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ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА Д А – БЛАГОЕВГРАД 1944–2009

ПРЕДГОВОР
С Указ № 515 от 10 окт. 1951 г. на Президиума на НС се поставя началото на централизираното архивно дело в България. С ПМС № 344 от
18 апр. 1952 г. се създава Архивно управление при МВР, което да организира и ръководи архивните учреждения. Създават се Централен държавен
архив на НРБ, Централен държавен исторически архив и дванадесет окръжни държавни архиви, един от които в Благоевград. Архивът в Благоевград започва да функционира през юни 1952 г. като Окръжен държавен
архив при МВР със задача да провежда държавната политика в областта
на архивното дело, да организира събирането, съхраняването, използването и популяризирането на документалното богатство на окръга.
В края на 1961 г. архивът излиза от състава на МВР и преминава на
административно подчинение на ОНС – Благоевград, а в методическо – на
отдел „Архивен“ при Министерството на просветата и културата.
В резултат на извършените нормативни промени в областта на архивното дело през 1978 г. Окръжен държавен архив – Благоевград получава нов статут и наименование Дирекция „Окръжен държавен архив“. В
административно отношение продължава да е подчинен на ОНС – Благоевград, а в методическо – на ГУА при МС.
С извършването на административно-териториалната реформа
през 1987 г. ОНС се закрива, архивът преминава на административно
подчинение на Община Благоевград и променя наименованието си на Държавен архив – Благоевград, но запазва своя статут и териториалния си
обхват на действие.
Съгласно ПМС № 268 от 30 дек. 1992 г. архивът преминава на пряко
подчинение на ГУА при МС като специализирано териториално звено. С
приемането на Устройствения правилник на ГУА при МС през 2000 г. се
преобразува в Териториална дирекция „Държавен архив“ – Благоевград.
След приемането на Закона за Националния архивен фонд и Устройствения правилник на Държавна агенция „Архиви“ през 2007 г. архивът
променя наименованието си на Териториален държавен архив – Благоевград.
Към края на 2009 г. Териториален държавен архив – Благоевград има
1910 фонда: 370 за периода до 1944 г. и 1540 от 1944 г. до наши дни. От
тях 1823 са учрежденски със 166115 архивни единици и 87 лични с 4677
архивни единици. Заведени са 1149 спомена и 777 частични постъпления.
Освен тях от бившия архив на БКП се съхраняват и 1056 фонда с 25601
архивни единици, 1178 спомена и 514 частични постъпления.
През 1978 г. е издаден Пътеводител по архивните фондове 1805–
1944 г., част І. Постъпленията на документи за този период след отпечатването на пътеводителя не са много, поради което той е актуален и
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сега. Настоящият пътеводител е предшестван от издадения през 1982 г.
Пътеводител по архивните фондове 1944–1976 г., част ІІ. След издаването му обемът на архивните фондове е нараснал значително, което наложи подготовката на нов пътеводител.
***
Пътеводителят е справочник, предназначен да подпомага интересуващите се при търсене на информация за документите, съхранявани в
архива. Настоящият пътеводител обхваща архивни фондове за периода
от 1944 до 2009 г. Всички те са обработени и могат да се ползват от
читатели.
Фондовете са групирани в раздели и подраздели, където са подредени
по значимост и взаимовръзка. Списъците на неанотираните фондове и на
частичните постъпления са в края на съответните подраздели. При тях
подреждането също е по значимост, като еднотипните са по азбучен ред
на селищата.
При структурирането на пътеводителя е използвана следната класификационна схема:
І. Органи на власт и управление
ІІ. Съд и прокуратура
ІІІ. Обществено-политическа дейност
ІV. Промишленост
V. Селско, горско и водно стопанство
VІ. Строителство, благоустройство и комунално стопанство
VІІ. Транспорт и съобщения
VІІІ. Търговия
ІХ. Финанси, кредитно и застрахователно дело
Х. Образование, наука, изкуство и култура
ХІ. Здравеопазване, социални грижи
ХІІ. Физкултура, спорт, туризъм
ХІІІ. Лични фондове
Характеристиките в пътеводителя са индивидуални и групови.
Индивидуалните характеристики са изготвени за отделни фондове
и включват наименование на архивния фонд, каквото е имал фондообразувателят по време на постъпването на фонда в Държавния архив, справочни данни за фонда (номер на фонда, брой описи, брой архивни единици,
линейни метри, крайни дати на архивните документи във фонда, които не
винаги съвпадат с крайните дати на съществуване на фондообразувателя), кратка историческа справка и анотация за вида и съдържанието на
документите във фонда. В случаите, когато фондообразувателят е продължител на дейността на институция, функционирала до 9 септ. 1944 г.
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и има друг фонд за този период или дейността му преминава в тази на
друг фондообразувател, са направени съответните препратки след справочните данни за фонда. С индивидуални характеристики са представени част от фондовете, подбрани според своята значимост и пълнота, а
останалите са включени в списъци на неанотираните фондове в края на
подразделите.
Груповите характеристики се отнасят за еднотипни фондообразуватели с еднакъв предмет на дейност, а често и еднакъв период на съществуване. Такива напр. са градските народни съвети, селските общински
управления, аграрно-промишлените комплекси, трудово-кооперативните
земеделски стопанства и др. Груповите характеристики включват общо
наименование на архивните фондове, обобщени справочни данни за тях
(общ брой фондове, общ брой описи, общ брой архивни единици, линейни
метри, крайни дати на архивните документи във фондовете), кратка историческа справка, списък на фондовете в груповата характеристика,
подредени по азбучен ред на селищата, със справочни данни за всеки фонд.
След справочните данни на фондовете от списъка има препратки, където
са необходими такива. Анотацията за вида и съдържанието на документите във фондовете от груповата характеристика е обща. В част от
груповите характеристики не са включени всички фондове от съответната група поради големия им брой – напр.: от 64 фонда на селски общински народни съвети груповата характеристика обхваща 12; от 171
фонда на ТКЗС в груповата характеристика са включени 15; от 77 фонда
на основни училища в груповата характеристика са включени 13 и др. Необхванатите в характеристиките фондове са посочени в списъците на
неанотираните фондове в края на подразделите, но справочните данни за
тях, като брой фондове, архивни единици, линейни метри и крайни дати са
прибавени към данните под общото им наименование в груповите характеристики. Наименованията на фондовете са такива, каквито са имали
фондообразувателите при постъпването в архива и при някои групови характеристики част от фондовете на пръв поглед не принадлежат към
съответната група – напр. в груповата характеристика на средните общообразователни училища от общо 19 фонда 14 са заведени като основни
училища, но в по-късен период са преобразувани в средни, което е посочено
в историческите справки към тях. Подобен е и случаят с груповата характеристика на предприятия „Водоснабдяване и канализация“, където е
фондът на ЕООД „Увекс“ – Сандански, който въпреки наименованието си
принадлежи към тази група предприятия.
Историческите справки при фондовете с индивидуални характеристики са кратки и представят основни данни за фондообразувателя – период на съществуване, промени в наименованието и структурата, предмет на дейност. При фондовете с групови характеристики историческите справки са общи за фондообразувателите в съответната група, но
когато при част от фондообразувателите има различия в създаването и
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ликвидирането от посочените в общата справка, под наименованието на
съответния фонд това е отразено. Историческите справки на фондовете
от личен произход съдържат биографични данни на лицата, а в семейните
фондове се дават сведения за всеки член от фамилията.
В анотациите документите са групирани по значимост и вид. В зависимост от съдържанието на фондовете някои документи са описани
единично (за отделен документ), а други групово (за еднородни по вид и съдържание документи). Дати са посочвани при документи с по-голяма ценност, когато имат значение за по-точно предаване на съдържанието или
при документи, които са извън хронологичния обхват на пътеводителя,
т.е. преди 1944 г. При груповите характеристики освен дати са посочени и номерата на фондовете, в които са съответните документи. Когато липсва посочване на номера на фондове в груповите характеристики,
това е показател за наличието на тези видове документи в почти всички
фондове от групата. В анотациите не са включени документи като колективни трудови договори, вътрешни правила за организация на работната заплата, щатни разписания и документи на профорганизациите на
фондообразувателите, защото се съдържат в почти всички фондове.
Характеристиките на фондовете от последния раздел – Лични фондове – са подредени по азбучен ред на фамилните имена на фондообразувателите.
Като приложения са представени списъци по възходящ ред на фондовете след 1944 г., на фондовете в бившия архив на БКП и на спомените. Сред тях има пропуснати номера на фондове и спомени, които са
отчислени. Приложени са и списък на съкращенията, географски и именен
указатели. Указателите се отнасят за имената, които са в основния корпус на пътеводителя, без приложенията. В географския указател поради
честото им срещане не са включени Благоевград, Благоевградски окръг,
Благоевградска област, Благоевградска околия, Благоевградска община
и съответните стари наименования – Горна Джумая, Горноджумайско,
Горноджумайска околия или Горноджумайска област. След селата от
Благоевградска област не е посочено Благоевградско, но за всички останали след името на селото е дадена принадлежността към съответната
териториално-административна област.
При съставянето на пътеводителя са използвани характеристики на
архивните фондове, изготвени от експерти, работили в архива през различни периоди от време. След всяка характеристика с инициали са посочени имената на съставителя. Историческите справки към фондовете са
съставени от ст. н. с. ІІ ст. д-р Димитър Тюлеков и от Любима Петрова.
Любима Петрова
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І. ОРГАНИ НА ВЛАСТ И УПРАВЛЕНИЕ
І. 1. МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТ И УПРАВЛЕНИЕ
Областна дирекция – Благоевград
Ф. 59, 2 описа, 173 а.е., 1.52 л.м., 1938–1948 г.
Вж. ф. 61К
Създава се през 1943 г. в съотвествие със Закона за бързо уреждане неотложни въпроси в освободените земи. Продължава да съществува под същото наименование и след политическите промени от 1944 г., когато от териториалния
обхват на дирекцията отпадат Струмишка, Царевоселска и Беровска околии
(Република Македония). Като орган на изпълнителната власт ръководи дейността на околийските управления, контролира изпълнението на законите и другите
нормативни актове, назначава и уволнява околийските управители, кметовете,
помощник-кметовете и секретар-бирниците на общините, утвърждава техните
решения и бюджети. Подчинена е на отечественофронтовските правителства,
а през 1945–1947 г. – и на СКК. Закрива се съгласно Закона за народните съвети
и Заповед от 20 март 1948 г. на МВР.

Окръжни и наредби от висшестоящи органи по дейността на дирекцията
(1944–1948) и от Министерството на социалната политика за общественото
подпомагане (1938–1945).
Заповедни книги (1944–1948).
Учредителни протоколи на комитети за социални грижи към общините в
областта (1945). Учредителни преписки на дружества за закрила на децата в
с. Бигла и с. Град, Царевоселска околия (1943–1944).
Кореспонденция на Областната дирекция и на Областната инспекция
по обществени грижи – Горна Джумая с министерства, околийски и общински управления, Представителството на СКК за Горноджумайска област,
областни служби, организации, съюзи, кооперации и др. за: промени в административното деление (1944–1946); утвърждаване решения на общински
съвети; провеждане на референдум за премахване на монархията и избори
за ВНС (1946); строителство на жп линии и пътища (1942–1945); изплащане
на издръжките по военни причини; настаняване и подпомагане на бежанците
(1944–1945); снабдяване на населението с храни и стоки; изпълнение на наряди; назначаване, уволняване и класиране на личния състав в общините;
издаване позволителни и запазване периметри за дирене на мини и кариери (1942–1947); отчуждаване на имоти и отнемане на помещения от частни
лица за държавни и обществени нужди (1946–1947); осигуряване работни
помещения за различни служби, отбелязване на юбилеи и годишнини, провеждане на митинги, събрания, конференции, тържества и др.; откриване
на социални заведения, настаняване на нуждаещи се в приюти; издръжка и
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подпомагане на детски домове, приюти, трапезарии, бежанци и преселници,
нуждаещи се семейства, пострадали от въздушни нападения, природни бедствия и др.; закриване на питейни заведения (1947); остри заразни заболявания в областта.
Доклади за: състоянието на околиите (1947); общественото подпомагане
(1944–1945); дейността на учреждения в областта.
Сведения за: населението, чуждите поданици, индустриалните предприятия, занаятчийското производство, електроснабдяването, водоснабдяването, транспорта, училищата и др.; събраните и внесени приходи в държавния
бюджет; необходимите кредити и отпуснати средства за издръжка по военни
причини (1945); настаняването и подпомагането на бежанците и преселниците (1944–1946); училищните трапезарии (1945–1946); летните дневни детски
домове (1946); убитите партизани, разрушените и опожарени имущества до
9 септ. 1944 г. в Разложка и Неврокопска околии (1944); задържаните и освободените лица от милиционерските участъци (1944–1945); състава на полицията и милицията в областта (1944).
Списъци на: общините в Горноджумайска област; бежанците и преселниците; италианските военнопленници; лицата, осъдени от Народния съд;
съставите на временните общински управи (1945); подлежащите на трудово
мобилизиране лица (1947).
Лични досиета на служители (1938–1948).
Ведомости за: издръжка на настанени в приюти в страната жители на
Горноджумайска област (1944–1946); заплати на служителите в Областна
инспекция по обществени грижи – Горна Джумая (1945–1947). ЛП
Окръжен народен съвет – Благоевград
Ф. 944, 11 описа, 7372 а.е., 46.85 л.м., 1921–1992 г.
Съществува от 5 ян. 1950 г., когато се провежда учредителната сесия в
съответствие със Закона за разделяне територията на НРБ на окръзи и с Указ
на Президиума на ВНС за определяне броя на кандидатите за окръжни народни
съвети. Географският му район е според Указ на Президиума на ВНС от 1949 г. и
Указ на Президиума на НС за ново административно деление на територията на
НРБ от 1959 г. Ръководи, координира и контролира цялостната дейност на общинските народни съвети в Благоевградски окръг. Закрива се от 28 февр. 1988 г.
със Закона за преустановяване мандата на окръжните, общинските и районните
народни съвети и на кметствата от 1987 г.

