гимназия по аграрно стопанство – Добрич за 100-годишнината на земеделското образование в града (2006).
ЧП 1174, 1 а.е., [1957] г.
Снимки от срещи на Трифон Палаузов (баща на Митко Палаузов) с ученици от Тервелско [1957].
ЧП 1175, 1 а.е., [1952–1960] г.
Ситуационни планове на водопроводната мрежа в Добруджа (по водос
набдителни групи) [1952–1960].
ЧП 1176, 1 а.е., 1968 г.
Технико-икономически доклад на Института за проучване и проектиране „Хранпроект“ – София за перспективното развитие и райониране на растително-маслената промишленост в страната (1968).
ЧП 1181, 1 а.е., 2008 г.
Снимка на бяла лястовица край Балчик (2008).
ЧП 1182, 7 а.е., 1998–2007 г.
Протоколи: учредителни и от заседания на Инициативния комитет на
Фондация „Св. Кирил и св. Методий“ – Добрич, архитектурно-градоустройс
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твена и комисия на СБХ за изграждане на паметник на солунските братя в
центъра на Добрич (1998–2002, 2004, 2005).
Обръщение на Инициативния комитет на Фондация „Св. Кирил и св. Методий“ към гражданството за даряване средства за построяване паметник на
солунските братя в Добрич, списъци на дарители, вносни бележки за дарения
и др. (1999–2004, 2007).
Статии във в-к „Добруджанска трибуна“ и „Нова добруджанска трибуна“ за изграждане паметник на светите братя Кирил и Методий в Добрич
(1999, 2001).
Снимки от откриване паметника на светите братя Кирил и Методий в
Добрич на 11 май 2007 г. (2007).
ЧП 1183, 1 а.е., 2004 г.
Биографични бележки от Георги Куртев Синивирски за Симеон Стоев Синивирски с данни за дейността му като мирови съдия в Добрич през
1884–1910 г. (2004).
ЧП 1184, 2 а.е., 1985–1992 г.
Протоколни книги от събрания на синдикалната организация, заседания
на профкомитета на ЕСПУ (СОУ) „Любен Каравелов“ – Толбухин (Добрич)
за планиране и отчитане дейността на организацията, честване на празници и
годишнини на събития, атестиране на учителите и др. (1985–1992).
ЧП 1185, 4 а.е., 1992–2001 г.
Правилник за вътрешния ред на Хуманитарна гимназия „Св. Кирил и св.
Методий“ – Добрич (1992).
Грамота за участие на Хуманитарна гимназия „Св. Кирил и св. Методий“ – Добрич в общинско състезание по първа помощ (2001).
Юбилеен вестник на Хуманитарна гимназия „Св. Кирил и св. Методий“ – Добрич за 120-годишнината от създаването на Първото класно училище в Добрич (1992).
Програма, сценарий, покани и др. на Хуманитарна гимназия „Св. Кирил
и св. Методий“ – Добрич за честване 120- и 125-годишнината на гимназията
(1992, 1997).
Снимки от откриване на учебни години в Хуманитарна гимназия „Св.
Кирил и св. Методий“ – Добрич (Б.д.).
ЧП 1187, 2 а.е., 2010 г.
Юбилеен сборник „120 години от рождението на Дора Габе“ на Регионалния исторически музей – Добрич, с доклади и спомени от научна дискусия
на 28–29 май 2008 г. (2010).
„Йовков лист“ и в-к „Словото“ на СБП, бр. 32, с публикации за Йордан
Йовков (2010).
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ЧП 1188, 16 а.е., 1992–2008 г.
Протоколи на Общински комитет „Васил Левски“ – Добрич за създаване
на Инициативен комитет на издигане паметник на Васил Левски в Добрич
(1992), от отчетно-изборни събрания, отчети за дейността на комитета през
1992–2008 г. и др. (1992–2008).
Устави на Общобългарски комитет, Общински комитет, Фондация „Васил Левски“, планове на Общобългарския комитет и на Фондацията за дейността през 1996, 1998–2003 г. и др. (1995–2003, б.д.).
Писма на: Общобългарски комитет „Васил Левски“ – София до комитета в Добрич за провеждане на отчетни събрания, приемане на планове за
дейността и др. през 1993, 1995, 1997, 2000–2003, 2005–2008 г., семинари
през 1992, 1997–1999, 2001, 2002, 2006–2008 г. и др. (1992–2008, б.д.).
Слова на Веселин Бончев, интервюта с него по радио „Добруджа“, Дарик
радио и др. за честване годишнини от рождението и гибелта на Васил Левски,
откриване паметника на Васил Левски в Добрич, именуване на Финансовостопанската гимназия в Добрич на негово име и др. (1995, 1997–2004, б.д.).
Брошура „От бесилото към безсмъртието“ на Драматичен театър „Сава
Доброплодни“ – Силистра (2002).
Юбилеен сборник „10 години – Общобългарски комитет и Фондация
„Васил Левски“ на д-р Стоян Джавезов (2002).
Юбилеен вестник „Безсмъртие“ на Общобългарски комитет и Фондация
„Васил Левски“ за 130-годишнината от гибелта на Апостола (2003).
Снимки от среща-разговор за Васил Левски (1995), изложба за Апостола в Хуманитарна гимназия „Св. Кирил и св. Методий“ – Добрич (1995),
откриване паметник на Васил Левски в Добрич (1998).
ЧП 1189, 1 а.е., 2009 г.
Биографична справка „120 години от рождението на Райчо Стоянов
Иванов (Димитров Овчаров)“ от Хараламби Овчаров с приложена колекция
от снимки (2009, б.д.).
ХVІ.1. ЧАСТИЧНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ – БКП и ДКМС
ЧП 15Б, 1 а.е., 1945 г.
Писмо на Трайчо Костов до Марин Ат. Стойков (1945).
ЧП 25Б, 1 а.е., 1967 г.
Статия за Петър Георгиев Сарийски във в-к „Скънтея“, бр. 7285 (1967).
ЧП 54Б, 1 а.е., Б.д.
Позив „За правителство на Отечествения фронт“ (Б.д).
ЧП 83Б, 1 а.е., Б.д.
Статия „Димитър Ганев бе начело на революционната борба за освобождение на Добруджа и предан борец на БРП (к)“ – б.а. (Б.д.).
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ЧП 91Б, 1 а.е., Б.д.
Удостоверение от СОбНС – с. Градешница, Врачанско, за смъртта на
Вълчан Захов – с. Шабла (Б.д.).
ЧП 92Б, 1 а.е., [1944] г.
Удостоверение от съветско военно комендантство на Ради Т. Цанков от
Добрич [1944] г.
ЧП 210Б, 1 а.е., Б.д.
Статия във в-к „Свободна Добруджа“, бр. 45, по случай 3-годишнината
на вестника, за неговите цели и тематична насоченост. [1928].
ЧП 214Б, 1 а.е., 1944 г.
В-к „Свободна Добруджа“ – орган на ОФ в Силистра, бр. 6 от 1 ноем.
1944 г. (1944).
ЧП 221Б, 1 а.е., Б.д.
Статия „Незапомнен добруджански събор в град Силистра“ във в-к
„Свободна Добруджа“, бр. 7 (Б.д.).
ЧП 231Б, 1 а.е., Б.д.
Членска книжка на Якуб Алиев за членство в Дружество „Добруджа“
(Б.д.).
ЧП 232Б, 1 а.е., 1944 г.
Статия „Борис Калчев“ във в-к „Свободна Добруджа“, бр. от ноем.
1944 г. (1944).
ЧП 254Б, 1 а.е., 1947 г.
Окръжно на ОкК на ОФ – Добрич за подготовка на отчетните събрания
и конференции на ОФ (1947).
ЧП 255Б, 1 а.е., 1947 г.
Окръжно на ОкК на ОФ – Добрич за свикване на Втори конгрес на ОФ
(1947).
ЧП 256Б, 1 а.е., 1947 г.
Тезиси за доклад по Декларация на Националния комитет на ОФ (1947).
ЧП 257Б, 1 а.е., 1948 г.
Инструкция за провеждане на отчетно-изборни събрания по предприятия, учреждения и села за избиране на делегати за Втория конгрес на ОФ
(1948).
ЧП 258Б, 1 а.е., 1948 г.
Окръжно на Министерство на индустрията и занаятите за освобождаване от национализация на дребните и примитивни стопанства (1948).
ЧП 260Б, 1 а.е., 1944 г.
Писмо от подполковник Шурупов до члена на Военния съвет генералмайор Шабанов за встъпването му в длъжност като военен комендант на Доб
рич (1944).
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ЧП 311Б, 1 а.е., 1949 г.
Доклади и резолюции от съвещание на Коминформбюро в Унгария
(1949).
ЧП 315Б, 1 а.е., 1945 г.
В-к „Народен съд“ от 20 февр. 1945 г. (1945).
ЧП 316Б, 1 а.е., 1945 г.
Обвинителен акт на народния обвинител – Добрич от 2 февр. 1945 г.
(1945).
ЧП 317Б, 1 а.е., 1944 г.
Манифест на Работническата партия в България към българския трудещ
се народ във в-к „Работническо дело“ от 22 септ. 1944 г. (1944).
ЧП 318Б, 1 а.е., 1979 г.
Молба от Йордан Сарафов, бивш политкомисар, до ОК на БКП – Толбухин за търсене съдебна отговорност на Иван Пейчев, пряко замесен в устройването на засада и гибелта на Добри Атанасов – Орлов през 1944 г. (1979).
ЧП 319Б, 1 а.е., 1979 г.
Изложение от Йордан Сарафов за дезертьорството на Атанас Тодоров
(Даскала) от редовете на БКП (1979).
ЧП 324Б, 1 а.е., Б.д.
Монография „Спасово в миналото“ на Георги Топалов (Б.д.).
ЧП 326Б, 1 а.е., [1947]
Сведение за числения и социалния състав на организациите [на БКП] от
Добричко през 1946–1947 г. [1947].
ЧП 328Б, 1 а.е., 1964, 1969 г.