Постановления, разпореждания, решения на висшестоящи органи. Укази на Държавния съвет за награждаване на многодетни майки (1959–1987)
и служители (1959–1977). Инструкции, наредби и указания на Върховния
арбитър и разпореждания на МС по дейността на държавните арбитражи
(1951–1960, 1963, 1968).
10
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Правилници за: работата на ИК и за вътрешния трудов ред (1978, 1980);
вътрешния ред и деловодството на Държавния арбитраж (1951, 1959); въвеждането на конкурсно начало при назначаването на директори на училища
(1986).
Кореспонденция с висшестоящи органи и с околийски, градски и селски
народни съвети, Окръжното управление на МВР – Благоевград и др. за: развитието на промишлеността, селското стопанство, строителството, търговията, съобщенията, просветата, спорта, здравеопазването; подобряване поминъка на населението, отчуждените за нуждите на МНО частни земи, обектите
с въоръжена охрана; промените в административното деление; училищата в
гранични зони; безопасността на движението и др.
Предложения: до Държавния съвет на НРБ за награждаване с държавни
и правителствени отличия; от общинските съвети и решения на Президиума
на НС и на ОНС – Благоевград за преименуване на селища и улици (1957–
1962); за създаване на АПК (1971); до МНП за разкриване на допълнителни
паралелки за разширено изучаване на западни езици, математика, музика и
др. (1987); до МНП за награждаване на учители и просветни дейци със звания, ордени и медали и на зрелостници със златни и сребърни значки (1987).
Заповедни книги (1949–1951).
Заповеди: на председателя на ИК по дейността на съвета (1966–1967,
1971–1987); на отдел „Народна просвета“ по работата на училищата в окръга; за назначаване, преназначаване и уволнение на учители.
Протоколни книги: от заседания на Временната управа (1950); на Окръжния комитет на отбраната (1968–1973); от съвещания и заседания на
ръководството на отдел „Народна просвета“; на Инспекторския съвет към
отдел „Народна просвета“; за назначаване на учители.
Протоколи: от заседания на ИК; от сесии; от заседания на постоянните
комисии; от заседания на Съвета по планово изграждане на населените места
(1963–1979); от заседания на Съвета по архитектура и благоустройство; от
заседания на Съвета за отдих и туризъм (1973–1975); от заседания на Щаба
по строителството (1984–1987); за определяне земи за трайни насаждения;
частично земеустрояване на ТКЗС – Банско (1952–1959); оземляване на училищата (1950–1960); групиране земите на новообразуваните ТКЗС и ДЗС;
на комисиите за ТПС (1950–1961); раздаване на земи от ДПФ (1956–1960);
одворяване и оземляване (1951–1959); учредителни на АПК в окръга (1970–
1971); за разпределение на млади специалисти; на Комисията по безопасност
на движението; от заседания на Дирекционния и Медицинския съвети при
дирекция „Народно здраве и социални грижи“ към ОНС; от заседания на ръководството на Окръжния съвет за народна просвета; за назначаване на учители в окръга; за съвместна дейност между ОК на БКП, ОНС – Благоевград
и МНП по въпросите на образованието в окръга за периода 1986–1990 г.
(1986); от заседания на Бюрото, конференции и пленуми на Окръжния съвет за изкуство и култура – Благоевград; от заседания на Пенсионната комисия (1952–1953, 1956–1971); от заседания на Окръжния читалищен съвет
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(1964–1967); от отчетни събрания на читалищата (1967); за организирането
и провеждането на избори.
Доклади, приветствия, изказвания, послания, поздравителни телеграми
за юбилейни годишнини, празници и др. (1977–1987).
Програми за: развитието на окръга; ускорено развитие на образованието; социално-икономическото развитие на Симитли за периода 1975–1980 г.
(1973–1975); ускорено интензивно развитие на промишлеността на основата
на научно-техническия прогрес; развитието на автомобилния, железопътния
и други видове транспорт; хлебопроизводството; решаване на неотложните
социално-битови, здравни, просветни и транспортни въпроси в малките селища до 500 жители; използването на бригадирски труд; намаляване на ръчния, физически тежък и непривлекателен труд; развитие на системата за комплексно обществено обслужване; строителството на обекти за безопасност
на движението; производствени на ТКЗС и ДЗС; задоволяване на населението със селскостопански продукти; развитието на туризма в Банско и окръга;
подобряване на материалната база за отдих и туризъм в окръга до 1990 г.
(1974); развитието на физическата култура, спорта и туризма през Деветата
петилетка; изпращане на делегации и групи в побратимени области (1988);
потребността от кадри за учебно-възпитателните заведения.
Инженерен проект за развитие на строителството през Деветата петилетка в Благоевградски окръг (1985).
Планове за: провеждане сесиите на ОНС; работата на ИК; социално-икономическото развитие на окръга; производството, труда и себестойността;
допълнителната потребност от работна сила; селското стопанство; дейността
на ТКЗС; капиталните вложения; проучване и проектиране на териториално
селищно устройство (1982); териториално-устройствени на Благоевградски
окръг (1965–1970); кадастрални и строително-регулационни (1980–1984);
топографо-геодезически дейности (1983); приходите от населението; работата на Окръжната държавна инспекция по труда; набиране на работници
за строителството и промишлеността; озеленяването; комуналното стопанство, народната просвета и здравеопазването; културата и изкуството; работата на отдел „Народна просвета“ и на Инспекцията по труда; развитието
на кинематографията и на книгоразпространението; арбитражната дейност;
финансови; производствено-финансови на ТКЗС, държавните горски земеделски стопанства и ДЗС; на Окръжно управление „Земеделие и хранителна
промишленост“.
Планове и отчети за: проучвателните и проектантски работи; строителството по посрещането на дипломатическия корпус (1985–1987); състоянието на транспорта в окръга и експлоатационната дейност на транспортните
предприятия; социалната и трудова реализация на младежта; себестойността
и труда; организацията на труда; повишаване квалификацията на кадрите;
безопасността на движението; работата с жените; благоустрояването и хигиенизирането на населените места; техническия прогрес; на селскостопански
организации в окръга; на Окръжния медицински съвет; приема на ученици12
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те в общообразователните, професионално-техническите и висшите учебни
заведения; дейността на предучилищните заведения; отдиха на учениците;
началното военно обучение; квалификацията на учителите; на общинските
съвети за култура в окръга; на Клуба на дейците на културата – Благоевград.
Отчети за: изпълнение на програмата „Благоевград 87“ (1987); жалбите;
организационно-масовата работа в общините; изпълнението на поръченията
от съветниците; труда; изпълнението на основните показатели за ефективността в промишлеността; капиталните вложения; допуснатото незаконно
строителство; благоустрояването и хигиенизирането на селищата; основните
средства; приходите от народното стопанство; използване на целосменното и
вътрешносменното работно време в предприятията; социалното развитие на
трудовите колективи; структурата на обработваемата земя; засадените декари и произведената продукция; участието на трудовите колективи от Благоевград за изграждане на корпусните обекти (1987); здравеопазването в окръга; наличните кадри по образование, трудов стаж и др.
Доклади за: социално-икономическия растеж на Благоевградски окръг
през мандата 1976–1978 г. (1979); финансовата дейност; строителството; интензификацията на горското стопанство, дървообработващата и мебелната
промишленост в окръга; състоянието на здравеопазването; развитието на образователното дело.
Доклади, информации и отчети за: състоянието на окръга; организационно-масовата работа на Окръжния, градските и селските съвети; работата на
постоянните комисии; развитието на промишлеността; транспорта; строителството; благоустрояването на селищата; капиталните вложения; социалноикономическото състояние и трудовите ресурси; работата с жените и относителния им дял в производството; приходите от данъци, такси и други вземания;
дейността на служба „Съдебно-счетоводни експертизи“; дейността на служба
„Държавни имоти“; работата на Окръжна държавна инспекция по труда; работната сила; залесяването, състоянието на горския фонд, броя на животните
в горите; работата на отдел „Цени и контрол по цените“; зеленото строителство; износа; арбитражната дейност; селското стопанство; растениевъдството; лозарството и черничепроизводството; трайните насаждения; овощарството; тютюнопроизводството; зеленчукопроизводството; фуражопроизводството; поддържането на автомобилния парк; провеждане на селскостопанската
учебна година; социалистическото съревнование в селското стопанство; земеустройството; борбата с ерозията; търговията, търговската мрежа и общественото хранене; изхранването и хлебопроизводството; изкупуването; рационализациите и стандартизациите; дейността на градските търговски предприятия; кръводаряването; броя на жителите, естествения и механичния прираст;
обучението на кадрите в съветите, новите граждански ритуали, сключените
бракове с чужденци, съревнованието между общинските съвети, административното обслужване на населението; дейността на Окръжния съвет за народна
просвета; разпределението и реализацията на завършилите средно образование; участието на учениците в бригадирското движение; дейността на отдел
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„Народно здраве“ и на болниците, диспансерите, поликлиниките и селските
здравни заведения в окръга; състоянието на учебно-възпитателната работа;
дейността на читалищата, художествената самодейност, културно-просветната дейност, радиопропагандата; паметниците на културата.
Списъци на: обектите за лимитни капитални вложения; обектите и видовете проектантски работи по кадастъра; работните места, определени за
нежители; мрежата от учебни заведения; вакантните учителски места, назначените и съкратените учители; на педагогическия персонал, броя на паралелките, извънкласните форми, библиотеките и др.; за награждаване на учители.
Баланси: на земята; на трудовите ресурси.
Решения: на Поземления съвет (1951–1960); на комисии по земята и на
МС за отчуждаване или предоставяне на земи.
Държавни поземлени книги (1956–1962).
Служебни бюлетини за арбитражната дейност.
Преписки за: отпускане пенсии на участници в Балканските войни; отчуждаване на Кордопуловата къща в Мелник (1963–1965); отреждане терени за строителство на пощенски станции, автобази, гаражи, сервизи и др.
(1972–1973); отчуждаване на кооперативни и частни земи за нуждите на
МНО (1964); отчуждени и изплатени имоти на лица, ТКЗС и промишлени
предприятия в Благоевградски окръг (1921–1992); предсрочно условно освобождаване, помилване и настаняване на работа на затворници след излизането им от затвора.
Дневници със списъци на лицата, на които са изплатени суми за отчуждени имоти (1961–1987).
Проектосметни документации за създаване на трайни насаждения, за
възстановяване на църквата „Св. Тодор Стратилат“ в с. Добърско (1954) и за
възстановяване на Сирлещовата къща в Банско (1957).
Статистически отчети за: арбитражната дейност; дейността на ТКЗС,
ДЗС, МТС и АПК; механизацията, броя на заетите в селското стопанство и
средните добиви от зърнени култури, зеленчуци, трайни насаждения и животновъдството в окръга по райони; наличните кадри; посетите и засадени
площи; трудовите злополуки; социалното развитие на трудовите колективи; насочените и настанени на работа млади специалисти; персонала и ФРЗ;
дейността на училищата; подлежащите на задължително обучение деца; общообразователните трудово-политехнически училища; броя на учебните заведения, учениците и паралелките, реализацията на завършилите; успеха на
учениците по училища; резултатите от учебната работа; капиталните вложения в отрасъл „Просвета“; изпълнението на план-приема на ученици; ученическото хранене; отдиха на учениците; отпадналите ученици; повишаване
квалификацията на кадрите; резултатите от олимпиади; социалното развитие
на колективите; броя на населението по селищни системи и населени места и
броя на учениците; регистрираните заболявания на обслужваното население;
разкритите легла и персонала в здравните заведения; постоянните детски
ясли; медицинските кадри; медицинското обслужване по селищни системи;
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дейността на стоматолозите; женските и детските консултации; амбулаторно-поликлиничните кабинети; профилактичните прегледи на децата и учениците; здравно-просветната дейност; дейността на здравните заведения.
Справки за: приходите от данъци и такси; числеността на персонала и
ФРЗ в общините и кметствата; броя на учащите се в различни степени учебни
заведения; учителските кадри общо по селищни системи и вид учебни заведения; вакантните учителски места, подлежащите на пенсиониране учители,
потребностите от ученически превози.
Служебни лични формуляри на ръководни кадри в градските и селските
общински народни съвети и на съветници.
Удостоверения за трудов стаж и за участие в борбата срещу фашизма
(1960).
Характеристики на учители и културни дейци, предложени за награждаване.
Бюджети, отчети и баланси на: ОНС; управление „Земеделие“; комуналните предприятия; селскостопанските училища; отдел „Народна просвета“.
Ревизионни актове от финансови ревизии.
Анализи за раждаемостта и детската смъртност.
Паспорти на зелени площи (1963).
Регистър на обработваемите и необработваемите земи в окръга по околии (1950–1955).
Книга за прихода и разхода на земите на ДПФ (1950–1960). Държавна
поземлена книга (1956–1957).
Таблици за материалната база на общообразователните училища (1970–
1987).
Кратки исторически бележки за историята на първите начални училища
(1986).
Арбитражни дела между стопански организации и търговски предприятия за неустойка на договорни отношения, нанесени щети и загуби, неплатени стоки и услуги и др. (1965–1972). ЛП
О К О Л И ЙС К И Н А РОД НИ СЪ ВЕ Т И
5 фонда, 11 описа, 2798 а.е., 40.65 л.м., 1938–1960 г.
Продължават дейността на съществуващите преди 1944 г. околийски управления. През 1948 г. се назначават временните управи на околийските народни
съвети, а през 1949 г. се избират народните съветници. Според Закона за народните съвети са органи на държавната власт. Ръководят провеждането на стопанската, социална и културна политика и решават въпроси от местно значение,
като координират и контролират работата на институции, организации и предприятия в съответната околия. Прекратяват дейността си в съответствие с
Указа на Президиума на НС за ново административно деление на територията
на НРБ от 1959 г.
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Околийски народен съвет – Благоевград
Ф. 606, 2 описа, 531 а.е., 1.80 л.м., 1946–1960 г.
Околийски народен съвет – Гоце Делчев
Ф. 214, 3 описа, 1093 а.е., 29.60 л.м., 1942–1959 г.
Околийски народен съвет – Петрич
Ф. 222, 1 опис, 213 а.е., 0.95 л.м., 1944–1960 г.
Околийски народен съвет – Разлог
Ф. 212, 4 описа, 696 а.е., 3.10 л.м., 1938–1959 г.
Околийски народен съвет – Сандански
Ф. 648, 1 опис, 265 а.е., 5.20 л.м., 1944–1959 г.
Укази, окръжни, решения, заповеди и указания на висшестоящи органи
по дейността на съветите.
Протоколни книги: на околийските народни съвети – ф. 212 (1946–1958),
ф. 648 (1948–1952); за назначаване на учители – ф. 212 (1938–1949).
Протоколи от: заседания на Временната управа – ф. 606 (1949–1951);
сесии и заседания на ИК на околийските и на местните съвети; приемане и предаване на строителни обекти – ф. 214 (1956), ф. 648 (1954–1955);
дадени строителни линии – ф. 214 (1955); съвещания с търговски организации за изпълнение на плана по стокооборота – ф. 214 (1953); комисиите
по ТПС; комисията за определяне категорията на земята – ф. 212 (1951);
преминаване на земи от горския фонд към ДПФ – ф. 648 (1956); за усвояване от ТКЗС на земи от горския фонд – ф. 648 (1958); връщане земите
на принудително изселените – ф. 214 (1954); заменки на имоти на кооператори – ф. 214 (1957–1958); учредителни и от заседания на управителни
съвети и събрания на ТКЗС; съвещания с високодобивници в околията –
ф. 214 (1955); заседания на педагогическите съвети в училищата – ф. 214
(1957), ф. 606 (1952–1955); самооблагането – ф. 214 (1958); майсторски и
калфенски изпити и курсове – ф. 214 (1949); конференции на участъковите
лекари – ф. 214 (1955).
Решения на околийския и местните съвети за отчуждаване на земи за обществени нужди и на земи, прехвърлени към горския поземлен фонд – ф. 606
(1954).
Заповедни книги: на околийските народни съвети; на Околийско комисарство по снабдяването – ф. 648 (1944–1945); на отдел „Народно здраве и
социални грижи“ – ф. 648 (1953–1959).
Заповеди на ръководството по дейността на съвета и за назначаване, награди и наказания на служители – ф. 606 (1948–1953), за назначаване и уволняване на учители – ф. 214 (1959).
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Правилници и класификационни схеми за организацията на архивите
при народните съвети в околията и за опазване на поверителните книжа –
ф. 212 (1950–1958).
Отчетни доклади за: работата на съветите; дейността на селските управления – ф. 214 (1948–1949); състоянието и проблемите на търговията –
ф. 606 (1956–1958); от средищни директори за политическите прояви на учителите – ф. 214 (1942).
Планове за: работата на ИК – ф. 212 (1952, 1954–1955); дейността на
отделите към съветите; селскостопанската дейност; производствени и финансови на ТКЗС; за строителството през Втората петилетка – ф. 214 (1949);
земеустройствени на селата и ТКЗС – ф. 222 (1948–1958); работата на Околийското пълномощничество по държавните доставки – ф. 648 (1951); държавните доставки в общините от околията – ф. 648 (1956–1957).
Планове, отчети и доклади за: дейността на околийските съвети, отделите и службите към тях; работата на постоянните комисии; организационно-масовата работа; изпълнението на държавните доставки; строителството,
благоустрояването и хигиенизирането, местната промишленост, търговията,
транспорта, селското и горското стопанство, образованието, културата, здравеопазването, физкултурата и спорта.
Сведения за: имотите на принудително изселените – ф. 212 (1950–1953);
селскостопанската дейност; отпускането на народни пенсии и прекратяването на пенсии на лица, проявили фашистка дейност – ф. 212 (1952–1954);
циганското малцинство – ф. 212 (1954); броя на занаятчийските, кооперативните и частни заведения – ф. 212 (1948–1949); броя на учениците, учителите
и дружинните ръководители – ф. 212 (1956–1958).
Избирателни списъци, протоколи, бюлетини и сведения от избори.
Списъци на: частни занаятчийски и държавни промишлени предприятия – ф. 222 (1947–1948); материалите и статистическите данни, представляващи държавна тайна – ф. 214 (1956, 1958); служителите на съвета – ф. 214
(1957); блокираните влогове и имущество на притежателите на фабрики и индустриални предприятия – ф. 212 (1949–1950); стопани, поели обещания за
високи добиви – ф. 214 (1955); притежателите на селскостопански животни
и обложени с държавни доставки – ф. 212 (1950–1951); жители на околията,
притежаващи земи на други места – ф. 214 (1958); членове на ТКЗС; учителите; подлежащите на ограмотяване; вакантните учителски места – ф. 214
(1957); донаборниците; лицата от околията, които са чужди поданици – ф. 214
(1957).
Книги за: конфискуваните недвижими имоти на осъдените лица от Народния съд – ф. 212 (1945–1948); дадените под наем имоти – ф. 212 (1945–
1946); непокрити имоти на осъдени от Народния съд лица и актуването им –
ф. 212 (1949–1956); издадени разрешителни на частни занаятчии – ф. 212
(1954–1956); заповедите на училищния инспектор – ф. 212 (1938–1948).
Архитектурни планове и проектосметни документации за строеж на
частни жилища и обществени сгради – ф. 212 (1952–1959), ф. 606 (1954,
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1956–1958), хлородозаторна камера на водопроводната мрежа – ф. 214
(1953), водопроводна инсталация на мелница и електроинсталация за електровалцова мелница – ф. 214 (1956).
Баланси на работната сила и на земята.
Актове за поземлена собственост – ф. 214 (1953, 1955).
Държавна поземлена книга – ф. 648 (1956). Поземлени листове за обработваемата земя на селищата в околията – ф. 648 (1958).
Картотека на поливните площи – ф. 214 (1953).
Карти на земите от горския фонд в землищата на селата Струмско, Рилци и Мощанец – ф. 606 (1957–1958).
Таблици за: райониране на селскостопанските култури; за заклани животни и получено месо – ф. 212 (1951–1958); броя на населението по населени места – ф. 222 (1955–1960).
Декларации за притежаван добитък – ф. 212 (1951).
Разрешителни за откриване на занаятчийски работилници – ф. 214
(1952–1954).
Лични досиета на: съветници – ф. 212 (1953–1958); учители от околията – ф. 214 (1948–1953).
Характеристики на учители и кандидат-студенти – ф. 214 (1956–1957).
Сведения, писма и характеристики за прекратяване пенсиите на лица,
проявили фашистка дейност, отпускане на поборнически и опълченски пенсии – ф. 214 (1951–1952, 1954, 1956).
Молби от граждани за гостуване на близки, изселили се в Турция –
ф. 214 (1956).
Бюджети и счетоводни отчети.
Ревизионни актове от финансови ревизии.
Преписи от присъди за конфискуване на имущества – ф. 214 (1954).
Баланси и отчети на национализирани предприятия – ф. 212 (1947–1958),
ф. 606 (1948–1949, 1952).
Преписки по отчуждаването и национализирането на имоти и предприятия в околията – ф. 606 (1947–1960). ЛП
ГР А Д С К И Н А РО Д НИ СЪ ВЕ Т И
7 фонда, 67 описа, 7107 а.е., 58.49 л.м., 1906–2005 г.
Продължават дейността на съществувалите преди 1944 г. градски общински управления. През 1949 г. се преименуват съгласно Закона за народните съвети
от 1948 г. на градски общински народни съвети. От 1951 г. са градски народни
съвети на депутатите на трудещите се, а от 1956 г. – градски народни съвети.
Имат промени в наименованията през 1959 г. – отново градски общински народни съвети, а от 1979 до 1988 г. са общински народни съвети на новообразуваните
селищни системи. От 28 февр. 1988 г. съобразно Закона за преустановяване мандата на окръжните, общинските и районните народни съвети и на кметствата,
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са общински народни съвети. Като местни органи на държавна власт според
Конституциите от 1947 и 1971 г. и Закона за народните съвети организират, ръководят и контролират стопанския, социалния и духовен живот и комплексното
развитие на съответните административно-териториални единици. Съгласно
Закона за местното самоуправление и местната администрация от 1991 г. са
органи на местното самоуправление, които определят политиката на общината
за изграждането и развитието й, решават „местните проблеми, свързани с икономиката, опазването на околната среда, здравната, образователната, културната и комунално-битовата дейност, териториално-селищното устройство,
общинската собственост, безопасността на движението и обществения ред“.

Градски народен съвет на
депутатите на трудещите се – Банско
Ф. 29, 10 описа, 951 а.е., 7.00 л.м., 1944–2003 г.
Вж. ф. 26К
Градски народен съвет – Благоевград
Ф. 115, 12 описа, 2347 а.е., 15.69 л.м., 1906–1998 г.
Вж. ф. 125К
Градски народен съвет на
депутатите на трудещите се – Гоце Делчев
Ф. 30, 8 описа, 862 а.е., 7.39 л.м., 1944–2002 г.
Вж. ф. 28К
Градски общински народен съвет – Мелник
Ф. 582, 5 описа, 188 а.е., 1.74 л.м., 1913–1987 г.
Вж. ф. 220К и 121
Градски народен съвет на
депутатите на трудещите се – Петрич
Ф. 36, 11 описа, 950 а.е., 8.15 л.м., 1944–2002 г.
Вж. ф. 32К
Градски народен съвет на
депутатите на трудещите се – Разлог
Ф. 32, 11 описа, 924 а.е., 9.07 л.м., 1936–2005 г.
Вж. ф. 31К
Градски народен съвет – Сандански
Ф. 121, 10 описа, 885 а.е., 9.45 л.м., 1936–1992 г.
Вж. ф. 131К
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Постановления, наредби, заповеди, окръжни, решения на висшестоящи
органи по дейността на съветите.
Указ на МС за преименуването на Горна Джумая в Благоевград – ф. 115
(1950).
Меморандум за икономическо сътрудничество между община Разлог и
община Доксато (Гърция) – ф. 32 (1998).
Правилници за устройството и дейността на съветите.
Протоколи от: сесии на съветите и заседания на ИК и временните общински управи; заседания на кметски съвети и общи събрания на кметства;
комисии по ТПС; избирателни комисии за избори за народни представители,
съветници и кметове; среща на ръководни политически и държавни дейци с
решения за изграждането на Банско като туристически център – ф. 29 (1987);
отчуждаване на недвижими имоти – ф. 29 (1975–1977), ф. 36 (1948–1953);
предаване на завършени строежи – ф. 30 (1967–1970); за раздадени пустеещи
и изоставени земи, изключени от ДПФ – ф. 30 (1963), ф. 115 (1963–1986);
за оценяване на трайни насаждения на граждани – ф. 115 (1923, 1937, 1940–
1942, 1950, 1955, 1957, 1960, 1963–1968, 1970–1989); замяна на земи на кооператорите – ф. 36 (1958–1964); местен референдум за парично участие на
населението за изграждане на община Благоевград – ф. 115 (1986); разрешено правотъргуване на частни лица – ф. 30 (1957–1968); отчетно-изборни
конференции, пленуми и заседания на бюрата на общински съвети за култура
и съветите за народна просвета; комисиите за борба с противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни; за сътрудничество между общините
Благоевград и Щип (Македония) – ф. 115 (1991).
Заповедни книги и заповеди по дейността на съветите.
Планове и програми за: дейността на съветите; социално-икономическото развитие на общините; задоволяването на допълнителната потребност от
работна сила; развитието на търговията, селското стопанство, благоустройството, образованието, културата; изграждането на Банско като уникално селище от нов тип и център за международен и вътрешен туризъм – ф. 29 (1981);
възстановяването на Неврокопската българска епархия, връщането на седалището ѝ в Гоце Делчев и честването на 100-годишнината ѝ – ф. 30 (1994).
Планове, доклади, информации за: дейността на съветите и постоянните
комисии; промишлеността, строителството, транспорта и съобщенията, местната промишленост, търговията, изкупуването и развитието на търговската
мрежа, селското и горското стопанство, благоустрояването и хигиенизирането, просветата и културата, здравеопазването; извънградските пионерски
лагери; целодневните детски градини; художествената самодейност; социалните грижи и помощи; провеждане на общински празници и окръжния събор
на народното творчество „Пирин пее“ – ф. 115 (1985–1988); провеждане на
Втория международен телевизионен фестивал „Златната антена“ – ф. 115
(1989); строежа на хижите в Пирин планина – ф. 29 (1948).
Отчети за: дейността на съветите; преброяването на селскостопанските животни, посевите и трайните насаждения; движението на населението;
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труда и ФРЗ: персонала по длъжности, пол, трудов стаж и образование; квалификацията на кадрите; учебно-възпитателната дейност; художествената
самодейност.
Архитектурни планове, актове за частни и обществени строежи и квартални планове – ф. 32 (1941–1949, 1951, 1960).
Протоколи, заповеди, обявления и възражения за определяне регулационния план на Разлог – ф. 32 (1936–1947).
Планове и скици за строежи на: училища – ф. 115 (1938–1946); кооперативна болница – ф. 115 (1946–1947); паметници и костници на загиналите
през войните – ф. 115 (1945–1947).
Проектосметни документации по благоустрояването – ф. 29 (1970).
Сведения и преписки за: убитите жители на Горна Джумая (Благоевград)
през септемврийските събития от 1923 г. и във войната през 1944–1945 г. –
ф. 115 (1947); опожарените сгради на борци против фашизма – ф. 32 (1945);
отнемането имотите на партизани и даването им под наем – ф. 115 (1943–
1945); заселването и преброяването на евреите и регистрирането на бежанците от Беломорието – ф. 36 (1944–1946); войната и СКК – ф. 29 (1944–
1947); снабдяването на съветските войски – ф. 29 (1944–1945); изземването
на огнестрелно оръжие и взривни вещества – ф. 29 (1944–1947); реквизирането на селскостопански произведения и добитък – ф. 29 (1944–1945); Заема
на свободата – ф. 29 (1945–1946); обмяната на парите – ф. 29 (1947); снабдяването на населението, болниците и войската с храна – ф. 36 (1944–1947);
отпускането на парични помощи за бежанските семейства; проведеното допитване до народа за премахване на монархията и установяването на република – ф. 29, ф. 115 (1946–1947); описанието на Горна Джумая (Благоевград) – ф. 115 (1946–1947); имотното състояние и материалното положение
на осъдените от Народния съд – ф. 32 (1945); конфискуването на имотите на
съдените от Народния съд – ф. 29 (1945–1947); ликвидираните частни занаятчийски работилници – ф. 29 (1948–1950); наводнението на Благоевград от
р. Бистрица – ф. 115 (1954); движението на заразните болести; намаляването
броя на кръчмите и ограничаване на пиянството; отчуждените и изплатените
имоти на граждани – ф. 115 (1906, 1920–1922, 1925, 1927–1933, 1935–1994);
национализираните предприятия – ф. 29 (1948); закупуването на технически
инструменти за нуждите на техническата служба към съвета чрез граждани
от Банско, живеещи в Америка – ф. 29 (1949); временната трудова повинност; отчуждаването на помещения за тютюневи складове – ф. 29 (1948);
откриването на здравен дом – ф. 29 (1948
Преброителни карти за наличните животни, птици и пчелни семейства –
ф. 115 (1985–1987).
Списъци: на партизаните и издадените удостоверения от отряд „Антон
Попов“ – ф. 36 (1945); за пострадалите от войните и фашизма и участници в
партизанското движение – ф. 29 (1948), ф. 32 (1941–1945), ф. 36 (1952–1958);
на бежанци – ф. 36 (1945); на гръцки, югославски и съветски граждани, настанени в общината – ф. 36 (1946); за облагането на стопаните със задължител21
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ни държавни доставки; на регистрирани занаятчии – ф. 30 (1971–1974), ф. 36
(1967), ф. 115 (1968–1970); за раздадените пустеещи и изоставени земи –
ф. 115 (1963–1986); на общинските имоти – ф. 29 (2001); на лицата, на които
са преведени суми в ДСК – Благоевград за отчуждени имоти (1978–1982); за
преброяването на населението и жилищния фонд – ф. 115 (1975, 1985, 1991);
на недвижимите паметници на културата в Благоевградска община – ф. 115
(1995); на приватизираните общински обекти – ф. 32 (1995, 1997, 2000); на
учредителите на тютюнопроизводителното дружество – ф. 29 (1948).
Ведомости: от преброяване на населението и жилищния фонд – ф. 115
(1985); за добити вина и ракия – ф. 115 (1976–1977); от облагане с данък върху общия доход – ф. 30 (1971–1974), ф. 115 (1976–1979).
Докладни записки за награждаване на многодетни майки с медали –
ф. 115 (1967–1970).
Удостоверения на регистрираните вероизповедания – ф. 29 (1998–2001).
Паспорти на зелените площи – ф. 30 (1967–1970).
Бюджети и отчети за изпълнението им.
Ревизионни актове.
Договори и правни анализи за приватизационна продажба на общински
обекти и имоти – ф. 32, ф. 36 (1995–2001).
Баланси на земята и на поливните площи.
Декларации на Държавна планова комисия за притежавани земеделски
имоти – ф. 32, ф. 36, ф. 115 (1949).
Регистри за преведени суми за отчуждени имоти – ф. 115 (1982–1987) и
за раздадени пустеещи и изоставени земи – ф. 115 (1963–1990).
Книги: данъчни – ф. 115 (1936–1963), ф. 121 (1936–1949); поземлена –
ф. 29 (1960–1964); за записване на пенсионерите – ф. 582 (1913–1959); за
изселвания и заселвания – ф. 582 (1921–1959).
Беседи, бюлетини, очерци и разкази, изнасяни по градския радиовъзел
за обществено-политическия, икономическия и културния живот на града –
ф. 115 (1964–1965).
Брошури, публикации, справки и информации за провеждането на
фестивала „Франкофолии“ в Ла Рошел (Франция) и в Благоевград – ф. 115
(1991–1992).
Програми на Шестия и Седмия национални събори на народното творчество „Копривщица 91“ и „Копривщица 95“ – ф. 115 (1991, 1995).
Плакати, покани, списъци, планове за подготовката и провеждането на
Третия и Четвъртия международни фестивали за музикални и развлекателни
програми „Златната антена“ в Благоевград – ф. 115 (1993–1994).
Рекламни брошури на Община Банско като туристически център – ф. 29
(2003).
Жалби от граждани.
Албум с фотоси от Обувна фабрика в Жилина (Чехословакия) – ф. 115
(1978). ЛП
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С ЕЛ С К И О Б Щ ИНСК И НА РОД НИ СЪ ВЕ Т И
64 фонда, 253 описа, 10109 а.е., 103.32 л.м., 1928–2003 г.
Продължават дейността на съществуващите преди 1944 г. селски общински управления. С отделна Наредба-закон от 2 ноем. 1944 г. се прекратява мандатът на общинските съветници. Функциите им се поемат от назначени временни
управи. През 1949 г. съобразно Закона за народните съвети от 1948 г. се избират
местни органи на държавната власт и в селските общини на окръга. В съответствие със Закона за изменение на Закона за народните съвети и Указа за ново
административно деление на НРБ от 1959 г. стават селски общински народни
съвети, а част от тях се преобразуват в пълномощничества. Като местни органи на държавна власт според Конституциите от 1947 и 1971 г. и Закона за
народните съвети, в рамките на пълномощията си ръководят стопанските, административни, социални и културни дейности в съответните населени места.
След образуването на селищните системи през 1979 г. част от тях стават общински народни съвети на селищни системи, а през 1988 г. – кметства. Съгласно
Закона за местното самоуправление и местната администрация от 1991 г. са
органи на местното самоуправление.

Селски народен съвет на депутатите
на трудещите се – с. Белица, Благоевградско
Ф. 55, 11 описа, 587 а.е., 6.35 л.м., 1943–2001 г.
Вж. ф. 55К
От 1969 г. е Градски общински народен съвет – Белица.

Селски общински народен съвет –
с. Гара Пирин, Благоевградско
Ф. 514, 8 описа, 385 а.е., 3.20 л.м., 1937–1995 г.
Вж. ф. 165К
От 1978 г. е Общински народен съвет – Кресна.

Селски общински народен съвет –
с. Гърмен, Благоевградско
Ф. 240, 10 описа, 449 а.е., 6.69 л.м., 1943–2001 г.
Вж. ф. 237К
От 1979 г. е Общински народен съвет на селищна система – с. Гърмен.
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Селски народен съвет на депутатите
на трудещите се – с. Добринище, Благоевградско
Ф. 28, 3 описа, 131 а.е., 1.35 л.м., 1944–1978 г.
Вж. ф. 59К и 29
Съществува до 1978 г. От 1979 г. е кметство към ОбНС на селищна система – Банско.

Селски народен съвет на депутатите
на трудещите се – с. Катунци, Благоевградско
Ф. 45, 9 описа, 300 а.е., 2.90 л.м., 1936–1987 г.
Вж. ф. 121
Съществува до 1987 г. От 1988 г. е кметство към ОбНС – Сандански.

Селски народен съвет на депутатите
на трудещите се – с. Коларово, Благоевградско
Ф. 37, 6 описа, 222 а.е., 1.92 л.м., 1936–1987 г.
Вж. ф. 38К и ф. 36
Съществува до 1987 г. От 1988 г. е кметство към ОбНС – Петрич.
Селски общински народен съвет –
с. Огражден, Благоевградско
Ф. 315, 8 описа, 332 а.е., 3.71 л.м., 1948–1994 г.
През 1970 г. с. Гара Огражден и с. Микрево образуват с. Струмяни. От
1979 г. съществува като ОбНС на селищна система – с. Струмяни.

Селски общински народен съвет –
с. Първомай, Благоевградско
Ф. 311, 6 описа, 273 а.е., 4.70 л.м., 1941–1987 г.
Вж. ф. 36
Съществува до 1987 г. От 1988 г. е кметство към ОбНС – Петрич.

Селски общински народен съвет –
с. Сатовча, Благоевградско
Ф. 920, 8 описа, 370 а.е., 3.61 л.м., 1948–2003 г.
Вж. ф. 344К
От 1979 г. е ОбНС на селищна система – с. Сатовча.
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Селски общински народен съвет –
с. Симитли, Благоевградско
Ф. 385, 13 описа, 937 а.е., 10.27 л.м., 1937–2002 г.
Вж. ф. 143К
От 1969 г. е Градски общински народен съвет – Симитли.

Селски народен съвет на депутатите
на трудещите се – с. Хаджидимово, Благоевградско
Ф. 22, 9 описа, 522 а.е., 4.27 л.м., 1942–2002 г.
Вж. ф. 10К
От 1959 до 1962 г. е кметство към Селски общински народен съвет – с. Копривлен. През 1979 г. е ОбНС на селищна система – с. Хаджидимово. През 1996 г.
общинският център е обявен за град.

Селски народен съвет – с. Якоруда, Благоевградско
Ф. 162, 8 описа, 456 а.е., 4.72 л.м., 1944–1994 г.
Вж. ф. 135К
От 1964 г. е Градски общински народен съвет – Якоруда.

Окръжни, наредби, инструкции, постановления на висшестоящи органи
по дейността на съветите.
Устройствени правилници на общините.
Протоколи от: сесии на съветите и заседания на общинските управи и на
ИК; заседания на кметствата от общините; заседания на ТПС комисии; на избирателни комисии за провеждане на избори за народни представители, общински съветници, кметове и съдебни заседатели; за отчуждаване на имоти –
ф. 22 (1950–1956, 1958), ф. 45 (1955–1966), ф. 162 (1948, 1950, 1978–1982),
ф. 240 (1957–1966), ф. 315 (1967–1968); даване под наем имоти от фондови
земи – ф. 162 (1947–1948); замяна на горски и полски имоти – ф. 162 (1948–
1949); подялба на недвижими имоти – ф. 28 (1956); оценки на имоти – ф. 45
(1949, 1982); издирване на български държавни имоти, намиращи се в Гърция и Югославия – ф. 28 (1945); от търгове за покупко-продажба на общинска собственост – ф. 55 (1994), ф. 385 (2000–2001) и конфискувани вещи –
ф. 28 (1946); дадени линии за строеж на сгради – ф. 45 (1948–1951, 1954);
приемане на електрическата централа от Якорудска популярна банка – ф. 162
(1948); въведени в експлоатация обекти – ф. 162 (1978–1982); регистрирани занаятчийски заведения – ф. 162 (1949); национализирани предприятия
на братя Клешкови и на Теофил Бучков – ф. 162 (1949–1950); обмяната на
старите банкноти и бонове – ф. 28 (1947); на скотовъдната комисия – ф. 162
(1944–1947); заседания на бюрата и отчетно-изборни конференции на об25
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щински съвети за просвета и на общински съвети за култура; на комисиите
по безопасност на движението и за борба с противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни.
Заповедни книги.
Стратегии за развитие на общините през периода 2000–2006 г. – ф. 55,
ф. 240 (2000).
Програми за: социално-икономическото развитие на общините; финансова стабилизация и ефективно управление на ресурсите – ф. 55, ф. 240,
ф. 920 (1999); развитие на селското стопанство в Благоевградска област за
периода 1999–2005 г. – ф. 385 (1999); приватизация на общинската собственост – ф. 22 (1994).
Проект за осигуряване на алтернативна заетост на освободените работници от Мина „Канина“ – с. Балдево – ф. 240 (2001).
Планове и отчети за: дейността на съветите, постоянните комисии, ИК;
строителството, благоустрояването и хигиенизирането; селскостопанската
дейност; местната промишленост; търговията и общественото хранене; здравеопазването и хигиенизирането; социалните грижи; учебното дело; културната дейност.
Статистически отчети за: преброяване на посевите, трайните насаждения и селскостопанските животни; средните добиви от земята; капиталните
вложения и въведените в действие основни фондове; естествения и механичен прираст на населението.
Списъци на: земеделските стопани-кооператори, получили земя за лично ползване – ф. 240 (1977), ф. 920 (1968–1970, 1974–1975); занаятчийските
предприятия – ф. 45 (1949).
Преписки за: развитието на промишлеността, селското стопанство, благоустрояването, търговията, здравеопазването, социалното подпомагане;
изпълнението на държавните доставки; снабдяването на населението с хранителни продукти и стоки; общественото осигуряване; бежанците от Беломорието – ф. 45 (1945); извършените убийства и опожарени къщи на партизани – ф. 162 (1944–1945); изземване на имотите на осъдените от Народния
съд – ф. 162 (1945, 1948–1949); строителството на овощарска защитна станция – ф. 55 (1948), здравен дом и електроцентрала – ф. 55 (1946), водоснабдяване и канализация – ф. 55 (1954), курорта „Семково“ – ф. 55 (1968); учредяване кооперация за построяване на кооперативна болница – ф. 162 (1947).
Позволителни за упражняване на занаяти – ф. 55 (1965–1966), ф. 315
(1969, 1971–1974, 1976).
Удостоверения за отпускане пенсии на участниците в Македоно-Одринското опълчение – ф. 22 (1958).
Таблици за броя на наличните птици, пчели и животни.
Бюджети и отчети за изпълнението им.
Актове от финансови ревизии.
Баланси на: трудовите ресурси; земята.
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Преписи от нотариални актове, скици и писма за оземляване на бежанците от Македония – ф. 22 (1942–1949, 1955–1956).
Книги за поземления фонд – ф. 311, ф. 920 (1960). Поземлени листове.
Данъчни регистри и декларации за притежавани непокрити земеделски имоти – ф. 22 (1946, 1949), ф. 37 (1936–1949), ф. 45 (1936–1940), ф. 55,
ф. 240 (1949), ф. 385 (1937–1959).
Планове, чертежи, скици, проектосметни документации за: благоустрояването – ф. 55 (1944–1954); постройка на училище в с. Гара Пирин (Кресна) – ф. 514 (1937); канализация на с. Сатовча и битов комбинат – ф. 920
(1952–1965); водоснабдяване на селата Плетена и Вълкосел – ф. 920 (1954–
1964); електрификацията и строителството на обществени сгради – ф. 22
(1945–1952); построяването на детски дом; нова общинска сграда; мост на р.
Места – ф. 162 (1946–1948).
Карта на паметниците на култура и на културните институти в община
Гърмен – ф. 240.
Рекламни брошури на община Сатовча – ф. 920 (2000, 2003).
Албуми със снимки: от Първа земляческа среща в с. Хаджидимово –
ф. 22 (1983); от Симитлийска община – ф. 385. ЛП
О К О Л И Й С К И У ПРА В Л Е НИ Я НА МИНИСТ Е РСТ ВО Т О
Н А В ЪТР Е Ш НИ Т Е Р А Б О Т И И НАРОД НОТ О З Д РА ВЕ
5 фонда, 5 описа, 459 а.е., 5.52 л.м., 1937–1949 г.
Продължават дейността на съществуващите преди 1944 г. органи на изпълнителната власт. Ръководят се от Областната дирекция на МВРНЗ – Горна
Джумая (Благоевград) и от МВРНЗ. Организират борбата срещу престъпността, изпълнението на стопанските планове, прилагането на законите и нормативните актове и управлението на общините. Закриват се съгласно Закона за
народните съвети от 1948 г. и се създават околийски народни съвети, които заедно с околийските управления на МВР поемат дейността им.