Историческа справка и спомени за кооперативното движение в Толбухин и селата: Богданово, Рилци, Опанец, Драганово, Дончево и Попгригорово (1964, 1969).
ЧП 329Б, 1 а.е., 1964 г.
Историческа справка и спомени за кооперативното движение в Община
с. Димитър Ганево (1964).
ЧП 330Б, 1 а.е., 1969 г.
Историческа справка за кооперативното движение в Община с. Овчарово (1969).
ЧП 331Б, 1 а.е., 1969 г.
Историческа справка за кооперативното движение в Община с. Смолница (1969).
ЧП 332Б, 1 а.е., 1969 г.
Историческа справка за кооперативното движение в с. Ловчанци (1969).
ЧП 333Б, 1 а.е., 1969 г.
Историческа справка за ТКЗС – с. Ведрина (1969).
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ЧП 334Б, 1 а.е., 1968 г.
Историческа справка за кооперативното движение в Община с. Стожер
(1968 г.).
ЧП 335Б, 1 а.е., [1968 г.].
Историческа справка за кооперативното движение в Община с. Стефаново [1968].
ЧП 336Б, 1 а.е., 1969 г.
Историческа справка и спомени за кооперативното движение в Община
с. Карапелит (1969).
ЧП 337Б, 1 а.е., [1968 г.].
Историческа справка за кооперативното движение в Община с. Владимирово [1968].
ЧП 338Б, 1 а.е., 1968 г.
Историческа справка и спомени за създаване на ТКЗС в Община с. Житница (1968).
ЧП 339Б, 1 а.е., [1968 г.].
Историческа справка за кооперативното движение в Община с. Крушари
[1968].
ЧП 340Б, 1 а.е., 1969 г.
Историческа справка за ТКЗС „Ленин“ – Генерал Тошево и информация
от председателя на Градска потребителна коперация „Свобода“ – Генерал
Тошево за създаването и развитието ѝ (1969).
ЧП 341Б, 1 а.е., Б.д.
Информации на ОбК на БКП – с. Пчеларово за дейността на организацията на БКП за изграждане на ТКЗС в селото; списъци на учредителите на
ТКЗС в с. Пчеларово и с. Дъбовик (Б.д.)
ЧП 342Б, 1 а.е., 1969 г.
Историческа справка и спомени за кооперативното движение в Община
с. Красен (1969).
ЧП 343Б, 1 а.е., [1968 г.].
Исторически справки за кооперативното движение в Община с. Кардам,
и доклад на председателя на ТКЗС – с. Кардам, за дейността на стопанството
[1968].
ЧП 344Б, 1 а.е., Б.д.
Исторически справки за коперативното движение в Община с. Росица
(Б.д.).
ЧП 345Б, 1 а.е., Б.д.
Историческа справка и спомен на Димитър Радушев за кооперативното
движение в Община с. Василево (Б.д.).
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ЧП 346Б, 1 а.е., 1969 г.
Историческа справка и спомени за кооперативното движение в Община
с. Спасово (1969).
ЧП 347Б, 1 а.е., 1967, 1969 г.
Историческа справка и спомени за кооперативното движение в Община
Балчик (1967, 1969).
ЧП 348Б, 1 а.е., 1969 г.
Историческа справка за кооперативното движение в с. Гурково (1969).
ЧП 349Б, 1 а.е., 1968 г.
Историческа справка за ТКЗС в Община с. Сенокос (1968).
ЧП 350Б, 1 а.е., Б.д.
Историческа справка за кооперативното движение в Община с. Дропла
(Б.д.).
ЧП 351Б, 1 а.е., Б.д.
Историческа справка за кооперативното движение в Община с. Белгун
(Б.д.).
ЧП 352Б, 1 а.е., 1969 г.
Исторически справки за кооперативното движение в Община с. Вранино
(1969).
ЧП 353Б, 1 а.е., 1968 г.
Исторически справки и спомени за кооперативното движение в Община
Каварна (1968).
ЧП 354Б, 1 а.е., Б.д.
Исторически справки за кооперативното сдвижение в Община с. Шабла
(Б.д.).
ЧП 355Б, 1 а.е., 1969 г.
Исторически справки за кооперативното движение в Община с. Ваклино
(1969).
ЧП 356Б, 1 а.е., 1969 г.
Исторически справки и спомени за кооперативното движение в Община
Тервел (1969).
ЧП 357Б, 1 а.е., [1968 г.].
Историческа справка и спомени за кооперативното движение в Община
с. Безмер [1968].
ЧП 358Б, 1 а.е., 1969 г.
Исторически справки и спомени за кооперативното движение в Община
с. Коларци (1969).
ЧП 359Б, 1 а.е., [1968 г.].
Исторически справки за кооперативното движение в Община с. Нова
Камена [1968].
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ЧП 360Б, 1 а.е., 1969 г.
Историческа справка за коперативното движение в Община с. Орляк
(1969).
ЧП 361Б, 1 а.е., 1969 г.
Историческа справка за кооперативното движение в Община с. Хитово
(1969).
ЧП 362Б, 1 а.е., Б.д.