Околийско управление на МВРНЗ – Благоевград
Ф. 60, 1 опис, 135 а.е., 0.73 л.м., 1944–1949 г.
Вж. ф. 63К
Околийско управление на МВРНЗ – Гоце Делчев
Ф. 82, 1 опис, 101 а.е., 1.40 л.м., 1944–1948 г.
Вж. ф. 84К
Околийско управление на МВРНЗ – Петрич
Ф. 26, 1 опис, 80 а.е., 1.78 л.м., 1937–1948 г.
Вж. ф. 21К
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Околийско управление на МВРНЗ – Разлог
Ф. 61, 1 опис, 58 а.е., 0.60 л.м., 1944–1947 г.
Вж. ф. 62К
Околийско управление на МВРНЗ – Сандански
Ф. 6, 1 опис, 85 а.е., 1.01 л.м., 1944–1948 г.
Вж. ф. 6К
Окръжни, разпореждания, указания на висшестоящи органи за: събирането на вноските от Заема на свободата; издаването на задгранични паспорти; конституирането на общинските управления; участието на населението
в обществено-политическия живот на страната; кредитирането на земеделските стопани; организирането на бригадирското движение; отношението на
държавата към различните църкви и религии.
Заповеди на МВРНЗ за: обособяване на общини в Горноджумайска околия – ф. 60 (1945–1947); назначаване и уволняване на кметове и служители –
ф. 26 (1937–1947), ф. 60 (1944–1947); оземляване на държавните учреждения, общини, кооперации и училища – ф. 60 (1946–1947).
Заповедни книги – ф. 6 (1944–1948).
Протоколи: от конференция и заседания на временните общински управи – ф. 61 (1944–1947); на обществени, културни и политически организации – ф. 61 (1944–1945).
Доклади за: административното, политическото и стопанското състояние на общините; работата на временните общински управления; благоустрояването; здравеопазването.
Тригодишни благоустройствени планове на общините – ф. 82 (1947).
Сведения за: стопанското и културно състояние на общините; броя на
населението, домакинствата, обработваемата земя, добитъка, кооперациите, училищата и др.; работата на промишлените предприятия; подлежащите
на временна трудова повинност; наличните превозни средства; просветната
дейност; дейността на читалищата; разпространението на вестници и списания; дейността на здравните служби.
Преписки с висшестоящи и други учреждения и организации за: административното, обществено-политическото, стопанското и културното положение в околиите; преминаването на селища от една община в друга – ф. 6
(1945–1946); подготовката и провеждането на избори; противовъздушната
отбрана, евакуирането, настаняването и подпомагането на пострадалите при
бомбардировките през 1944 г.; мобилизацията, издръжката на семействата
на мобилизираните; снабдяването с хранителни продукти; временната трудова повинност; нарядите, реквизициите; преброяването на населението;
опазването на посевите; хигиенизирането; издирването на лица и животни;
разследването на тежки престъпления; препращането на задържани лица;
настаняването, подпомагането и преселването на бежанци; установяването
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на изоставено държавно имущество от българските власти в Гърция; репатрирането на чужди поданици; организирането на детски лагери, училищни
трапезарии и др.; организирането дейността на милицията; изселването на
лица; развитието на промишлеността, търговията, строителството, селското
стопанство, транспорта, образованието, културата, здравеопазването, социалната дейност.
Показания на полицаи и жандармеристи за действията им срещу партизанското движение в Разложка и Горноджумайска околии – ф. 61 (1944–
1945).
Заявления, предупредителни протоколи, дознания от разпити по възникнали имуществени, жилищни и семейни спорове и нарушаване на обществения ред – ф. 26 (1937–1946).
Послания на религиозните общности в подкрепа на отечественофронтовската власт – ф. 26, ф. 60 (1948).
Удостоверения на борци против фашизма за отпускане на социални помощи – ф. 61 (1945–1946).
Декларации на преселници от Гърция, които не желаят да се завърнат –
ф. 6 (1946).
Списъци на: новоизбраните ръководства на обществени, културни и политически организации – ф. 61 (1944–1945); бежанци и преселници в Петричка околия – ф. 26 (1944–1945); убитите във Втората световна война – ф. 6
(1948); за получени ордени и медали от участници във Втората световна война – ф. 26 (1945–1946); благотворителни дружества – ф. 61 (1946); ловците
от Светиврачкото ловно дружество „Сокол“ – ф. 6 (1946).
Бюджети на общините.
Ревизионни актове от финансови ревизии – ф. 6(1945–1948).
Лични дела на кметове от околията – ф. 60 (1944–1949).
Книга за движението на личния състав – ф. 61 (1944–1946).
Ведомости за заплати на служителите – ф. 26 (1942, 1944–1945). ЛП
Колекция „Изборни документи от Благоевградски регион“
Ф. 1503, 7 описа, 972 а.е., 7.18 л.м., 1990–2005 г.
Районната, общинските и секционните комисии следят за законосъобразността при подготовката и провеждането на изборите в Благоевградска област. Тяхното създаване и дейност е съгласно изборното законодателство, което съвпада с началото на демократичните промени в България от 1989 г. При
избора на ВНС от 1990 г. има изградени осем районни избирателни комисии. В
останалите избори е документирана дейността на 1 районна и 14 общински комисии. Броят на секционните избирателни комисии е според жителите на съответните населени места.
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Указ на президента за утвърждаване на изборните книжа за провеждане
на избори за ВНС (1990).
Закони за местните избори и за избиране на президент и вицепрезидент
(1999, 2001, 2003).
Решения и указания на ЦИК за подготовка и провеждане на избори.
Протоколи: от заседания на РИК за организация на изборите и регистрация на кандидати за народни представители; на ОИК, РИК и СИК от Благоевградски окръг за резултатите от избори за президент и вицепрезидент,
народни представители, общински съветници и местни органи на власт и
управление и кметове на общини и населени места; от консултации на Областния управител – Благоевград и кметове на общини с политически сили
за утвърждаване на РИК и СИК; срещи на политически сили с кметовете на
общини за определяне състава на СИК.
Заповеди на кметовете на общините в региона за образуване на избирателни комисии.
Заявления от политически партии и коалиции за регистриране на кандидатски листи.
Регистри на партии, коалиции, комитети за участие на изборите, на кандидати за народни представители, общински съветници, кметове.
Списъци: на избирателните комисии в Благоевградски регион за изборите за президент и вицепрезидент (1996); на регистрираните политически
партии и коалиции за участие в изборите (2001).
Избирателни бюлетини (1996–1997, 2005).
Жалби и възражения на политически партии до РИК – Благоевград за
извършени нарушения при провеждането на изборите (1996–1997, 2005). ЛП
Комисия по изпълнение на Закона за отчуждаване на едрата градска
покрита недвижима собственост – Благоевград
Ф. 1581, 1 опис, 1006 а.е., 1.75 л.м., 1945–1964 г.
Създава се със Закон за отчуждаване на едрата градска покрита недвижима собственост от 15 апр. 1948 г. Ръководният ѝ състав е назначен от Министерство на правосъдието и от Околийския народен съвет – Горна Джумая (Благоевград). Комисията отчуждава в полза на държавата недвижими имоти на
частни лица или дружества. В архивния фонд има документи за конфискуване на
имоти на лица, съдени от Народния съд. Закрива се с Указ на Президиума на НС
от 23 юни 1962 г.

Присъди на Горноджумайския народен съд на лица, осъдени на основание чл. 10 от Наредбата-закон за съдене на виновниците за въвличане на България в световната война срещу съюзните народи и злодеянията, свързани с
нея (1945, 1953).
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Преписка: за отчуждаване в полза на държавата на движима и недвижима
собственост на лица от Горна Джумая (Благоевград), осъдени от Народния
съд, сведения и списъци на лицата (1945–1951); движима и недвижима собственост и списъци на изселени лица от Горна Джумая и околията и реабилитацията им (1952–1954); по Закона за отчуждаване на едрата градска покрита
недвижима собственост имоти на лица от Горна Джумая (1948–1964). ГА
СПИСЪК НА НЕАНОТИРАНИТЕ ФОНДОВЕ
Селски общински народен съвет – с. Абланица, Благоевградско
Ф. 1179, 3 описа, 44 а.е., 0.60 л.м., 1975–1979 г.
Вж. ф. 22 и ф. 470
Селски общински народен съвет – с. Бабяк, Благоевградско
Ф. 923, 3 описа, 95 а.е., 0.70 л.м., 1946–1979 г.
Вж. ф. 344К и ф. 55
Селски общински народен съвет – с. Баня, Благоевградско
Ф. 181, 6 описа, 161 а.е., 1.85 л.м., 1945–1978 г.
Вж. ф. 182К и ф. 32
Селски народен съвет на депутатите на трудещите се – с. Брежани, Благоевградско
Ф. 39, 4 описа, 242 а.е., 1.49 л.м., 1944–1978 г.
Вж. ф. 9К и ф. 385
Селски народен съвет – с. Брезница, Благоевградско
Ф. 558, 4 описа, 71 а.е., 0.50 л.м., 1949–1978 г.
Вж. ф. 344К и ф. 30
Селски народен съвет – с. Бучино, Благоевградско
Ф. 572, 1 опис, 57 а.е., 0.45 л.м., 1946–1962 г.
Вж. ф. 115
Селски народен съвет – с. Влахи, Благоевградско
Ф. 264, 1 опис, 51 а.е., 0.45 л.м., 1946–1958 г.
Вж. ф. 165К и ф. 514
Селски общински народен съвет – с. Вълкосел, Благоевградско
Ф. 1146, 3 описа, 49 а.е., 0.45 л.м., 1975–1978 г.
Вж. ф. 31 и ф. 920
Селски народен съвет – с. Гайтаниново, Благоевградско
Ф. 692, 1 опис, 66 а.е., 2.00 л.м., 1944–1958 г.
Вж. ф. 344К и ф. 74
Селски общински народен съвет – с. Гега, Благоевградско
Ф. 931, 4 описа, 113 а.е., 1.05 л.м., 1954–1978 г.
Вж. ф. 311
Селски народен съвет – с. Голешово, Благоевградско
Ф. 226, 2 описа, 86 а.е., 0.60 л.м., 1940–1958 г.
Вж. ф. 221К и ф. 47
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Селски народен съвет – с. Горно Спанчево, Благоевградско
Ф. 197, 2 описа, 70 а.е., 1.00 л.м., 1948–1958 г.
Вж. ф. 45
Селски народен съвет – с. Градево, Благоевградско
Ф. 386, 5 описа, 147 а.е., 1.50 л.м., 1945–1978 г.
Вж. ф. 385
Селски общински народен съвет – с. Дамяница, Благоевградско
Ф. 1156, 1 опис, 26 а.е., 0.40 л.м., 1975–1978 г.
Вж. ф. 51 и ф. 121
Селски народен съвет на депутатите на трудещите се – с. Добърско, Благоевградско
Ф. 379, 1 опис, 39 а.е., 0.55 л.м., 1945–1956 г.
Селски народен съвет на депутатите на трудещите се – с. Долен, Благоевградско
Ф. 23, 2 описа, 28 а.е., 0.21 л.м., 1939–1965 г.
Вж. ф. 25К и ф. 920
Селски народен съвет – с. Долно Драглище, Благоевградско
Ф. 567, 1 опис, 50 а.е., 0.40 л.м., 1944–1956 г.
Вж. ф. 181
Селски общински народен съвет – с. Дъбница, Благоевградско
Ф. 470, 9 описа, 256 а.е., 1.90 л.м., 1944–1978 г.
Вж. ф. 178К и ф. 240
Селски народен съвет на депутатите на трудещите се – с. Елешница,
Благоевградско
Ф. 57, 5 описа, 171 а.е., 1.45 л.м., 1944–1978 г.
Вж. ф. 53К и ф. 55
Селски общински народен съвет – с. Игралище, Благоевградско
Ф. 1178, 1 опис, 30 а.е., 0.17 л.м., 1971–1979 г.
Вж. ф. 315
Селски народен съвет – с. Илинден, Благоевградско
Ф. 693, 1 опис, 31 а.е., 0.35 л.м., 1946–1958 г.
Селски народен съвет – с. Илинденци, Благоевградско
Ф. 259, 1 опис, 32 а.е., 0.30 л.м., 1944–1955 г.
Вж. ф. 255К и ф. 315
Селско общинско управление – с. Ковачевица, Благоевградско
Ф. 88, 1 опис, 24 а.е., 0.15 л.м., 1944–1947 г.
Вж. ф. 90К
Селски общински народен съвет – с. Конарско, Благоевградско
Ф. 1162, 1 опис, 28 а.е., 0.30 л.м., 1971–1978 г.
Вж. ф. 162
Селски народен съвет на депутатите на трудещите се – с. Копривлен,
Благоевградско
Ф. 74, 5 описа, 176 а.е., 1.81 л.м., 1939–1978 г.
Вж. ф. 75К и ф. 22
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Селски народен съвет – с. Корница, Благоевградско
Ф. 559, 4 описа, 67 а.е., 0.55 л.м., 1945–1977 г.
Вж. ф. 284К и ф. 30
Селски общински народен съвет – с. Кочан, Благоевградско
Ф. 831, 5 описа, 116 а.е., 1.03 л.м., 1928–1978 г.
Вж. ф. 920
Селски народен съвет на депутатите на трудещите се – с. Кресна, Благоевградско
Ф. 72, 1 опис, 15 а.е., 0.20 л.м., 1944–1951 г.
Вж. ф. 91К и ф. 514
Селски общински народен съвет – с. Крупник, Благоевградско
Ф. 595, 4 описа, 196 а.е., 1.45 л.м., 1942–1978 г.
Вж. ф. 289К и ф. 385
Селски общински народен съвет – с. Кулата, Благоевградско
Ф. 928, 2 описа, 95 а.е., 0.80 л.м., 1943–1978 г.
Вж. ф. 248К, ф. 36 и ф. 46
Селски общински народен съвет – с. Кърналово, Благоевградско
Ф. 425, 5 описа, 355 а.е., 3.75 л.м., 1945–1978 г.
Вж. ф. 179К и ф. 36
Селски народен съвет – с. Левуново, Благоевградско
Ф. 949, 1 опис, 24 а.е., 0.15 л.м., 1951–1958 г.
Вж. ф. 344К и ф. 121
Селски народен съвет на депутатите на трудещите се – с. Марикостиново, Благоевградско
Ф. 46, 4 описа, 323 а.е., 2.20 л.м., 1931–1978 г.
Вж. ф. 41К и ф. 36
Селски общински народен съвет – с. Места, Благоевградско
Ф. 1591, 2 описа, 83 а.е., 0.85 л.м., 1966–1978 г.
Вж. ф. 29
Селско общинско управление – с. Мусомища, Благоевградско
Ф. 9, 1 опис, 5 а.е., 0.05 л.м., 1944–1949 г.
Вж. ф. 7К и ф. 30
Селски народен съвет – с. Никудин, Благоевградско
Ф. 279, 1 опис, 31 а.е., 0.40 л.м., 1944–1958 г.
Вж. ф. 269К и ф. 315
Селски народен съвет на депутатите на трудещите се – с. Обидим, Благоевградско
Ф. 58, 3 описа, 65 а.е., 0.70 л.м., 1944–1958 г.
Вж. ф. 54К и ф. 29
Селски общински народен съвет – с. Огняново, Благоевградско
Ф. 887, 3 описа, 88 а.е., 1.05 л.м., 1948–1978 г.
Вж. ф. 240
Селски народен съвет – с. Осиково, Благоевградско
Ф. 242, 5 описа, 105 а.е., 0.90 л.м., 1944–1980 г.
Вж. ф. 344К, ф. 240 и ф. 887
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Селски народен съвет на депутатите на трудещите се – с. Ощава, Благоевградско
Ф. 263, 1 опис, 35 а.е., 0.20 л.м., 1946–1955 г.
Вж. ф. 514
Селски общински народен съвет – с. Падеж, Благоевградско
Ф. 373, 6 описа, 194 а.е., 2.36 л.м., 1949–1978 г.
Вж. ф. 115
Селски народен съвет на депутатите на трудещите се – с. Петрово, Благоевградско
Ф. 47, 7 описа, 256 а.е., 2.25 л.м., 1937–1978 г.
Вж. ф. 43К и ф. 45
Селски народен съвет – с. Пирин, Благоевградско
Ф. 241, 2 описа, 71 а.е., 0.85 л.м., 1946–1958 г.
Вж. ф. 45
Селски народен съвет – с. Плоски, Благоевградско
Ф. 734, 2 описа, 96 а.е., 1.30 л.м., 1938–1978 г.
Вж. ф. 102К и ф. 121
Селски общински народен съвет – с. Селище, Благоевградско
Ф. 737, 6 описа, 138 а.е., 1.65 л.м., 1944–1978 г.
Вж. ф. 257К и ф. 115
Селски народен съвет на депутатите на трудещите се – с. Склаве, Благоевградско
Ф. 51, 4 описа, 163 а.е., 1.70 л.м., 1943–1978 г.
Вж. ф. 52К и ф. 121
Селско общинско управление – с. Скрът, Благоевградско
Ф. 87, 2 описа, 55 а.е., 0.50 л.м., 1944–1978 г.
Вж. ф. 88К и ф. 37
Селски народен съвет на депутатите на трудещите се – с. Слащен, Благоевградско
Ф. 31, 5 описа, 98 а.е., 1.12 л.м., 1944–1979 г.
Вж. ф. 13К и ф. 920
Селски народен съвет – с. Станке Лисичково, Благоевградско
Ф. 309, 2 описа, 137 а.е., 1.20 л.м., 1939–1958 г.
Вж. ф. 344К и ф. 737
Селско общинско управление – с. Хърсово, Благоевградско
Ф. 90, 1 опис, 12 а.е., 0.14 л.м., 1944–1948 г.
Вж. ф. 46
Селски общински народен съвет – с. Цапарево, Благоевградско
Ф. 646, 4 описа, 129 а.е., 1.35 л.м., 1945–1978 г.
Вж. ф. 315
Селски народен съвет – с. Яково, Благоевградско
Ф. 424, 3 описа, 50 а.е., 0.30 л.м., 1954–1978 г.
Вж. ф. 311 и ф. 425
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СПИСЪК НА ЧАСТИЧНИТЕ ПОСТЪПЛЕНИЯ
Селски народен съвет на депутатите на трудещите се – с. Сушица, Благоевградско
ЧП 2, 3 а.е., 0.04 л.м., 1951–1952 г.
І. 2. КОНТРОЛНИ ОРГАНИ
Окръжен комитет за Държавен и народен контрол – Благоевград
Ф. 1094, 5 описа, 289 а.е., 3.70 л.м., 1963–1987 г.
Създава се с постановление на ЦК на БКП и МС от 27 юни 1963 г. като
Инспекция за партиен и държавен контрол – Благоевград. През 1966 г. се преименува в Окръжна инспекция за държавен контрол – Благоевград. С решение
на ЦК на БКП и Държавния съвет от 12 апр. 1972 г. се изгражда като ОК за
ДНК. Дейността му е съобразена със Закона за държавен и народен контрол от
1974 г. Осъществява контрол и съдействие за спазване на законите и другите
нормативни актове и изпълнение на стопанските задачи в Благоевградски окръг.
Прекратява дейността си от 1 ян. 1988 г. с решение на КДНК от 10 дек. 1987 г.

ИБ

Протоколи, решения и заповеди на комитета.
Планове и отчети.
Анализи и статистически отчети на общинските комитети.
Заповеди, докладни записки, обяснения и др. от извършени проверки.

О Б Щ ИНСК И К ОМИТ Е Т И
З А Д Ъ Р Ж А В Е Н И Н А РОД Е Н КОНТ РОЛ
14 фонда, 23 описа, 1112 а.е., 10.45 л.м., 1972–1990 г.
Приемници са на комисиите за партиен и държавен контрол, които започват да се изграждат на държавна и обществена основа от началото на 70-те
години на XX век. Създават се през периода 1967–1979 г. като общински и градски
комитети за ДНК. Дейността им е съобразена със Закона за държавен и народен
контрол от 1974 г. По повод промените в административно-териториалното
устройство на НРБ през 1979 г. се учредяват нови, а съществуващите комитети се преобразуват в общински комитети за ДНК. Осъществяват контрол и съдействие на стопански организации, ведомства, административни структури
и др. за спазване на законите и другите нормативни актове и за изпълнение на
плановете в стопанските отрасли. Избират се на сесии на общинските народни
съвети и се отчитат пред тях. Закриват се с решение на ВНС от 21 септ. 1990 г.
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Общински комитет за Държавен и народен контрол – Банско
Ф. 1381, 1 опис, 35 а.е., 0.40 л.м., 1977–1990 г.
Съществува от 1977 г.

Общински комитет за Държавен и народен контрол – Белица
Ф. 1385, 1 опис, 8 а.е., 0.10 л.м., 1986–1990 г.
Съществува от 1974 г.

Общински комитет за Държавен и народен контрол – Благоевград
Ф. 1250, 3 описа, 269 а.е., 2.20 л.м., 1972–1990 г.
Съществува от 1972 г.

Общински комитет за Държавен и народен контрол – Гоце Делчев
Ф. 1262, 3 описа, 141 а.е., 1.45 л.м., 1974–1990 г.
Съществува от 1972 г.

Общински комитет за Държавен и народен контрол –
с. Гърмен, Благоевградско
Ф. 1384, 1 опис, 19 а.е., 0.30 л.м., 1979–1990 г.
Съществува от 1979 г.