Историческа справка за ДЗС – с. Рогозина (Б.д.).
ЧП 363Б, 1 а.е., [1967 г.].
Историческа справка за ДЗС „Стефан Караджа“ – Балчик [1967].
ЧП 364Б, 1 а.е., 1971 г.
История на кооперативното движение в Толбухински окръг – част I
(1971).
ЧП 365Б, 1 а.е., 1971 г.
История на кооперативното движение в Толбухински окръг – част II
(1971).
ЧП 366Б, 1 а.е., Б.д.
Сведения б.а. за появата и развитието на кооперативното движение в
Добричко през 1870–1944 г. (Б.д.).
ЧП 367Б, 1 а.е., 1965–1968 г.
Справки за ТКЗС в Толбухински окръг (1965–1968).
ЧП 368Б, 1 а.е., [1989] г.
Списък на земеделските стопани от Добричко със земя над 300 дка през
1946 г. [1989] г.
ЧП 369Б, 1 а.е., 1968 г.
Списък и изказвания на делегатите и гостите на Първия конгрес на ТКЗС
(1968).
ЧП 370Б, 1 а.е., [1975] г.
Списъци на наградените от Толбухински окръг с ордени [1975].
ЧП 371Б, 1 а.е., [1974] г.
Списъци на удостоените от Толбухински окръг със званието „Герой на
социалистическия труд“ и наградени с ордени и медали [1974].
ЧП 372Б, 1 а.е., 1972 г.
Монография за историята на с. Василево от В. Дерменджиев (1972).
ЧП 373Б, 1 а.е., Б.д.
Монография „История на Сенокоска община през различните епохи“ от
Ахил Карамузов (Б.д.).
ЧП 374Б, 1 а.е., 1974 г.
Монография „Смолнишката Община минало и настояще“ от Атанас
Пеев (1974).
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ЧП 375Б, 1 а.е., Б.д.
История на Генерал Тошево – авторски колектив (Б.д.).
ЧП 376Б, 1 а.е., 1960 г.
История на Тервел и Тервелския край – авторски колектив (1960).
ЧП 377Б, 1 а.е., Б.д.
Монография „История на Толбухин“ – I част – авторски колектив (Б.д.).
ЧП 378Б, 1 а.е., Б.д.
Монография „История на Толбухин“ – II част – авторски колектив (Б.д.).
ЧП 379Б, 1 а.е., 1986 г.
Сведения за историята на организацията на БКП в с. Поручик Гешаново
(1986).
ЧП 380Б, 1 а.е., Б.д.
Албум „По пътя на безсмъртието“ за загиналите от Добричко в съпротивителното движение преди 9 септ. 1944 г. – авторски колектив (Б.д.)
ЧП 381Б, 1 а.е., Б.д.
Монография „Колко много слънце над Добруджа“ на Стойчо Савов за
историческото развитие на Добруджа (Б.д.).
ЧП 382Б, 1 а.е., [1978] г.
Слова на участници в честване 80-годишнината от рождението на Димитър Ганев; биографични справки за: Димитър Ганев Върбанов, Борис Стефанов Матеев, Киро Стефанов Цонков, Добри Атанасов – Орлов, Петър Георгиев Сарийски, Велико Маринов Казанджиев [1978].
ЧП 383Б, 1 а.е., 1983 г.
Спомени „Моите добруджански пътеки“ – І част, на П. Райнов (1983).
ЧП 384Б, 1 а.е., 1983 г.
Спомени „Моите Добруджански пътеки“ – II част, на П. Райнов (1983).
ЧП 385Б, 1 а.е., 1981 г.
Спомени „През два живота: 1966–1981 г.“ на П. Райнов (1981).
ЧП 386Б, 1 а.е., Б.д.
Албум „Безсмъртието се ражда в борбата“ за участници от Добричко в
съпротивителното движение преди 9 септ. 1944 г. (Б.д.).
ЧП 387Б, 1 а.е., Б.д.
Монография „По партизанските пътеки на Добруджа“ на Ив. Станчев
(Б.д.).
ЧП 388Б, 1 а.е., 1980 г.
Биография на Ганчо Петров – участник в съпротивителното движение
преди 9 септ. 1944 г. и пролетарски писател (1980).
ЧП 389Б, 1 а.е., Б.д.
История на Драматичен театър „Йордан Йовков“ – Толбухин от Елена
Иванова (Б.д.).
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ЧП 390Б, 1 а.е., 1984 г.
Монография „Докосване до Дора Габе“ на Снежина Кралева за живота
на поетесата (1984).
ЧП 391Б, 1 а.е., 1988 г.
Сборник „Неспокойна младост“ от Снежана Василева Костова с мемоари на Васил Христов – Васкин за участието на добруджанци в съпротивителното движение преди 9 септ. 1944 г. (1988).
ЧП 392Б, 1 а.е., 1967 г.
Сборник „Записки по революционното движение в Добруджа“ – спомени и разкази на Васил Христов – Васкин за съпротивителното движение в
Добруджа преди 9 септ. 1944 г. (1967).
ЧП 393Б, 1 а.е., Б.д.
Бележки б.а. за Смесена гимназия „Цар Борис III“ – Добрич (Б.д.).
ЧП 394Б, 1 а.е., 1978 г.
Бележки б.а. за Смесена гимназия „Цар Борис III“ – Добрич (1978).
ЧП 395Б, 1 а.е., 1979 г.
Монография „Един век – Класно училище – Толбухин: 1872–1972 г.“ –
авторски колектив (1979).
ЧП 396Б, 1 а.е., 1973, 1975, 1978 г.
Протокол от среща на активни борци против капитализма за обсъждане
монографията „Един век – Класно училище – Толбухин: 1872–1972 г.“ на
авторски колектив (1973); договор между ОНС – Толбухин и авторския колектив по написването на монографията (1975); бележки на Иван Йорданов,
Мария Паскалева, Атанаса Атанасов, Н. Минчев, В. Дерменджиев, Л. Бешков и др. по монографията (1973, 1978).
ЧП 397Б, 1 а.е., 1978 г.
Протокол от среща на авторския колектив на монографията „Един век –
Класно училище – Толбухин: 1872–1972 г.“ с общественици, учители и активни борци против капитализма за обсъждането ѝ (1978).
ЧП 398Б, 1 а.е., Б.д.
Монография „Преди да се роди свободата“ на Ст. Караниколов за основаване и дейност на ремсова организация в Смесена гимназия – Добрич през
1940–1944 г. (Б.д.).
ЧП 399Б, 1 а.е., Б.д.
Монография „И мечът гради“ на Д. Марков за формиране основите на
българската държава (Б.д.).
ЧП 400Б, 1 а.е., Б.д.
Романизирани мемоари „През наши дни“ б.а. за личности и събития в
Добруджа през периода 1913–1940 г. (Б.д.).
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ЧП 401Б, 1 а.е., 1981 г.
Доклади и слова на участници в научна сесия за 50-годишнината от Първия конгрес на ДРО (1981).
ЧП 402Б, 1 а.е., 1975, 1976 г.
Доклад б.а. за 50-годишнината от създаването на ДРО (1975); статии във
в-к „Силистренска трибуна“, бр. 17, за честване на годишнината в Силистра
(1976).
ЧП 403Б, 1 а.е., 1971 г.
Очерк „Романтика на претворяването“ на Петър Славински за преобразяването на Добруджа и ролята на Михаил Андреев (1971).
ЧП 404Б, 1 а.е., 1964 г.
Некролог за кончината на Димитър Ганев Върбанов (1964).
ЧП 405Б, 1 а.е., 1962 г.
Монография „Развитието на добруджанското националосвободително
движение през 1914–1919 г.“ на Г. Ганев (1962).
ЧП 406Б, 1 а.е., Б.д.
Монография „Развитието на добруджанското националосвободително
движение през 1919–1925 г.“ на Г. Ганев (Б.д.).
ЧП 407Б, 1 а.е., Б.д.
Монография „Развитието на добруджанското националосвободително
движение през 1919–1933 г.“ на Г. Ганев (Б.д.).
ЧП 408Б, 1 а.е., Б.д.
Изследване „Към въпроса за образуването на ДРО и дейността ѝ до
1933 г.“ на Г. Ганев (Б.д.).
ЧП 409Б, 1 а.е., Б.д.
Изследване „Дейността на ДРО през 1933–1940 г.“ на Г. Ганев (Б.д.).
ЧП 410Б, 1 а.е., Б.д.
Изследване „Из дейността на организацията на БКП в Южна Добруджа
през 1919–1924 г.“ на Г. Ганев (Б.д.).
ЧП 411Б, 1 а.е., 1965 г.
Изследване „Борбата на румънските комунисти против офанзивата на
фашизма в Румъния и за образуване на народен антифашистки фронт от 1933
до 1940 г.“ на Г. Ганев, фр. ез. (1965).
ЧП 412Б, 1 а.е., Б.д.
Исторически бележки за живота и дейността на организацията на БКП в
с. Шабла от З. Захов и Л. Нановски (Б.д.)
ЧП 413Б, 1 а.е., Б.д.
Сведения на В. Дерменджиев за съпротивителното движение преди 9
септ. 1944 г. в Генералтошевско (Б.д.).
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ЧП 414Б, 1 а.е., 1944 г.
Протокол за реорганизация на районното ръководство на БРП в с. Карапелит (1944).
ЧП 415Б, 1 а.е., 1969 г.
Сборник „Толбухински окръг – минало, настояще и бъдеще“ – авторски
колектив (1969).
ЧП 416Б, 1а.е., Б.д.
Проучване на К. Лалев за съпротивителното движение преди 9 септ.
1944 г. в Тервелска околия (Б.д.).
ЧП 417Б, 1 а.е., Б.д.
Проучване б.а. за съпротивителното движение преди 9 септ. 1944 г. в
Балчик (Б.д.).
ЧП 419Б, 1 а.е., Б.д.
История на окръжната организация на БКП в Добричко, глава І „Начало
на социалистическото работническо движение (1885–1903)“ (Б.д.).