Общински комитет за Държавен и народен контрол – Кресна
Ф. 1374, 1 опис, 12 а.е., 0.10 л.м., 1974–1990 г.
Съществува от 1967 г.

Общински комитет за Държавен и народен контрол – Петрич
Ф. 1251, 3 описа, 181 а.е., 1.90 л.м., 1972–1990 г.
Съществува от 1972 г.

Общински комитет за Държавен и народен контрол – Разлог
Ф. 1258, 3 описа, 55 а.е., 0.60 л.м., 1972–1990 г.
Съществува от 1972 г.
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Общински комитет за Държавен и народен контрол – Сандански
Ф. 1254, 2 описа, 226 а.е., 1.30 л.м., 1972–1990 г.
Съществува от 1972 г.

Общински комитет за Държавен и народен контрол –
с. Сатовча, Благоевградско
Ф. 1380, 1 опис, 69 а.е., 0.45 л.м., 1979–1990 г.
Съществува от [1979] г.

Общински комитет за Държавен и народен контрол – Симитли
Ф. 1367, 1 опис, 37 а.е., 1.00 л.м., 1972–1990 г.
Съществува от 1972 г.

Общински комитет за Държавен и народен контрол – с. Струмяни,
Благоевградско
Ф. 1382, 1 опис, 22 а.е., 0.15 л.м., 1975–1989 г.
Съществува от 1979 г.

Общински комитет за Държавен и народен контрол –
с. Хаджидимово, Благоевградско
Ф. 1379, 1 опис, 25 а.е., 0.15 л.м., 1979–1990 г.
Съществува от 1979 г.

Общински комитет за Държавен и народен контрол – Якоруда
Ф. 1386, 1 опис, 13 а.е., 0.35 л.м., 1981–1990 г.
Съществува от 1974 г.

Наредби, инструкции, решения, указания и заповеди на висшестоящи
органи по дейността на комитетите.
Протоколи от заседанията на комитетите, събрания, конференции и съвещания.
Протоколи, заповеди, докладни записки от извършени проверки и за
съвместната работа с обществените организации и учреждения.
Планове за: работата на комитетите; повишаване квалификацията на
кадрите.
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Отчетни доклади и анализи за дейността на комитетите и на комисиите
за народен контрол.
Статистически отчети за: резултатите от контролната дейност; работата
на комисиите за народен контрол.
Жалби, сигнали и предложения на граждани.
Анализи, таблици, докладни записки за решените жалби и сигнали на
граждани.
Списъци на: състава на общинските комитети; комисиите за народен
контрол; наградени комисии и членове на комисии. ЛП
Областна реквизиционна комисия – Благоевград
Ф. 237, 1 опис, 45 а.е., 0.20 л.м., 1944–1948 г.
Продължава дейността на създаденото през 1943 г. учреждение, което ръководи околийските реквизиционни комисии в областта. Осигурява снабдяването на войската с хранителни продукти, материали и др. Подчинена е на Главната реквизиционна комисия и на Министерството на войната. Съществува до
1948 г., а нейни приемници са съответните мирновременни дивизионни бюджетно-контролни служби.

Окръжни, наредби, заповеди, писма и др. от висшестоящи органи по дейността на реквизиционната комисия.
Преписки с Градската реквизиционна комисия, околийските реквизиционни комисии в областта и други ведомства по закриването на реквизиционните комисии (1947–1948).
Протоколи от заседания на Областната реквизиционна комисия – Горна
Джумая (Благоевград).
Доклади за дейността на Областната и околийските реквизиционни комисии.
Заповедна книга.
Преписки на Областната реквизиционна комисия с висшестоящи органи, Градската реквизиционна комисия, околийските реквизиционни комисии
и други ведомства за реквизирането на: зърнени храни и фураж; слама и сено
за армията и цивилни ведомства; слама и тревен фураж за добитъка на бежанците и преселниците от Беломорието; селскостопански технически култури;
добитък за месо и животински мазнини за армията и населението; липов цвят,
пчелен мед, вълна, военно снаряжение, агрегати, метални изделия, шевни машини и материали, хранително-интендантски вещи, химически вещества и
прибори за нуждите на армията; кухненска посуда, столови вещи и постиловъчни материали за военната болница в областния център; домакински вещи,
пишещи машини, фотоапарати, фотоматериали и др. за гвардията; помещения и занаятчийски машини; коли, автомобилни части и впрегатен добитък
38

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА Д А – БЛАГОЕВГРАД 1944–2009

за армията; моторни коли и мотоциклети за нуждите на СКК, Областната
инспекция на пропагандата – Горна Джумая (Благоевград) и Противоепидемиологичната служба – Неврокоп (Гоце Делчев); радиоапарати и помещения
за Въздушната предупредителна подцентрала – Горна Джумая (Благоевград);
варели за търговските маслобойни; рентгенови апарати за противотуберкулозните диспансери, зъболекарски кабинет в Разлог и помещение за родилен
дом в Банско; помещения за военни нужди и реквизиционни комисии.
Преписки и сведения за: проведени конференции по реквизициите; засетите площи с есенни и пролетни култури и средните добиви от тях; мобилизирането на колички, кофи и др. по новостроящото се шосе Петрич – Струмица
(Македония) (1945); запечатването на маслобойни и дараци до събиране на
нарядите; удържане от заплатите на служителите при реквизиционните комисии в полза на бойците от фронта; наличните припаси в Разложка околия
от храни за населението и животните, канцеларски и отоплителни материали,
облекло, конско снаряжение, складово имущество, инструменти, превозни
средства и др.; подлежащите на изхранване домакинства по околии и общини; личния състав на служителите в околийските реквизиционни комисии.
Ведомости за заплати на служителите от Областната реквизиционна комисия – Горна Джумая (Благоевград). ЛП
Околийска реквизиционна комисия – Благоевград
Ф. 1499, 1 опис, 6 а.е., 0.04 л.м., 1944–1946 г.
Продължава дейността на откритата съгласно Закона за реквизиците от
23 март 1939 г. комисия. Подчинена е на Областната реквизиционна комисия в
Горна Джумая (Благоевград). Разпределя спуснатите от Главната реквизиционна комисия планове за реквизиции между местните комисии. С ПМС № 15 от 15
окт. 1947 г. реквизициите се прекратяват и комисията преустановява дейността си през 1948 г.

Окръжни на Дирекцията за закупуване и износ на зърнени храни по смилането на семената и осигуряване на брашно, олио и други храни за населението и фураж за животните.
Преписки на комисията с висшестоящи органи, общински управления
и частни лица за закупуването и износа на зърнени храни, раздадените храни и брашно в околията, реквизирането на автомобилни части за нуждите
на Министерството на войната, реквизирането на ресторант „Македония“ за
стол на чиновническа кооперация „Ведома“ в Горна Джумая (Благоевград)
(1944–1946).
Списък от Общинско управление – с. Симитли на стопаните овцевъди в
общината. ГА
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Околийска реквизиционна комисия – Сандански
Ф. 1500, 1 опис, 8 а.е., 0.05 л.м., 1944–1947 г.
Вж. ф. 235К
Продължава дейността на откритата съгласно Закона за реквизиците от
23 март 1939 г. комисия. Подчинена е на Областната реквизиционна комисия в
Горна Джумая (Благоевград). Разпределя спуснатите от Главната реквизиционна комисия планове за реквизиции между местните комисии. След Втората световна война продължава дейността си на мирновременни начала, а функциите ѝ
постепенно се прехвърлят върху общинските управления. Съществува до 1948 г.

Наредба на Министерството на войната за събиране и закупуване на
сено.
Списък на общините и населените места в Светиврачко (1945).
Кореспонденция с Областната реквизиционна комисия, общинските управления, интенданта на 7-ма дивизионна област в Дупница и други органи
по реквизирането на зърнен и тревен фураж, домакинска посуда и хранителни продукти за армията и военната болница в Горна Джумая (Благоевград).
Статистически сведения за броя на стопанствата в района, членовете на
домакинствата и засетите площи с овес и ечемик по общини. ГА
Окръжно пълномощничество на Министерството на държавните
доставки и хранителната промишленост – Благоевград
Ф. 137, 1 опис, 198 а.е., 0.70 л.м., 1951–1956 г.
Съществува от 1951 г. като подведомствена окръжна структура на създаденото през 1950 г. Министерство на доставките и хранителната промишленост. Осигурява изпълнението на планираните държавни доставки за окръга.
Преустановява дейността си през 1956 г. и негов приемник е отдел „Изкупуване“
при ОНС – Благоевград.

Окръжни, заповеди, сведения за държавните доставки от животински
продукти и зърно.
Доклади за дейността на Окръжното и околийските пълномощничества.
Планове за: задължителните доставки на зърно, сено, плодове и зеленчуци; изкупуването на животински продукти, плодове, зеленчуци и сено; манипулацията на тютюна; работата на служителите.
Планове и доклади за изпълнението на зърнодоставките.
Информации за изпълнението на плановете за държавните доставки.
Сведения и отчети за изкупуването и доставките на селскостопански
продукти.
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Преписки за: държавните доставки; състоянието на складовете и общественото осигуряване; изпълнението на плановете за индустриални растения; земите, преминали към ДПФ; продадения и закупен добитък; личния
състав; финансово-счетоводната дейност. ЕК
Околийско пълномощничество на Министерството на доставките –
Благоевград
Ф. 166, 1 опис, 13 а.е., 0.11 л.м., 1953–1955 г.
Съществува от 1951 г. като Околийско пълномощничество на Министерството на доставките и хранителната промишленост. От 1953 г. е подчинено
на преобразуваното Министерство на доставките. Подчинено е на Окръжното
пълномощничество. Ръководи и контролира изкупуването на селскостопанска
продукция в околията; организира набирането на задължителните държавни
доставки и отчита изпълнението им. Прекратява дейността си през 1956 г., когато се закрива Министерството на доставките.

Заповеди, удостоверение, свидетелство и кореспонденция за статута и
кадровия състав на пълномощничеството.
Заповеди, окръжни и инструктивни писма на висшестоящи органи.
Протоколи, обяснителна записка, планове и графици за нормиране и изкупуване на задължителни държавни доставки.
Списъци, отчети и сведения за облагането на селскостопанските производители с държавни доставки.
Информации, сведения и отчети за изпълнение на плановете по изкупуване на задължителни държавни доставки.
Констативни актове, протоколи, заповеди и указания за контролната
дейност на пълномощничеството.
Финансово-счетоводни отчети. ДТ
Околийско комисарство – Гоце Делчев
Ф. 52, 1 опис, 58 а.е., 0.32 л.м., 1942–1947 г.
Вж. ф. 83К
Продължава дейността на създаденото преди 1944 г. комисарство. Подчинено е на Министерството на търговията и промишлеността. Разпределя хранителни продукти, строителни, домакински и други материали, като определя и
контролира цените им. Съществува до 1947 г.

Окръжни и заповеди по дейността на комисарството.
Заповеди за определяне цените на стоките.
Протоколна книга (1942–1946).
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Списъци за изхранването на населението и разпределението на хранителни продукти и отоплителни материали.
Заявления за отпускане на хранителни и промишлени стоки (1943–1945).
Искания за строителни материали и нарядни стоки.
Месечни сведения за движението на стоките. ЛП
Околийско комисарство – Разлог
Ф. 13, 1 опис, 44 а.е., 0.70 л.м., 1944–1948 г.
Вж. Ф. 15К
Указания на Министерството на търговията и промишлеността, на Дирекцията за вътрешна търговия, на Дирекцията по земеделието, скотовъдството и земеделското образование и др. висшестоящи органи за: начина на
разпределяне на новите карти за облекло, получаването на платове срещу
предадени вълнени парцали и разпределението на облеклото; дейността на
комисарството; разпределянето на хранителни стоки, течни и горивни материали, хартия и химикали; движението на стоките; снабдяването на населението с хранителни стоки; личния състав и щата на комисарството.
Искания и нарядни писма за: отпускане на кожарски и каучукови материали – обувки и цървули; получаване на текстилни стоки; получаване и
разпределение на хранителни стоки; движението на стоките; отпуснати строителни материали и метални произведения; разпределяне на цървулджийски
гьон и ремъци.
Медицински свидетелства за отпускане на хранителни продукти на диетично болни.
Декларации за движението на стоките.
Сведения за: движението на населението; наличните прасета, изкупените заклани прасета, птици, яйца, получена риба и разпределението им; млекопреработването.
Списъци на: населението, подлежащо на изхранване; децата в дневните
детски заведения; тютюнопроизводителите. ЕК
Стопанско предприятие „Булгарконтрола“ –
представителство Благоевград
Ф. 1115, 2 описа, 21 а.е., 0.20 л.м., 1961–1976 г.
Създава се с Разпореждане № 77 от 28 апр. 1956 г. на МС като представителство на СП „Булгарконтрола“. Извършва контрол, експертизи, аварийни
констатации и лабораторни анализи на стоки.

Доклади за работата на представителството.
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Планове за приходите и разходите.
Информации, справки, обзори и сведения за изпълнението на плановете
по приходите и разходите и по групи стоки.
Описи на фактури за стоков контрол. ЛП
Районен център по стандартизация, метрология и
контрол върху качеството – Благоевград
Ф. 1319, 4 описа, 115 а.е., 0.76 л.м., 1971–2002 г.
Създава се през 1970 г. като Окръжна инспекция по качеството към Комитета по качеството, стандартизацията и метрологията. От 1975 г. е Окръжна
дирекция при Държавния комитет по стандартизация, а от 1981 г. е Районен
център по стандартизация, метрология и контрол върху качеството. В неговия
състав влиза и Окръжна инспекция по качеството – Кюстендил. През 1987 г. е
Окръжен център по качеството, от 1988 г. е Център по качеството, а от 1991 г.
е Регионален център по стандартизация, сертификация и метрология. С ПМС
№ 121 от 3 юли 1992 г. се преобразува в Регионален център по метрология. От
2002 г. е Регионален отдел „Мерки и измервателни уреди“ към Държавна агенция за метрология и технически надзор. Осъществява държавно управление на
стандартизацията, метрологичния контрол и техническия надзор върху съоръженията с повишена опасност, както и граничния контрол на качеството на
продукцията от внос и за износ.

Заповед на Комитета по стандартизация и метрология за определяне седалищата на териториалните поделения (1998).
Протоколи от: заседания на Дирекционния съвет; Ликвидационна комисия за инвентаризация на имуществото на центъра след закриването на Комитета за стандартизация, сертификация и метрология (1992); общи събрания.
Правилник за вътрешния трудов ред.
Годишни отчетни доклади.
Планове за: работата на центъра; метрологичната дейност; труда.
Статистически отчети за: социалното развитие на колектива; персонала
и работната заплата; експлоатацията на автомобилния транспорт.
Бюджети, счетоводни отчети и баланси. ГА
Районна инспекция по околната среда – Благоевград
Ф. 1404, 3 описа, 151 а.е., 1.35 л.м., 1972–2006 г.
Създава се с Разпореждане № 63 от 19 февр. 1972 г. на МС като Районна
инспекция по горите и опазване на природната среда. Първоначално е подчинена
на Министерството на горите и опазване на природната среда. От 1976 г. е Ра-
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йонна инспекция за опазване на природната среда, а от 1991 г. е РИОС. Инспекцията е подчинена от 1997 г. на преобразуваното Министерство на околната
среда и водите. Предметът на дейност е опазване и защита на въздуха, водите и
почвите от замърсяване и увреждане, опазване и екологосъобразно използване на
природните ресурси, създаване на условия за саморегулиране и възпроизводство
на природните ресурси, подобряване условията за отдих и средообразуващите
функции на природната среда, подобряване на ландшафта и създаване на максимално съответствие на естествената среда с жизнените потребности на жителите на региона и др.

Постановления, указания, наредби, инструкции, заповеди на висшестоящи органи по дейността на инспекцията.
Правилник за дейността на инспекцията (1991).
Протоколни книги от заседания на Експертния екологичен съвет.
Доклади за цялостната дейност на инспекцията.
Дългосрочни програми, за проучване, проектиране и строителство на
противосвлачищни обекти и съоръжения.
Планове за: дейността на инспекцията; управление на Национален парк
„Пирин“ (2002).
Отчети за: дейността на инспекцията; опазването на природната среда;
изпълнението на договорни задачи между ОНС – Благоевград и Института за
ядрени изследвания и ядрена енергетика.
Доклади, информации, справки и констативни протоколи от извършени
тематични и комплексни проверки по опазване на околната среда.
Регистрационни карти на обектите, замърсители на околната среда в общините: Сандански, Благоевград, Петрич, Банско, Белица, Разлог, Симитли.
Конкурсни екологични проекти на училища и извънучилищни звена, на
общини и на сдружения с нестопанска цел (1999–2001).
Информационни листове и дипляни на резерватите в Благоевградска област (1998, 2002) и защитените територии (2006).
Поздравителни адреси и кореспонденция по повод 5 юни – Световен ден
на околната среда (2002).
Годишни бюджети, баланси и счетоводни отчети. ЛП
Дирекция „Областна инспекция по труда“ – Благоевград
Ф. 1507, 1 опис, 14 а.е., 0.10 л.м., 1990–1996 г.
Създава се на основата на съществуващата от 1951 г. Инспекция по труда към ОС на БПС – Благоевград. От 1990 г. е Районна инспекция по охрана на
труда към Комитета по труда и социалното осигуряване, през 1991 г. е Районна
държавна инспекция по труда, а от 1992 г. е Районна инспекция по труда. Осъществява цялостен контрол по спазване разпоредбите на трудовото законодателство на територията на Благоевградска област.
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Протоколи от извършени проверки на предприятия, фирми и дружества
по състоянието на безопасността и здравословните условия на труд, пожарната безопасност и трудовите правоотношения.
Годишни отчетни доклади и анализи за цялостната дейност на инспекцията.
Планове за работа на инспекцията.
Информации на Главна инспекция по труда от извършени проверки на
фирми и дружества.
Доклади от разследвания на тежки трудови злополуки.
Годишни баланси и отчети за изпълнението на бюджетите. ГА
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ІІ. СЪД И ПРОКУРАТУРА
Областен съд – Гоце Делчев
Ф. 801, 1 опис, 8 а.е., 0.10 л.м., 1944–1946 г.
Вж. ф. 137К
Приемник е на създадения през 1914 г. Окръжен съд – Неврокоп (Гоце Делчев).
Разглежда и решава съдебни дела в района на Неврокопска и Разложка околии.
Има статут на второинстанционен съд. Закрит е през 1949 г. Неговата дейност
е поета от Окръжен съд – Горна Джумая (Благоевград).

Наказателни дела от общ характер по: Закона за защита на народната власт (1946); грабежи (1944–1946); убийства (1946); обесени лица през
1925 г. около Банско (1945–1946).
Преброителни списъци и протоколи от избори за ВНС (1946).
Списъци на отчуждени имоти за строителството на железопътна линия
Банско – Белица. ЕЯ
Окръжен съд – Благоевград
Ф. 252, 15 описа, 372 а.е., 3.90 л.м., 1944–1998 г.
Вж. ф. 136К
Продължава дейността на съществуващия преди 1944 г. Областен съд –
Горна Джумая (Благоевград). Ръководи дейността и упражнява надзор над пет
районни съдилища: Благоевградски, Гоцеделчевски, Петрички, Разложки и Сандански. Разглежда и решава съдебни дела като първоинстанционен и второинстанционен съд в съдебния си район, който съвпада с територията на днешната
Благоевградска област.