ЧП 420Б, 1 а.е., Б.д.
История на окръжната организация на БКП в Добричко, глава II „Засилване и укрепване на БРСДП в Добричко през 1904–1912 г.“ (Б.д.).
ЧП 421Б, 1 а.е.,Б.д.
История на окръжната организация на БКП в Добричко, глава IIІ „Окръжната партийна организация през войните: 1912–1918 г.“ (Б.д.).
ЧП 422Б, 1 а.е., Б.д.
История на окръжната организация на БКП в Добричко, глава IV „Окръжната партийна организация през периода на следвоенната революционна
криза: 1918–1924 г.“ (Б.д.).
ЧП 423Б, 1 а.е., Б.д.
История на окръжната организация на БКП в Добричко, глава V „Окръжната партийна организация в условията на настъпление на реакцията и
частичната стабилизация на капитализма: 1925–1929 г.“ (Б.д.).
ЧП 424Б, 1 а.е., Б.д.
История на окръжната организация на БКП в Добричко, глава VІ „Окръжната партийна организация начело на борбата на трудещите се през периода на икономическа криза: 1929–1933 г.“ (Б.д.).
ЧП 425Б, 1 а.е., Б.д.
История на окръжната организация на БКП в Добричко, глава VIІ „Окръжната партийна организация начело на борбата срещу настъплението на
реакцията и фашизма: 1934–1940 г.“ (Б.д.).
ЧП 426Б, 1 а.е., Б.д.
История на окръжната организация на БКП в Добричко, глава VIIІ „Антифашистката борба през периода: 1940–1944 г.“ (Б.д.).
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ЧП 427Б, 1 а.е., Б.д.
История на окръжната организация на БКП в Добричко, глава ІХ „Организацията на БРП (к) в борбата за укрепване на народнодемократичната
власт: 1944–1948 г.“ (Б.д.).
ЧП 428Б, 1 а.е., Б.д.
История на окръжната организация на БКП в Толбухинско, глава Х „Окръжната партийна организация – Толбухин начело на борбата за разгърнато
строителство на социализма през 1948–1956 г.“ (Б.д.).
ЧП 429Б, 1 а.е., Б.д.
История на окръжната организация на БКП в Толбухинско, глава ХІ
„Нов подем на социалистическото строителство в Добруджа през 1956–
1958 г.“ (Б.д.).
ЧП 430Б, 1 а.е., Б.д.
История на окръжната организация на БКП в Толбухински окръг, глава
ХIІ „Окръжната партийна организация през началния етап на изграждане на
развито социалистическо общество: 1959–1970 г.“ (Б.д.).
ЧП 431Б, 1 а.е., Б.д.
История на окръжната организация на БКП в Толбухински окръг, глава ХIIІ „Окръжната партийна организация – ръководител на трудещите се в
борбата за изграждане на развито социалистическо общество: 1971–1975 г.“
(Б.д.).
ЧП 432Б, 1 а.е., Б.д.
История на окръжната организация на БКП в Толбухински окръг, глава
ХІV „Окръжната партийна организация – организатор и ръководител на трудещите се в борбата за високо качество и ефективност: 1976–1981 г.“ (Б.д.).
ЧП 433Б, 1 а.е., 1974 г.
Протокол от обсъждане на глави I и II от История на окръжната организация на БКП в Добричко (1974).
ЧП 434Б, 1 а.е., 1974 г.
Протокол от обсъждане на глави IІІ и ІV от История на окръжната организация на БКП в Добричко (1974).
ЧП 435Б, 1 а.е., 1974 г.
Протокол от обсъждане на глави V–VIIІ от История на окръжната организация на БКП в Добричко (1974).
ЧП 436Б, 1 а.е., 1975 г.
Протокол от обсъждане на глави Х–ХІІ от История на окръжната организация на БКП в Толбухинско (1975).
ЧП 437Б, 1 а.е., 1975 г.
Протокол от обсъждане на глава ХІІІ от История на окръжната организация на БКП в Толбухинско (1975).
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ЧП 438Б, 1 а.е., 1976 г.
Протокол от обсъждане на глава ІХ от История на окръжната организация на БКП в Добричко (1976).
ЧП 439Б, 1 а.е., Б.д.
Приложения към История на окръжната организация на БКП в Добрич
ко (Толбухинско) (Б.д.).
ЧП 440Б, 1 а.е., 1984 г.
Списъци на: участници в окръжни, околийски и районни комитети на
БКП през 1902–1944 г., окръжни и районни комитети на ДРО, РМС през
1925–1944 г., Х въстаническа оперативна зона, партизански акции, политзатворници, концлагеристи, загинали добруджанци през 1913–1944 г. в съпротивителното движение и др. (1984).
ЧП 441Б, 1 а.е., Б.д.
Документална повест „Орелът на Добруджа“ от Радка Иванова за Добри
Атанасов – Орлов (Б.д.).
ЧП 442Б, 1 а.е., 1985 г.
Спомени „Моите добруджански пътеки“ – част III, на П. Люцканов
(1985).
ЧП 443Б, 1 а.е., 1971 г.
Повест „Мигове за един живот“ от П. Люцканов за Добри Атанасов –
Орлов (1971).
ЧП 444Б, 1 а.е., Б.д.
Сведения за историята на Работническия самодеен театър „Максим Горки“ – Добрич (Толбухин) през 1945–1961 г. (Б.д.).
ЧП 445Б, 1 а.е., 1972, 1973 г.
Доклади и слова от тържествено събрание за 70-годишнината на Градската организация на БКП – Толбухин (1973); препоръчителна библиография
„… И нека свети твойто име“ на Окръжна библиотека“ – Толбухин (1972).
ЧП 446Б, 1 а.е., 1981 г.
План и слово от откриване на тържествено събрание за 80-годишнината
на Градската организация на БКП – Балчик; фоторепродукции на снимки на
личности и събития, свързани с историята на организацията (1981).
ЧП 447Б, 1 а.е., 1971, 1972 г.
Сборник с доклади и изказвания на научна сесия за 75-годишнината от
рождението на Георги Димов Кроснев през 1971 г. (1972); статия за Георги
Кроснев и научната сесия във в-к „Добруджанска трибуна“, бр. 125 (1971).
ЧП 448Б, 1 а.е., 1975–1982 г.
Протоколи за създаване и дейност на организацията на БКП в с. Карапелит (1975, 1981, 1982).
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ЧП 449Б, 1 а.е., Б.д.
Другарска жалейка за Михаил Георгиев Видов от ОК на БКП – Толбухин (Б.д.).
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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА
а.е.
архивна единица
АВТОТЕК	Автомобилна транспортно-експедиторска кантора
АД
Акционерно дружество
акад.
академик
АПК
Аграрно-промишлен комплекс
англ.
английски
АФ
Акционерна фирма
Б.а.
Без автор
БАН	
Българска академия на науките
Б.д.
Без дата
БЗКБ
Българска земеделска и кооперативна банка
БЗНС	
Български земеделски народен съюз
БИБ
Българска инвестиционна банка
БКП	
Българска комунистическа партия
БКС	
Благоустройство и комунално стопанство
БЛРС	
Български ловно-рибарски съюз
БНБ
Българска народна банка
БПС	
Български професионални съюзи
бр.
брой
БРП (к)
Българска работническа партия (комунисти)
БРСДП	
Българска работническа социалдемократическа партия
БСФС	
Български съюз за физкултура и спорт
БТА
Българска телеграфна агенция
БТК
Българска телекомуникационна компания
БТС	
Български туристически съюз
БЧК
Български червен кръст
бълг.
български
в.
век
в-к
вестник
ВАК
Висша атестационна комисия
ВДРО	
Вътрешна добруджанска революционна организация
Вж.
виж
ВМРО	
Вътрешна македонска революционна организация
ВНС	
Велико народно събрание
г.
година
ГДР	
Германска демократична република
ГК
Градски комитет
ГНС	
Градски народен съвет
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ГОбНС	
ГОбУ
гр.
ГТП	
ГУ
ГУА
ДАА
ДАП	
ДВ	
ДЗИ	
ДЗС	
ДИП	
ДКМС	
ДМЗ
дн.
ДО	
ДОСО	
доц.
ДП	
ДПО	
ДПП	
д-р
ДРО	
др.
ДС	
ДСК
ДСНМ
ДСО	
ДСП	
ДТП	
ДФ
ЕАД
ез.
ЕООД
ЕСПУ
ЖФК
з.а.
ЗЕНА
ЗФК
ИБ
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Градски общински народен съвет
Градско общинско управление
град
Градско търговско предприятие
Главно управление
Главно управление на архивите
Държавна агенция „Архиви“
Държавно автомобилно предприятие
Държавен вестник
Държавен застрахователен институт
Държавно земеделско стопанство
Държавно индустриално предприятие
Димитровски комунистически младежки съюз
Държавен машиностроителен завод
днес
Държавно обединение
Доброволна организация за съдействие на отбраната
доцент
Държавно предприятие
Димитровска пионерска организация
Държавно промишлено предприятие
доктор
Добруджанска революционна организация
други
Държавен съвет
Държавна спестовна каса
Димитровски съюз на народната младеж
Държавно стопанско обединение
Държавно стопанско предприятие
Държавно търговско предприятие
Държавна фирма
Еднолично акционерно дружество
език
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Единно средно политехническо училище
Животновъдно-фуражен комплекс
заслужил артист
Завод за електронна и нестандартна апаратура
Зърнено-фуражен комбинат
Изпълнително бюро
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ИК
Изпълнителен комитет
ИНРА
Институт за рационализации и изобретения
кв.
квартал
КИК
Комитет за изкуство и култура
КК
Курортен комплекс
КС	
Контролен съвет
л.м.
линейни метри
м.