Инструкции, окръжни, указания и заповеди на Министерството на правосъдието. Тълкувателни решения на Върховния съд и постановления от
пленуми на Върховния съд.
Устав на Съюза на съдиите в България (1997).
Протоколи от: общи събрания на Окръжния съд; събрание на съдиите
от окръга по съдебната практика (1988); конференция по съдебната практика (1988); на народния обвинител срещу виновниците за националната катастрофа (1944).
Протокол-дневник за референдума за република и премахване на монархията в България (1946).
Доклади: за дейността на Окръжния съд и на съдилищата в района; от
ревизии и обследвания на съда от висшестоящи органи; на министъра на правосъдието до висши правителствени и партийни органи за съдебната практи46
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ка на съдилищата в Югозападна България; от правни семинари; на председателя на Окръжен съд – Благоевград за участие в семинар в Холандия (1996).
Анализи и обобщения на съдебната практика по различни видове престъпления и за работата с предложенията, сигналите, жалбите и молбите на
гражданите.
Планове: за работата на Окръжния съд; по труда.
Планове и отчети на Министерството на правосъдието и на съда.
Статистически отчети за: дейността по наказателните и гражданските
дела като първа и втора инстанция; труда и ФРЗ; социалното развитие на
трудовия колектив.
Справки за наказателната практика по убийствата и привеждане присъдите в изпълнение (1988).
Фирмени дела на ТПК, търговски колективи, общоосигурителни и събирателни дружества и сдружения (1945–1950), на кооперации за изграждане
на болници (1947–1948), на трудово-горски производителни кооперации и
трудово-земеделски производителни кооперации (1945, 1947), на електрификационни райони (1949).
Наказателни и граждански дела.
Присъди на Народния съд за конфискация на имоти на незаконно забогатели граждани.
Дознания за разпити на провинили се граждани и свидетели (1944).
Списъци на кооперативни предприятия и акционерни дружества (1946).
Търговски дружествен регистър (1948).
Бюджети и отчети за изпълнението им. ЛП
Н А РО Д НИ С Ъ Д ИЛИЩ А
5 фонда, 48 описа, 1186 а.е., 10.81 л.м., 1919–2001 г.
Приемници са на съществуващите преди 1944 г. околийски съдилища. Въз
основа на Закона за устройство на съдилищата от 1952 г. се преименуват на народни съдилища. С приемането на Конституцията от 1971 г. се наричат районни
съдилища. Разглеждат и решават наказателни (от общ, частен и административен характер), граждански, нотариални, изпълнителни и фирмени дела.

Народен съд – Благоевград
Ф. 194, 9 описа, 236 а.е., 1.90 л.м., 1934–2000 г.
Вж. ф. 189К
Народен съд – Гоце Делчев
Ф. 254, 8 описа, 180 а.е., 1.55 л.м., 1952–1998 г.
Вж. ф. 137К
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Народен съд – Петрич
Ф. 227, 10 описа, 258 а.е., 2.59 л.м., 1942–2000 г.
Народен съд – Разлог
Ф. 211, 9 описа, 242 а.е., 1.75 л.м., 1919–2000 г.
Вж. ф. 132К
Народен съд – Сандански
Ф. 253, 12 описа, 270 а.е., 3.02 л.м., 1922–2001 г.
Вж. ф. 133К
Окръжни, указания, инструкции и заповеди от висшестоящи органи по
дейността на съдилищата.
Устав, платформа и проект за решения на Учредителния конгрес на Съюза на съдиите и съдебните служители – ф. 227 (1990).
Заповедни книги – ф. 194 (1934–1953).
Доклади за: работата на съдилищата; практиката на някои категории
дела; ревизии от Министерството на правосъдието на съдилищата в Благоевградски окръг; ревизии от Окръжен съд – Благоевград на районните съдилища в окръга.
Планове за работата на съдилищата.
Статистически отчети за: движението на наказателните и гражданските
дела; дейността на съдебно-изпълнителните служби; броя на служителите и
ФРЗ; разпределението на персонала.
Справки за производствената дейност, бързината и качеството на правораздаването.
Протоколи и решения от издадени присъди.
Съдебни дела: граждански; наказателни; изпълнителни; нотариални;
фирмени на кооперации и дружества – ф. 227 (1942–1959), ф. 211 (1919–
1960).
Регистри за търговските книги на фирмите – ф. 253 (1922–1951).
Бюджети, счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове от финансови ревизии. ЛП
Окръжна прокуратура – Благоевград
Ф. 796, 7 описа, 186 а.е., 3.01 л.м., 1949–2002 г.
Вж. ф. 189
Създава се през 1949 г. като приемник на Окръжна прокуратура – Неврокоп (Гоце Делчев). Осъществява надзор за изпълнението на законите от всички
длъжностни лица и граждани, държавни учреждения, предприятия и обществени организации. Дейността ѝ е в съответствие със Закона за прокуратурата от
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26 март 1948 г. Подчинена е на Главната прокуратура на НРБ. Има ръководни
и контролни функции по отношение на районните прокуратури в Благоевград,
Гоце Делчев, Петрич, Разлог и Сандански.

Окръжни, инструкции, разпореждания и указания на Главна прокуратура по следствения, общия, гражданско-съдебния и наказателно-съдебния
надзор.
Декларация на основните политически сили в България по стратегията
за борба с престъпността (2001).
Протоколи от заседания на прокурорите от Благоевградски регион.
Доклади: за цялостната дейност на прокуратурата; от районна прокурорска конференция (1989); от ревизии на районните прокуратури и на Окръжната прокуратура.
Анализи: за регистрираната престъпност в България (1995); на състоянието на следствената дейност в Окръжна следствена служба – Благоевград
(1995).
Планове: за дейността на прокуратурата; на Междуведомствения съвет
за координация на превантивната дейност.
Информации за: образуваните, прекратени и внесени производства за
престъпления в банковата сфера за периода 1996–1998 г. (1998); образуваните досъдебни производства; прекратените дела поради давност; наблюдаваните предварителни производства на районните прокуратури; контрабандата и трафика на хора в региона; висящите и неприключили производства
за налагане мярка „Задържане под стража“; образуваните производства за
престъпления срещу данъчната система; проверка по срочността на решените предварителни производства; състоянието на престъпността; съвместната
дейност с други органи от превантивен характер; работата на местните комисии за борба против детската престъпност; проверките в ТКЗС; наказателната политика.
Статистически отчети за: предварителното производство; общия, гражданско-съдебния надзор и наказателното производство; превантивната дейност; делата от общ характер с непълнолетни лица; експлоатацията на автомобилния транспорт; персонала и ФРЗ; социалното развитие на колектива.
Бюджети, счетоводни отчети и баланси.
Актове от финансови ревизии. ЛП
Окръжна прокуратура – Гоце Делчев
Ф. 189, 1 опис, 6 а.е., 0.05 л.м., 1946–1951 г.
Вж. ф. 187К и ф. 796
Продължава дейността от преди 9 септ. 1944 г. на Областна прокуратура – Неврокоп (Гоце Делчев). Упражнява надзор за изпълнение на законите от
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държавните органи, институциите, стопанските и обществените организации
и населението от Неврокопска и Разложка околии. Организира и води борбата
против престъпността и закононарушенията. Дейността ѝ е съобразена със Закона за прокуратурата от 26 март 1948 г. Съгласно Закона от 22 септ. 1949 г.
за разделяне територията на НРБ на окръзи променя наименованието си. През
1949 г. Окръжната прокуратура в Неврокоп (Гоце Делчев) е закрита. Нейната
дейност е поета от Окръжната прокуратура със седалище в Горна Джумая
(Благоевград).

Преписки с Околийското управление на МВР – Гоце Делчев за извършване на дознания, събиране на сведения, задържане на лица и др. и с народни
съвети и пълномощничества за извършвани нарушения, разрешаване на спорове и др.
Преписки и дознания за извършени престъпления. ЛП
О К О Л И ЙС К И ПРОКУРА Т УРИ
5 фонда, 10 описа, 75 а.е., 0.82 л.м., 1948–1960 г.
Създават се по силата на Закона за прокуратурата на НРБ от 26 март
1948 г. Упражняват надзор за изпълнението на законите от местните държавни
власти и управленските органи, учрежденията, обществените и стопанските
организации, предприятията, длъжностните лица и гражданите. Водят борба
срещу престъпленията и привличат виновните лица под наказателна отговорност. Районът им на действие са съответните околии от територията на Благоевградски окръг. С въвеждането на ново административно деление на страната през 1959 г. се преименуват на районни прокуратури.

Околийска прокуратура – Благоевград
Ф. 762, 2 описа, 9 а.е., 0.15 л.м., 1948–1958 г.
Вж. ф. 763
Околийска прокуратура – Гоце Делчев
Ф. 650, 3 описа, 29 а.е., 0.30 л.м., 1949–1960 г.
Вж. ф. 187К и ф. 769
Съществува от 1949 г.

Околийска прокуратура – Петрич
Ф. 786, 2 описа, 12 а.е., 0.13 л.м., 1949–1959 г.
Вж. ф. 787
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Околийска прокуратура – Разлог
Ф. 752, 1 опис, 15 а.е., 0.15 л.м., 1949–1958 г.
Вж. ф. 753
Съществува от 1949 г.

Околийска прокуратура – Сандански
Ф. 778, 2 описа, 10 а.е., 0.09 л.м., 1948–1959 г.
Вж. ф. 779
Окръжни и указания на Главна прокуратура по дейността на прокуратурите в страната.
Доклади за дейността на прокуратурите.
Планове за работата на прокуратурите.
Статистически сведения за работата по общия, гражданско-съдебния,
наказателно-съдебния и следствения надзор.
Планове, протоколи и доклади от извършени проверки по общия надзор
в предприятията по техническата безопасност на труда и изпълнението на
препоръките по предотвратяване на злополуки.
Отчетни ведомости за дейността на Околийска прокуратура – Разлог –
ф. 752 (1949–1958).
Бюджети.
Ревизионни актове. ЛП
Р А ЙОННИ ПРОКУРА Т УРИ
5 фонда, 34 описа, 650 а.е., 5.10 л.м., 1956–2002 г.
Продължават дейността на околийските прокуратури, които през 1959 г.,
с въвеждането на новото административно деление, се преименуват на районни
прокуратури. Предметът им на дейност остава непроменен, а организацията на
работата им е в съгласие със Закона за прокуратурата на НРБ от 1960 г.

Районна прокуратура – Благоевград
Ф. 763, 8 описа, 142 а.е., 1.25 л.м., 1960–2002 г.
Вж. ф. 762
Районна прокуратура – Гоце Делчев
Ф. 769, 6 описа, 97 а.е., 0.67 л.м., 1959–1998 г.
Вж. ф. 650
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Районна прокуратура – Петрич
Ф. 787, 6 описа, 113 а.е., 0.87 л.м., 1959–1995 г.
Вж. ф. 786
Районна прокуратура – Разлог
Ф. 753, 7 описа, 182 а.е., 1.25 л.м., 1956–2001 г.
Вж. ф. 752
Районна прокуратура – Сандански
Ф. 779, 7 описа, 116 а.е., 1.06 л.м., 1958–1998 г.
Вж. ф. 778
Окръжни, инструкции, указания, наредби и заповеди на Главна прокуратура по дейността на прокуратурите в страната.
Протоколи от общи събрания – ф. 779 (1991).
Доклади: за дейността на прокуратурите; на Главна прокуратура от проверка по неприключилите дела за нарушаване санкциите срещу Югославия –
ф. 763 (1999); за извършени ревизии от Окръжна прокуратура на районни
прокуратури.
Анализи на престъпността в България – ф. 753 (1993–1994, 1996); ф. 763
(1994–1995, 1997, 2000).
Обзори за дейността на Окръжната и районните прокуратури от Благоевградска област по следствения и наказателно-съдебния надзор.
Планове за: дейността на прокуратурите; превантивната дейност; труда.
Отчети и сведения за: дейността на прокуратурата по общия надзор,
предварителното производство; гражданско-съдебния надзор; наказателносъдебния надзор; делата от общ характер с непълнолетни лица; разпределението на персонала и ФРЗ; квалификацията на кадрите.
Обвинителни актове за нарушения на стопански организации и срещу
непълнолетни.
Постановления и протоколи за разпити на обвиняеми – ф. 753 (1986).
Постановления за прекратяване на преписки и откази от предварителни
производства – ф. 763 (1993–2002).
Прокурорски протести и постановени съдебни решения и присъди –
ф. 753 (1993, 1997).
Прокурорски и следствени дела за извършени престъпления – ф. 753
(1992–1999, 2001).
Бюджети и счетоводни отчети.
Ревизионни актове: от финансови ревизии; от проверки на дейността на
прокуратурите. ЛП

52

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА Д А – БЛАГОЕВГРАД 1944–2009

Окръжен държавен арбитраж – Благоевград
Ф. 1318, 3 описа, 29 а.е., 0.20 л.м., 1979–1991 г.
Създава се със Закона за държавния арбитраж от 31 март 1950 г. Подчинен е на Върховния държавен арбитраж. Осъществява превантивна, аналитична
и контролна дейност върху законосъобразността на договорните връзки в стопанските отрасли. Разрешава правни и имуществени спорове между държавни
предприятия и учреждения. Закрива се съгласно влезлия в сила на 19 окт. 1991 г.
Закон за отмяна на Закона за държавния арбитраж.

Указания и наредби на висшестоящи органи по дейността на арбитража.
Актове за проверки от висшестоящи органи по дейността на арбитража.
Наредба за вътрешния ред.
Планове и отчетни доклади за работата на арбитража.
Бюджети и отчети.
Приключени искови дела. ЛП
Затвор – Благоевград
Ф. 1030, 2 описа, 73 а.е., 1.15 л.м., 1913–1954 г.
Продължава дейността на съществуващия преди 9 септ. 1944 г. Горноджумайски затвор. В затвора се изпълнява наказанието „лишаване от свобода“ на
осъдени за криминални престъпления и по политически причини.

Окръжни и писма на Министерството на правосъдието (1935, 1938).
Протоколи на ръководството на затвора.
Заповеди по вътрешния ред и за наказания на затворници.
Затворнически дела (1936, 1944–1954).
Списъци на затворници за помилване (1935–1942) и на затворници-специалисти (1935–1938).
Месечни сведения за затворниците (1938), броя им (1954), постъпилите
и освободените (1949).
Книги за: влезлите и излезлите затворници (1933–1938, 1945–1953); инвентарите и балансите.
Запорни писма (1934–1935, 1938).
Платежни заповеди за заплатите (1931–1933, 1935) и порционните пари
на чиновниците и служителите (1931–1933, 1935, 1946–1950); ведомости за
заплати (1913–1952); ведомости за веществено отчитане (1935, 1938).
Преписки за: назначаване и уволняване на служители (1932); личния
състав (1938); заплатите на служителите (1934–1935).
Лични досиета на затворнически служители.
Проектосметна документация на затвора (1935).
Описи на движимите и недвижимите имоти на затвора (1935). КД
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Затвор – Гоце Делчев
Ф. 1031, 1 опис, 24 а.е., 0.42 л.м., 1914–1953 г.
Продължава дейността на съществуващия от 1914 г. Неврокопски затвор.
В затвора се изпълнява наказанието „лишаване от свобода“ на осъдени за криминални престъпления и по политически причини.

Заповеди на началника на затвора (1949–1953).
Затворнически дела: политически (1944–1950) и криминални (1933,
1938, 1941–1952).
Ведомости и раздавателни списъци (1914–1952). КД
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ІІІ. ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
ІІІ. 1. ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ
Народен съюз „Звено“ – Сандански
Ф. 539, 1 опис, 10 а.е., 0.05 л.м., 1944–1948 г.
Политическият кръг „Звено – 19 май“ на 1 окт. 1944 г. се преобразува в политическа партия с наименование Народен съюз „Звено“. Той е една от партиите в
ОФ. Партийната организация в Свети Врач (Сандански) се учредява през 1944 г.
и работи за изпълнение политическата програма на Народен съюз „Звено“. В края
на 1948 г. прекратява дейността си и част от членския ѝ състав се влива в ОФ.

Окръжни, наредби и указания на висшестоящи органи.
Протоколна книга (1944–1947).
Протоколи и списъци за провеждане на Референдума за република
(1946).
Списъци и декларации на членове. Заявления на отказващи се членове.
ИБ
Окръжно ръководство на Българския земеделски народен съюз –
Благоевград
Ф. 114, 7 описа, 210 а.е., 2.19 л.м., 1945–1987 г.
Продължава дейността на избраното след 1919 г. Окръжно настоятелство
на БЗНС. Организира и ръководи дейността на земеделските дружби в областта
и окръга. С решение на Постоянното присъствие на БЗНС от 1988 г. дейността
на Окръжното ръководство е прекратена. Във фонда се съхраняват документите и на общинските земеделски ръководства на закритите през 1987 г. селищни
системи: Катунци, Коларово и Първомай. Отложен е и архивът на Общинското
ръководство на БЗНС – Кресна за периода 1945–1979 г.

Окръжни, указания, инструкции, решения и мероприятия на висшестоящи органи.
Протоколи от: конференции; пленуми; заседания на Бюрото на окръжното ръководство и на Бюрото на окръжната контролно-ревизионна комисия; учредителни събрания; отчетно-изборни събрания на дружбите в окръга; заседания на бюрата на околийските ръководства в Сандански, Петрич,
Гоце Делчев и Разлог; проверки на окръжното ръководство.
Планове за: работата на Бюрото на окръжното ръководство и на Бюрото
на окръжната контролно-ревизионна комисия; политическата просвета; ква55
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лификацията на съюзните членове; организацията на лекционната пропаганда; политическата просвета.
Доклади, оценки, информации за: дейността на окръжното ръководство
и на контролно-ревизионната комисия; организационното състояние на местните дружби; съвместната дейност на БЗНС с БКП, ОФ и други организации;
политико-просветната дейност; селскостопанската работа.
Сведения, анализи и справки за: числения и социален състав на Окръжната земеделска дружба; числения състав на дружбите в окръга и новоприетите членове.
Списъци на: Бюрото на окръжното ръководство; бюрата на общинските
ръководства; членовете на земеделските дружби; наградени сдружени земеделци с юбилеен медал „40 години социалистическа България“.
Спомени и автобиографии на дейци на БЗНС.
Бюджети и счетоводни отчети.
Ревизионни актове от финансови ревизии. ЛП
Околийско ръководство на Българския земеделски народен съюз –
Гоце Делчев
Ф. 128, 3 описа, 69 а.е., 0.46 л.м., 1949–1990 г.
Вж. Ф. 272
Продължава дейността на Околийското земеделско настоятелство от
преди 1944 г. Организира и ръководи земеделските дружби в околията до 1959 г.
През периода 1959–1979 г. на Окръжното ръководство е подчинен Дружественият съвет на земеделските дружби. В селищна система Гоце Делчев от 1979 г. е
избрано Общинско ръководство на БЗНС, чиято мандатност се преустановява
през 1990 г.

Наредби, инструкции, решения на висшестоящи органи по дейността на
общинското ръководство на БЗНС.
Протоколи от: заседания на Бюрото; пленуми; конференции; събрания
на дружбите в околията; съвместни заседания с Окръжното ръководство на
БЗНС по организационно-политическата и идеологическата дейност (1987);
проверки на контролните комисии.
Планове за: работата на Общинското ръководство; петгодишен за политико-просветната и идейно-възпитателната работа (1980); обучението на
кадрите на БЗНС; чествания на годишнини на загинали сдружени земеделци.
Доклади, информации, справки за: работата на местните дружби; политико-просветната дейност; селскостопанската дейност; работата на сдружените земеделци като съветници и обществени ръководители; съвместната дейност с БКП; възродителния процес в района (1988–1989); проведени
чествания на Александър Стамболийски.
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Програма за изпълнение поръченията на избирателите от общинските народни съветници, мероприятия по подготовката на избори за народни
съветници и кметове и справки за сдружените земеделци-съветници (1986–
1988).
Молби за членство в земеделски дружби и кадрови справки на кандидатите.
Списъци на: членовете на местните дружби; курсистите в Междуокръжната партийна школа – Благоевград и Академията за обществени науки и социално управление; участниците в просветната и политическа учебна година;
убити сдружени земеделци от селата Добротино и Лъжница през 1923–1924 г.
Служебни характеристики на земеделските дружби в общината.
Автобиографии и характеристики на активисти на БЗНС.
Преписка за осигуряване на материална база на Общинското ръководство на БЗНС – Гоце Делчев (1986–1987).
Ревизионни протоколи за финансовото състояние на Общинското ръководство на БЗНС. ЛП
Групов фонд „Околийски земеделски дружби
в Благоевградски окръг“
Ф. 272, 1 опис, 50 а.е., 0.70 л.м., 1944–1962 г.
Възстановени са след 9 септ. 1944 г. Организират, ръководят и подпомагат
дейността на земеделските дружби в съответните околии на Благоевградски
окръг. През 1959 г. съгласно Указа на Президиума на НС за ново административно деление на територията на НРБ прекратяват дейността си.

Околийска земеделска дружба – Благоевград
Околийска земеделска дружба – Гоце Делчев
Околийска земеделска дружба – Петрич
Околийска земеделска дружба – Разлог
Околийска земеделска дружба – Сандански
Окръжни, указания, инструкции и кореспонденция с висшестоящи органи по дейността на околийските земеделски дружби.
Протоколи от: конференции, пленуми и заседания на ръководствата на
околийските дружби в Благоевград, Гоце Делчев, Петрич, Разлог, Сандански;
отчетно-изборни събрания на местни земеделски дружби от Благоевградска,
Петричка, Разложка и Санданска околии; за възстановяване и учредяване на
земеделски дружби в села от Светиврачка (Санданска) околия (1944–1945).
Информации, доклади, оценки и сведения за дейността, организационното състояние, културно-просветната работа и участието в селскостопанските
мероприятия на дружбите.
57

Архивни справочници

Жалби и оплаквания от сдружени земеделци в Светиврачка (Санданска)
околия във връзка с политическото положение на организацията (1946–1948).
Бюджети на земеделските дружби в Благоевградска и в Санданска околии.
Статистически сведения за членския състав на земеделските дружби в
Благоевградска околия и на Околийската земеделска дружба – Сандански.
Списъци на членовете на земеделските дружби в Санданска околия. ЛП
О БЩ ИНСК И З Е М Е Д Е Л СКИ Д РУЖБИ
12 фонда, 13 описа, 204 а.е., 1.64 л.м, 1958–1990 г.
Учредяват се в началото на 1979 г. при новото административно-териториално деление на страната. Организират и ръководят дейността на земеделските дружби в обособените селищни системи. Осъществяват сътрудничество
с местните органи на власт и управление за изпълнение на стопанските задачи
в района на общината. Географският обхват на Общинска земеделска дружба –
с. Добринище съвпада с административните граници на община Банско. През
1990 г. дружбите променят дейността си в резултат от приетата програма и
устав на XXXVI извънреден конгрес на БЗНС.

Общинска земеделска дружба – Белица
Ф. 1436, 1 опис, 7 а.е., 0.03 л.м., 1980–1990 г.
Общинско ръководство на БЗНС – Благоевград
Ф. 1339, 2 описа, 23 а.е., 0.25 л.м., 1979–1990 г.
Общинска земеделска дружба – с. Гърмен, Благоевградско
Ф. 1430, 1 опис, 12 а.е., 0.07 л.м., 1967–1990 г.
Общинска земеделска дружба – с. Добринище, Благоевградско
Ф. 1434, 1 опис, 18 а.е., 0.08 л.м., 1965–1990 г.
Общинска земеделска дружба – Кресна
Ф. 1429, 1 опис, 11 а.е., 0.05 л.м., 1982–1989 г.
Общинска земеделска дружба – Петрич
Ф. 1432, 1 опис, 16 а.е., 0.13 л.м., 1979–1990 г.
Общинска земеделска дружба – Разлог
Ф. 1435, 1 опис, 7 а.е., 0.03 л.м., 1981–1989 г.
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Общинска земеделска дружба – Сандански
Ф. 1456, 1 опис, 30 а.е., 0.25 л.м., 1958–1989 г.
Общинска земеделска дружба – Симитли
Ф. 1438, 1 опис, 53 а.е., 0.60 л.м., 1977–1990 г.
Общинска земеделска дружба – с. Струмяни, Благоевградско
Ф. 1437, 1 опис, 11 а.е., 0.08 л.м., 1979–1990 г.
Общинска земеделска дружба – с. Хаджидимово, Благоевградско
Ф. 1431, 1 опис, 12 а.е., 0.04 л.м., 1979–1990 г.
Общинска земеделска дружба – Якоруда
Ф. 1433, 1 опис, 4 а.е., 0.03 л.м., 1980–1989 г.
Протоколи и доклади от отчетно-изборни конференции, заседания на общинските ръководства и годишни събрания.
Протоколи от консултации с политически сили, предложения, автобиографии на земеделски активисти във връзка с подготовката на изборите за
ВНС – ф. 1339 (1990).
Планове за работата на дружбите.
Отчети и информации за: дейността на дружбите; съвместната работа на
БЗНС с БКП; идейно-възпитателната и политико-просветната дейност; изпълнението на селскостопанските задачи и поетите обещания от сдружените
земеделци.
Статистически отчети, справки, анализи, сведения и списъци за членовете на земеделските дружби.
Бюджети.
Ревизионни протоколи. ЛП
Областен комитет на Отечествения фронт – Благоевград
Ф. 108, 2 описа, 32 а.е., 0.45 л.м., 1944–1950 г.
Вж. ф. 628
Изгражда се след 9 септ. 1944 г. от представители на БРП(к), БЗНС, Политически кръг „Звено“ и БСДП. Ръководи и контролира дейността на комитетите и организациите в областта. Преустановява дейността си със закриването
на Горноджумайска област през 1949 г. Негов приемник е Окръжният комитет
на ОФ.

Окръжни и указания от висшестоящи органи.
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Учредителни протоколи за създаване на местни комитети на ОФ в Горна
Джумая (Благоевград) (1948).
Протоколи, решения, доклади от заседания и конференции.
Доклади и решения за дейността на околийските и местните комитети
на ОФ в Горноджумайска, Неврокопска, Петричка, Разложка и Светиврачка
околии.
Позиви и инструкции за агитационно-пропагандната работа.
Доклади и сведения на ОФ комитети и учрежденията по селскостопанската дейност, планове и таблици за двегодишния план в областта (1944,
1947–1948).
Преписки за: Народния съд и конфискацията на имущество на незаконно забогатели лица; прочистването на учрежденията от фашистки елементи;
земеделието и наличните обработваеми площи; тютюнопроизводството; животновъдството и производството на фуражи; индустриалните предприятия и
дърводобива; засетите площи, есенните сеитби; снабдяването на населението
с продукти и стоки от първа необходимост; дейността на трудово-културните
бригади; здравното дело.
Заявления, удостоверения и списъци за политическа принадлежност. ЕК
Окръжен комитет на Отечествения фронт – Благоевград
Ф. 628, 7 описа, 530 а.е., 7.42 л.м., 1947–1987 г.
Вж. ф. 108
Продължава дейността на Областният комитет на ОФ. Ръководи дейността на комитетите на ОФ в околиите и общините на окръга. Организира
обществено-политическа, агитационна и културно-просветна дейност. Съществува до 1987 г.

Окръжни, наредби, решения и указания на висшестоящи органи по дейността на организацията.
Протоколи, доклади и решения от: конференции, пленуми, заседания на
Бюрото на ОК; конференции и събрания на околийските комитети в Благоевград, Гоце Делчев, Петрич, Разлог, Сандански.
Указания, планове, мероприятия, информации и програми за: съвместната работа с други учреждения и организации; агитационно-разяснителната
работа; военно-патриотичното възпитание; безопасността на движението;
работата на школата за активисти в Гоце Делчев.
Доклади, планове и информации за: изпълнението на народностопанските планове; хигиенизирането на населените места; обществения контрол;
трудовите инициативи; държавните доставки; организацията и провеждането
на годишнини и чествания; доброволния труд в селското и горското стопанство; личното стопанство и самозадоволяването; изкупуването на месо, мля60
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ко, яйца, билки, гъби и вторични суровини; защитата на природната среда;
икономиите на електрическа енергия и горива; работата на другарските съдилища; обучението на активисти; масово-политическата работа; атеистичната
пропаганда; внедряването на граждански ритуали; работата с младежта и децата; дейността на тракийското дружество; обществения контрол; социалистическата законност.
Сведения, отчети и анализи за: печата и печатната дейност; членския
внос; учебната година; работата на Комитета за мира; подпомагането на корейския народ; подготовката и провеждането на предконгресни конференции; ограмотяването на населението; художествената самодейност; културно-просветната дейност; политико-просветната работа сред българите мохамедани; масово-политическата работа; лекционната пропаганда.
Сведения за членовете в окръжната и низовите организации.
Протестни телеграми против войната във Виетнам (1970).
Анкети от социологическо проучване (1968).
Мероприятия, информации, протоколи, предложения и списъци от проведени избори за: народно събрание, народни съвети, съдии и съдебни заседатели; местни органи на държавна власт.
Планове, програми, оценки, доклади и информации за работата на Движението на жените.
Бюджети.
Протоколи, планове и информации от: пленуми на Окръжния читалищен
съвет; събрания и заседания на читалищните съвети в Благоевград, Гоце Делчев, Петрич, Разлог, Сандански.
Планове, доклади, бюджети и информации за строителството на читалища.
Снимка на делегати от Благоевградски окръг на Конгрес на ОФ (1987).
ИБ
О К О ЛИ Й С К И К О МИ Т Е Т И Н А ОТ Е ЧЕ СТ ВЕ НИ Я Ф РОНТ
5 фонда, 19 описа, 912 а.е., 9.74 л.м., 1944–1959 г.
Създават се след 9 септ. 1944 г. Основават и ръководят местните организации на ОФ. Съгласно решения на ЦК на БКП и на МС през 1955 г. в тях се
вливат съответните околийски читалищни съвети и околийските комитети на
българо-съветските дружества. Прекратяват дейността си през 1959 г. след
закриването на околиите.

Околийски комитет на ОФ – Благоевград
Ф. 109, 11 описа, 220 а.е., 2.56 л.м., 1944–1958 г.
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Околийски комитет на ОФ – Гоце Делчев
Ф. 120, 2 описа, 269 а.е., 2.84 л.м., 1944–1958 г.
Околийски комитет на ОФ – Петрич
Ф. 110, 2 описа, 63 а.е., 1.04 л.м., 1944–1959 г.
Околийски комитет на ОФ – Разлог
Ф. 127, 2 описа, 164 а.е., 1.45 л.м., 1944–1958 г.
Околийски комитет на ОФ – Сандански
Ф. 165, 2 описа, 196 а.е., 1.85 л.м., 1944–1959 г.
ОФ.

Окръжни, наредби, инструкции и решения от Националния комитет на

Протоколи, доклади, резолюции, решения от: околийски конференции;
пленуми; заседания на бюрата; заседания и събрания на местни комитети и
низови организации на ОФ; градската земеделска дружба в Свети Врач (Сандански) – ф. 165 (1945–1948); околийските младежки комисии в Горна Джумая (Благоевград) – ф. 109 (1946) и в Свети Врач (Сандански) – ф. 165 (1945–
1946); българо-съветските дружества в Санданска околия – ф. 165 (1951–
1954); околийска конференция на жените – Сандански – ф. 165 (1957–1958).
Протоколи: за избиране комитети на ОФ – ф. 109 (1944–1946); учредителни на женски дружества в Неврокопска (Гоцеделчевска) околия – ф. 120
(1946–1946); за провеждане на избори.
Планове за: дейността на околийските и местните комитети на ОФ, културно-просветната, масово-политическата и разяснителната работа, честване
на празници и годишнини, работата сред жените, залесяването, подобряване
на животновъдството, организиране на учебната година и др.
Доклади, информации, оценки на сътрудници за организационното състояние на низовите организации.
Сведения и отчети за: политическата обстановка – ф. 165 (1945–1952);
подготовката и резултатите от допитването за Народна република – ф. 165
(1945–1946); членовете на ОФ; членския внос; трудовите инициативи; дейността на женските дружества; учебните звена на ОФ; изучаването на руски
език – ф. 165 (1951–1952); селскостопанската дейност; ФРЗ; извършената
организационно-масова и разяснителна работа от низовите организации; читалищната дейност; финансовото състояние; подпомагането на югославските
деца – ф. 165 (1945, 1948); награждаване дейци на ОФ – ф. 165 (1958–1959).
Преписки за: провеждане на избори; масово-разяснителната и културнопросветната работа; проведени селскостопански и трудови инициативи; незаконно забогателите – ф. 120 (1946); митинги по случай смъртта на Георги
Димитров – ф. 120 (1949); събиране помощи за гръцкия народ – ф. 109 (1949)
и за корейския народ – ф. 120 (1952); образуване на циганско културно-прос
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ветно дружество в Горна Джумая (Благоевград) – ф. 109 (1949); работата
сред жените; държавните доставки; събрания членски внос; читалищната
дейност; личния състав; бюджетите.
Списъци на: пострадали от политическия режим лица през периода
1923–1944 г. – ф. 109, ф. 127 (1945); събрани помощи за корейския народ –
ф. 109 (1952), ф. 165 (1951–1952); служители от учреждения в Неврокопска
(Гоцеделчевска) околия – ф. 120 (1945, 1947); участници в бригадирското
движение – ф. 120 (1948); политически организации – ф. 120 (1948); низови ОФ организации – ф. 120 (1950); неграмотните в Гоцеделчевска околия –
ф. 120 (1951); литература, подлежаща на изземване – ф. 165 (1944–1946).
Дневник за раздадени членски книжки на членове на ОФ в Благоевградска околия – ф. 109 (1948–1959).
Автобиографии на ръководители на Околийския комитет на ОФ – Петрич, лични формуляри, характеристики за политическа принадлежност –
ф. 110 (1947–1951).
Заявления и молби за издаване удостоверения за благонадждност и отпускане на помощи и народни пенсии – ф. 120 (1946–1948). ЛП
Г Р А ДС К И К О МИ Т Е Т И Н А О ТЕ ЧЕ СТ ВЕ НИ Я Ф РОНТ
6 фонда, 33 описа, 627 а.е., 8.53 л.м., 1948–1990 г.
С изключение на комитетите в Разлог и Якоруда се изграждат след 9 септ.
1944 г. Подчинени са на Националния съвет на ОФ, Областния, Окръжния и околийските комитети на ОФ. Промените в дейността им са обвързани с административните реформи в страната през 1948, 1959 и 1979 г. В резултат от решенията на XI извънреден конгрес на ОФ от 30–31 март 1990 г. се преобразуват
в общински съюзи на ОФ.

ГК на ОФ – Благоевград
Ф. 207, 6 описа, 149 а.е., 2.10 л.м., 1948–1983 г.
ГК на ОФ – Гоце Делчев
Ф. 675, 5 описа, 75 а.е., 2.01 л.м., 1956–1990 г.
ГК на ОФ – Петрич
Ф. 709, 6 описа, 76 а.е., 1.16 л.м., 1956–1989 г.
ГК на ОФ – Разлог
Ф. 673, 5 описа, 140 а.е., 1.13 л.м., 1959–1989 г.
Съществува от 1942 г. до 1990 г.
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ГК на ОФ – Сандански
Ф. 726, 6 описа, 78 а.е., 0.58 л.м., 1959–1989 г.
ГК на ОФ – Якоруда
Ф. 683, 5 описа, 109 а.е., 1.55 л.м., 1949–1989 г.
Съществува от март 1944 г. като Селски комитет. От 1964 г. е ГК на ОФ.

Окръжни, инструкции и указания от висшестоящи органи по дейността
на комитетите.
Протоколи, доклади, информации и решения от: конференции; пленуми;
заседания на бюрата; събрания на квартални организации; събрания на низови организации; отчетно-изборни конференции на градски съвети на жените – ф. 207 (1971, 1973, 1978), ф. 675 (1985, 1987), ф. 726 (1968–1978); пленум на Градския съвет на жените – Благоевград – ф. 207 (1973); учредителна
конференция на Движението за мир – ф. 726 (1979); подготовка и провеждане на избори – ф. 673 (1981–1988), ф. 726 (1987–1988).
Планове за работата на: комитетите; Дома за социалистически бит и
култура – Петрич – ф. 709 (1982–1989); Комитета за българо-съветска дружба – Петрич – ф. 709 (1981–1987); градски съвети на жените – Сандански –
ф. 726 (1972–1977) и Петрич – ф. 709 (1979–1983).
Сведения, справки и списъци за състава на пленуми, бюра и на ръководства на квартални и селски комитети на ОФ.
Указания, планове, мероприятия, информации, справки и отчети за:
идейно-възпитателната работа; провеждането на избори; политическата просвета; лекционната пропаганда; чествания на различни годишнини; културномасовата работа; въвеждане на новите граждански ритуали; работата на другарските съдилища; противообществените прояви на малолетни и непълнолетни; благоустрояването и хигиенизирането на населените места; селското
стопанство; изкупуване на вторични суровини; икономии на енергия и горива; защита на природата и лесокултурните мероприятия; съвместната работа
с други организации; безопасността на движението; трудовите инициативи;
провеждането на учебните години; читалищната дейност; възродителния
процес – ф. 683 (1960–1962, 1970, 1972–1981); дейността на съветите на жените и домовете за социалистически бит и култура; работата на Общинския
комитет за защита на мира и на Общинския комитет за трезвеност – Гоце
Делчев – ф. 675.
Статистически отчети за дейността на ОФ организации.
Доклади на сътрудници за организационното укрепване на ОФ организации – ф. 207 (1954).
Информации на Атанас Хаджиянчев за създаването и дейността на ОФ
в Якоруда – ф. 683 (1983).
Бюджети.
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Ревизионни актове.
Книга за впечатленията от документалната изложба „Титовци без маска“ – ф. 207 (1952). ЛП
О БЩ ИНСК И К О МИ Т Е Т И Н А ОТ Е ЧЕ СТ ВЕ НИ Я Ф РОНТ
46 фонда, 119 описа, 1507 а.е., 16.27 л.м., 1954–1990 г.
Създават се като селски комитети на ОФ. От 1959 г. са общински. Подчинени са на ОК на ОФ. Организират обществено-политическа, агитационна и културно-просветна дейност сред селското население. Работят за неговото участие в социалното управление, хигиенизиране на населените места и в изпълнение
на плановете за обществено-икономическо развитие. Основната част от тях са
закрити с административните промени от 1979 и 1987 г. Запазените комитети
в градските и общинските центрове на областта след 1989 г. съгласно решенията на XI извънреден конгрес на ОФ (1990 г.) са преобразувани в общински съюзи
на Отечествения съюз.

Общински комитет на ОФ – с. Абланица, Благоевградско
Ф. 1165, 1 опис, 3 а.е., 0.05 л.м., 1975–1978 г.
Общински комитет на ОФ – с. Бабяк, Благоевградско
Ф. 1104, 2 описа, 14 а.е., 0.16 л.м., 1965–1978 г.
Общински комитет на ОФ – Банско
Ф. 712, 5 описа, 146 а.е., 1.55 л.м., 1956–1990 г.
Съществува от март 1944 г.

Общински комитет на ОФ – с. Баня, Благоевградско
Ф. 1084, 2 описа, 32 а.е., 0.30 л.м., 1964–1978 г.
Съществува от 1959 г.