местност
МБАЛ
Многопрофилна болница за активно лечение
МВнР	
Министерство на външните работи
МВРИ	
Министерство на външните работи и изповеданията
МВР	
Министерство на вътрешните работи
МВРНЗ
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
МВТ
Министерство на вътрешната търговия
МВТУ
Министерство на вътрешната търговия и услугите
МЗ
Министерство на земеделието
МЗГ
Министерство на земеделието и горите
МЗДИ	
Министерство на земеделието и държавните имоти
МЗХП	
Министерство на земеделието и хранителната промишленост
МИ	
Министерство на икономиката
МИТУ
Министерство на индустрията, търговията и услугите
МК
Министерство на културата
ММ
Министерство на машиностроенето
МКНП	
Министерство на културата, науката и просветата
ММР	
Министерство на минералните ресурси
МНЗ
Министерство на народното здраве
МНЗСГ
Министерство на народното здраве и социалните грижи
МНО	
Министерство на народната отбрана
МНП	
Министерство на народната просвета
МОН	
Министерство на образованието и науката
МОНТ
Министерство на образованието, науката и технологиите
МОПР	
Международна организация за подпомагане на революционерите
МОСПБ	
Министерство на обществените сгради, пътищата и
благоустройството
МПК
Министерство на просветата и културата
МППЕ	
Министерство на правосъдието и правната евроинтеграция
МС	
Министерски съвет
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МСАБ	
Министерство на строителството, архитектурата и благоустройството
МТ
Министерство на транспорта
МТС	
Машинно-тракторна станция
МТСГ
Министерство на труда и социалните грижи
МТСП	
Министерство на труда и социалната политика
МФ
Министерство на финансите
НАП	
Национална агенция по приходите
НАПС	
Национален аграрно-промишлен съюз
НЕК
Национална електрическа компания
нем.
немски
НОИ	
Национален осигурителен институт
НРБ
Народна република България
НС	
Народно събрание
н.с.
научен сътрудник
НТС	
Научно-технически съюз
ОАПС	
Окръжен аграрно-промишлен съюз
ОбК
Общински комитет
ОбНС	
Общински народен съвет
ОбС	
Общински съвет
ОК
Окръжен комитет
ОкК
Околийски комитет
ОкНС	
Околийски народен съвет
ОкС	
Околийски съвет
ОКС	
Окръжен кооперативен съюз
ОНС	
Окръжен народен съвет
ООД
Дружество с ограничена отговорност
ООФ
Фирма с ограничена отговорност
ОП	
Обединено предприятие
оп.
опис
ОПП	
Обединено промишлено предприятие
ОС	
Окръжен съвет
ОСИК
Окръжен съвет за изкуство и култура
ОСО	
Организация за съдействие на отбраната
ОСП	
Обединено стопанско предприятие
ОТКЗС	
Обединено трудово-кооперативно земеделско стопанство
ОТП	
Окръжно търговско предприятие
ОУ
Окръжно управление
ОФ
Отечествен фронт
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ПК
Потребителна кооперация
ПМС	
Постановление на Министерския съвет
ППО	
Първична партийна организация
проф.
професор
ПТУ
Професионално техническо училище
р.
река
РЗИ	
Регионална здравна инспекция
РИОКОЗ	
Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве
РК
Районен комитет
РКП	
Румънска комунистическа партия
РКС	
Районен кооперативен съюз
РМС	
Работнически младежки съюз
РПК
Районна потребителна кооперация
РНС	
Районен народен съвет
РУ
Районно управление
рум.
румънски
рус.
руски
с.
село
САБ
Съюз на артистите в България
САЩ
Съединени американски щати
СБА
Съюз на българските автомобилисти
СБЖ
Съюз на българските журналисти
СБП	
Съюз на българските писатели
СБУ
Съюз на българските учители
СБХ	
Съюз на българските художници
св.
свети/света
свещ.
свещеник
СД
Стопанска дирекция
СИВ	
Съвет за икономическа взаимопомощ
СК
Стопански комбинат
СМК
Строително-монтажен комбинат
СНМ
Съюз на народната младеж
СНС	
Селски народен съвет
СО	
Стопанско обединение
СОбНС	
Селски общински народен съвет
СОбУ
Селско общинско управление
СОУ
Средно общообразователно училище
СП	
Стопанско предприятие
Сп
Спомен
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сп.
СПТУ
СС	
ССР	
СССР	
ст.
ст.н.с.
СУ
ТД
ТИС	
ТК
ТКЗС	
ТНТМ
ТП	
ТПК
ТПС	
ТС	
т.ч.
УС	
УССР	
Ф.
ХЕИ	
ЦВА
ЦК
ЦКС	
ЦС	
ЦСУ
ЦУ
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списание
Средно професионално техническо училище
Стопански съвет
Съветска социалистическа република
Съюз на съветските социалистически републики
степен
старши научен сътрудник
Софийски университет
Териториална дирекция
Технико-икономически съвет
Туристически комплекс
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
Техническо и научно творчество на младежта
Търговско предприятие
Трудово-производителна кооперация
Трудово-поземлена собственост
Технически съвет
това число
Управителен съвет
Украинска съветска социалистическа република
фонд
Хигиенно-епидемиологична инспекция
Централен военен архив
Централен комитет
Централен кооперативен съюз
Централен съвет
Централно статистическо управление
Централно управление
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