Общински комитет на ОФ – с. Белица, Благоевградско
Ф. 694, 5 описа, 66 а.е., 0.66 л.м., 1960–1989 г.
Съществува от 1944 г. От 1969 г. е ГК на ОФ.

Общински комитет на ОФ – с. Брежани, Благоевградско
Ф. 760, 3 описа, 19 а.е., 0.20 л.м., 1962–1979 г.
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Общински комитет на ОФ – с. Брезница, Благоевградско
Ф. 1164, 1 опис, 8 а.е., 0.10 л.м., 1967–1978 г.
Общински комитет на ОФ – с. Вълкосел, Благоевградско
Ф. 1170, 1 опис, 4 а.е., 0.10 л.м., 1975–1978 г.
Общински комитет на ОФ – с. Гара Пирин, Благоевградско
Ф. 750, 6 описа, 73 а.е., 0.63 л.м., 1959–1989 г.
От 1978 г. е ОбК на ОФ – Кресна.

Общински комитет на ОФ – с. Гега, Благоевградско
Ф. 1032, 2 описа, 16 а.е., 0.15 л.м., 1962–1978 г.
Общински комитет на ОФ – с. Градево, Благоевградско
Ф. 1155, 1 опис, 5 а.е., 0.10 л.м., 1971–1978 г.
Общински комитет на ОФ – с. Гърмен, Благоевградско
Ф. 826, 5 описа, 91 а.е., 1.05 л.м., 1959–1989 г.
Общински комитет на ОФ – с. Дамяница, Благоевградско
Ф. 1168, 1 опис, 6 а.е., 0.10 л.м., 1975–1978 г.
Общински комитет на ОФ – с. Добринище, Благоевградско
Ф. 1161, 1 опис, 9 а.е., 0.10 л.м., 1954–1978 г.
Общински комитет на ОФ – с. Дъбница, Благоевградско
Ф. 821, 4 описа, 28 а.е., 0.27 л.м., 1959–1978 г.
Общински комитет на ОФ – с. Елешница, Благоевградско
Ф. 1185, 1 опис, 13 а.е., 0.21 л.м., 1966–1978 г.
Общински комитет на ОФ – с. Игралище, Благоевградско
Ф. 1166, 1 опис, 6 а.е., 0.10 л.м., 1969–1978 г.
Общински комитет на ОФ – с. Катунци, Благоевградско
Ф. 789, 5 описа, 62 а.е., 0.64 л.м., 1958–1987 г.
Общински комитет на ОФ – с. Коларово, Благоевградско
Ф. 1042, 3 описа, 32 а.е., 0.40 л.м., 1959–1987 г.
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Общински комитет на ОФ – с. Конарско, Благоевградско
Ф. 1187, 1 опис, 5 а.е., 0.05 л.м., 1971–1978 г.
Общински комитет на ОФ – с. Копривлен, Благоевградско
Ф. 820, 3 описа, 55 а.е., 0.71 л.м., 1959–1978 г.
Общински комитет на ОФ – с. Корница, Благоевградско
Ф. 1174, 1 опис, 4 а.е., 0.05 л.м., 1975–1978 г.
Общински комитет на ОФ – с. Кочан, Благоевградско
Ф. 1117, 2 описа, 81 а.е., 0.95 л.м., 1965–1978 г.
Общински комитет на ОФ – с. Крупник, Благоевградско
Ф. 747, 3 описа, 33 а.е., 0.38 л.м., 1962–1978 г.
Общински комитет на ОФ – с. Кулата, Благоевградско
Ф. 1163, 1 опис, 4 а.е., 0.05 л.м., 1971–1978 г.
Общински комитет на ОФ – с. Кърналово, Благоевградско
Ф. 1043, 2 описа, 19 а.е., 0.16 л.м., 1962–1978 г.
Общински комитет на ОФ – с. Марикостиново, Благоевградско
Ф. 719, 3 описа, 26 а.е., 0.20 л.м., 1958–1978 г.
Общински комитет на ОФ – Мелник
Ф. 781, 4 описа, 38 а.е., 0.55 л.м., 1959–1987 г.
Общински комитет на ОФ – с. Места, Благоевградско
Ф. 1097, 2 описа, 24 а.е., 0.19 л.м., 1966–1978 г.
Общински комитет на ОФ – с. Огняново, Благоевградско
Ф. 1091, 2 описа, 20 а.е., 0.15 л.м., 1961–1978 г.
Общински комитет на ОФ – с. Огражден, Благоевградско
Ф. 758, 5 описа, 46 а.е., 0.55 л.м., 1960–1990 г.
От 1970 г. е ОбК на ОФ – с. Струмяни.

Общински комитет на ОФ – с. Осиково, Благоевградско
Ф. 1175, 1 опис, 5 а.е., 0.05 л.м., 1970–1978 г.
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Общински комитет на ОФ – с. Падеж, Благоевградско
Ф. 770, 3 описа, 21 а.е., 0.25 л.м., 1958–1978 г.
Общински комитет на ОФ – с. Петрово, Благоевградско
Ф. 842, 3 описа, 41 а.е., 0.51 л.м., 1959–1979 г.
Общински комитет на ОФ – с. Плоски, Благоевградско
Ф. 1167, 1 опис, 5 а.е., 0.05 л.м., 1975–1978 г.
Общински комитет на ОФ – с. Първомай, Благоевградско
Ф. 700, 5 описа, 64 а.е., 0.56 л.м., 1959–1987 г.
Общински комитет на ОФ – с. Сатовча, Благоевградско
Ф. 815, 5 описа, 64 а.е., 0.61 л.м., 1960–1989 г.
Общински комитет на ОФ – с. Селище, Благоевградско
Ф. 798, 3 описа, 52 а.е., 0.61 л.м., 1959–1978 г.
Общински комитет на ОФ – Симитли
Ф. 746, 5 описа, 101 а.е., 0.80 л.м., 1959–1990 г.
Общински комитет на ОФ – с. Склаве, Благоевградско
Ф. 741, 3 описа, 44 а.е., 0.51 л.м., 1960–1978 г.
Общински комитет на ОФ – с. Скрът, Благоевградско
Ф. 1154, 1 опис, 5 а.е., 0.10 л.м., 1975–1978 г.
Общински комитет на ОФ – с. Слащен, Благоевградско
Ф. 1102, 2 описа, 27 а.е., 0.31 л.м., 1965–1978 г.
Общински комитет на ОФ – с. Тешово, Благоевградско
Ф. 1153, 1 опис, 2 а.е., 0.05 л.м., 1975–1978 г.
Общински комитет на ОФ – с. Хаджидимово, Благоевградско
Ф. 824, 4 описа, 65 а.е., 0.60 л.м., 1960–1989 г.
Общински комитет на ОФ – с. Цапарево, Благоевградско
Ф. 1044, 2 описа, 15 а.е., 0.35 л.м., 1959–1978 г.
Общински комитет на ОФ – с. Яково, Благоевградско
Ф. 1159, 1 опис, 8 а.е., 0.05 л.м., 1970–1978 г.
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Указания от висшестоящи органи по дейността на комитетите.
Протоколи от: отчетно-изборни конференции; пленуми; заседания на
бюрата; отчетно-изборни кампании на низовите организации; съвместни пленуми с масово-политически организации; пленуми и отчетно-изборни конференции на общински съвети на жените; заседания на Общинската контролнофинансова комисия – Симитли – ф. 746 (1964–1969).
Планове за: работата на комитетите; провеждане на отчетно-изборни
конференции; политическата просвета и военно-патриотичното възпитание;
работата на Движението за трезвеност – ф. 712 (1983, 1988); културната дейност; естетическото възпитание и внедряване на празнично-обредната система; възродителния процес; обучението на актива; чествания на юбилейни
годишнини; работата с жените.
Планове, отчети и информации за: цялостната дейност на комитетите;
организационната дейност; съвместната работа с народните съвети и с масови организации; провеждането на избори; изпълнението на стопанските
задачи; подготовката и провеждането на учебните години; лекционната пропаганда; политическата просвета; благоустрояването и хигиенизирането на
населените места; опазването на природната среда; дейността на другарските съдилища и борбата с противообществените прояви; атеистичната пропаганда; възродителния процес; културно-просветната работа; читалищната
дейност; безопасността на движението; изкупуването на вторични суровини;
работата на общинските съвети на жените; дейността на домовете за социалистически бит и култура – Кресна – ф. 750 (1982–1985), с. Гърмен – ф. 826
(1983–1987) и с. Сатовча – ф. 815 (1983–1985), на Общинския комитет за
защита на мира – Кресна – ф. 750 (1986–1988) и на Общинския комитет за
трезвеност – с. Хаджидимово – ф. 824 (1985–1987).
Отчети: годишни статистически; на низовите организации; за работата с
други масови организации; за другарските съдилища; за личните стопанства
и изкупуването на селскостопанска продукция; за дейността на читалищата;
за социалистическото съревнование.
Справки, сведения и списъци за съставите на бюрата и ръководствата на
квартални, селски комитети и низови организации.
Проектосметна документация за читалищния дом в с. Осеново – ф. 712.
Спомени на Никола Симонски за създаване на ОФ в с. Кърналово –
ф. 1043 (1966). Справки и спомени за историята на общинската организация
на ОФ – Симитли – ф. 746 (1974–1984).
Бюджети.
Ревизионни актове.
Албум със снимки от дейността на общинската организация на ОФ –
с. Крупник – ф. 747 (1978). ЛП
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Македоно-Одринско опълченско дружество – Благоевград
Ф. 757, 1 опис, 7 а.е., 0.05 л.м., 1944–1956 г.
Вж. ф. 314К
Продължава дейността на основаното през 1934 г. дружество. Обединява
бившите участници в Македоно-Одринското опълчение от 1912–1913 г. След 9
септ. 1944 г. се закрива, а през 1947 г. се възстановява. Членовете му са от Горна
Джумая (Благоевград) и околията. Извършва благотворителна и патриотична
дейност. Престава да съществува към 1975 г.

Окръжни и писма на Централното настоятелство по дейността на дружеството.
Протоколи и отчети за дейността на дружеството.
Кореспонденция с Централното настоятелство за отпускане помощи на
членове на дружеството и списъци на членовете.
Писмо за обединяването на дружеството с ДОСО (1952).
Автобиографии на членове на дружеството (1950).
Заявления на членове за пенсия и удостоверения за морално-политическа благонадеждност.
Касови документи за разходите на дружеството, списъци за изплатен
членски внос и абонаменти за вестници и списания.
Вестник „Доброволец“ (1946, 1956). СД
Околийски комитет на Съюза на бойците
против фашизма – Гоце Делчев
Ф. 1485, 1 опис, 20 а.е., 0.15 л.м., 1946–1950 г.
Съществува от 1946 г. като околийска и градска структура на СБПФ. Ръководи съюзните дружества в околията. Закрива се през 1951 г., когато се основава
Околийския съвет на ДОСО – Гоце Делчев.

Окръжни, бюлетини, доклади, беседи, тезиси на ЦК на СБПФ по дейността на комитета.
Протоколи от заседания на Околийския комитет и от заседания на дружествата на СБПФ в селата от района.
Отчетни доклади.
Удостоверения на партизани и ятаци от партизански отряд „Анещи Узунов“ (1946–1947).
Списък на загиналите бойци против фашизма за периода 1923–1944 г. от
Неврокоп (Гоце Делчев) (1946). ГА
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Околийски комитет на Съюза на бойците против фашизма – Петрич
Ф. 107, 1 опис, 26 а.е., 0.15 л.м., 1944–1953 г.
Началната му дейност е свързана с политическите прояви на партизанския
отряд „Антон Попов“ след 9 септ. 1944 г. Ръководи обединените антифашисти
от Петрич и околията. Закрива се през 1951 г. с избора на Околийски съвет на
ДОСО.

Окръжни и информационни бюлетини на СБПФ.
Учредителни протоколи, доклади, информации на дружествата на съюза
от селата в околията.
Планове за подготовка на тежко картечно отделение, писма на щаба на
гвардейска дружина „Антон Попов“ до различни учреждения за снабдяване
на войската (1944).
Декларации и въпросници на членовете на комитета.
Списъци на: борци против фашизма и ятаци; войници от гвардейски
роти.
Сведения за дейността на войници и офицери.
Удостоверения от партизански отряд „Антон Попов“ за участието на
лица в него, за особени поръчения на членовете на отряда, автобиографии.
Бюджет (1949).
Партидни книги за: приходи; разходи; движимите имоти. ЕЯ
Околийско-градски комитет на Съюза на
бойците против фашизма – Разлог
Ф. 172, 1 опис, 35 а.е., 0.32 л.м., 1940–1955 г.
Основава се на 27 ян. 1946 г. като Околийско дружество на СБНП. В същата година се преобразува в Околийско дружество на СБПФ, а от 1948 г. е
Околийско-градски комитет на същия съюз. Ръководи и контролира дейността
на дружествата на бойците против фашизма в Разлог и околията. Закрива се
през 1951 г.

Окръжни, бюлетини, инструктивни писма и наредби от висшестоящи органи по цялостната дейност на комитета.
Устави на СБНП и на СБПФ (1946, 1948).
Кореспонденция с висшестоящи органи за: дейността на дружествата;
статута; преобразуването на дружествата в околията; кадрови въпроси.
Протоколи: учредителни на околийските дружества; от заседания, събрания, конференции и митинги.
Протоколи, отчети, доклади и сведения за дейността на дружествата.
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Планове, програми, отчети, сведения и списъци за организационната
дейност.
Удостоверения на членове на дружествата за политическата им дейност
през 1941–1944 г.
Декларации-въпросници за социалното положение и политическата дейност на членовете.
Списъци на: убити и пострадали участници в национални, политически
борби и войни от Разложко през 1903–1945 г.; участници в септемврийските
събития през 1923 г.; партизаните от околията; предложените за присъждане
на военно звание и наградени с държавни отличия.
Автобиографии на членове на дружествата, биографични сведения и характеристики на убити участници в политическите борби 1941–1944 г. (1949).
Протоколи и кореспонденция на инициативни комитети за построяване
паметници и възпоменателни знаци на загиналите през 1941–1944 г. Влогова книжка, кореспонденция, протоколи и разходни оправдателни документи
на комитета за издигане паметник на Никола Парапунов (1940, 1946, 1948–
1950, 1955).
Медицински актове и протоколи за здравословното състояние на членове на дружества.
Ревизионен акт (1949).
Финансово-счетоводни баланси, отчети, бюджети и касова книга.
Входящ и изходящ дневник. ДТ
Околийски комитет на Помощната организация – Гоце Делчев
Ф. 89, 2 описа, 28 а.е., 0.25 л.м., 1944–1949 г.
Създава се след 9 септ. 1944 г. като околийски орган на Помощната организация в България. Ръководи местните помощни организации в града и околията,
подпомага нуждаещите се граждани, събира и изпраща помощи за бойците на
фронта, организира летни лагери, отпуска помощи за югославските деца. Комитетът прекратява дейността си през 1949 г. и се слива с БЧК.

Окръжни, указания и писма на ЦК на Помощната организация за: работата на Околийския комитет; издирване на жертвите на фашизма; организиране на акции за изпращане на бригадири.
Протоколни книги. Протоколи на комисиите за събиране на помощи.
Списъци на: пострадали от фашизма през 1923–1944 г.; бедни, които са
получили помощи; колективните членове на Помощната организация; децата,
изпратени на лагер „Септемврийче“.
Заявления и списъци на лица, нуждаещи се от парични помощи.
Разписки за раздадени помощи на семейства, пострадали от фашизма.
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Операционни бележки и оправдателни документи за направени разходи
и приходи (1947–1948).
Книги: касови; главна.
Стенографски дневници на: XXVI обикновено народно събрание (1945–
1946); ВНС (1946). ЕЯ
Окръжен комитет за защита на мира – Благоевград
Ф. 766, 3 описа, 23 а.е., 0.17 л.м., 1955–1987 г.
Създава се през 1951 г. Подчинен е на НКЗМ. Ръководи комитетите за защита на мира в окръга. Организира населението за участие и подкрепа на националното и световно движение за мир. Престава да съществува през 1987 г.

Указания, бюлетини, окръжни на НКЗМ.
Протоколи от годишни събрания и пленуми.
Решения на ОК за защита на мира.
Доклади за дейността на комитета и за кръгли годишнини и исторически
дати.
Годишни планове за работата на комитета.
Отчети и информации на градските комитети за мир в окръга.
Списъци на пленума и Бюрото.
Декларация от общоградско събрание в Благоевград в подкрепа на Световния конгрес на мира (1973).
Предложения за награждаване на активни борци за мир.
Протестни и поздравителни телеграми и писма. СД
Окръжен комитет на Доброволната организация
за съдействие на отбраната – Благоевград
Ф. 649, 4 описа, 179 а.е., 1.54 л.м., 1951–1992 г.
Създава се на 20 май 1951 г. след сливането на СБПФ и Народния съюз за
спорт и техника в ДОСО. Организацията се разпуска на 26 февр. 1968 г. и дейността ѝ се поема от ДКМС. От 5 окт. 1977 г. е Окръжен съвет на Организацията за военно-техническа подготовка на населението. През 1982 г. се преименува
на ОСО. С административно-териториалните промени от 1987 г. се създава Общински съвет, който от 20 май 1991 г. се преобразува на Регионален съвет. Целта на организацията е да съдейства за повишаване отбранителната способност
на страната чрез изграждане на клубове за военно-техническа подготовка. С
ПМС № 72 от 30 апр. 1992 г. Регионалният съвет в Благоевград се закрива.
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Бюлетини на ЦК на ДОСО. Решения и заповед на висшестоящи органи
за изграждането на Окръжен съвет на Организацията за военно-техническа
подготовка на населението (1977).
Инструкции, указания, програми, планове, доклади, решения, резолюции и др. на Окръжния съвет на ДОСО.
Заповедни книги.
Протоколи от: конференции; заседания на пленума и Бюрото; проверки
на подведомствени организации;.
Планове, сведения, протоколи, доклади и др. на околийските комитети
на ДОСО в Гоце Делчев, Сандански, Петрич и Разлог.
Планове за: учебната дейност; военно-техническата подготовка и военно-патриотичното възпитание на населението; извършване на проверки.
Отчети на Окръжния и градските комитети на ДОСО в окръга.
Дневници на курс за инструктори.
Счетоводни баланси.
Главни книги.
Годишни бюджети.
Ревизионни актове. ЛП
О К О ЛИ Й С К И К О МИ Т Е Т И НА Д ОБРОВОЛНА Т А
ОР Г А НИЗ АЦИЯ З А С Ъ Д Е ЙС Т ВИЕ НА ОТ БРАНАТ А
3 фонда, 4 описа, 68 а.е., 0.60 л.м., 1950–1959 г.
Създават се през 1951 г. като Околийски съвети на ДОСО. През 1955 г. ръководните органи се наименоват околийски комитети. Организират обучението
на населението по военно-отбранителните и техническите дисциплини. Водят
патриотична и спортно-състезателна дейност. Закриват се през 1959 г.

Околийски комитет на ДОСО – Благоевград
Ф. 281, 1 опис, 18 а.е., 0.10 л.м., 1952–1959 г.
Околийски комитет на ДОСО – Петрич
Ф. 283, 2 описа, 21 а.е., 0.20 л.м., 1950–1958 г.
Околийски комитет на ДОСО – Разлог
Ф. 354, 1 опис, 29 а.е., 0.30 л.м., 1953–1958 г.
Указания от висшестоящи органи.
Заповедни книги.
Протоколи, планове, доклади, информации и др. на: бюрата на околийските комитети на ДОСО и на първичните организации.
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Протоколи за: изстреляни боеприпаси; временно зачисляване на оръжие; предавателни, приемателни и инвентаризационни.
Планове за: дейността на комитетите; работата на Околийския комитет
за спорт и техника – Петрич – ф. 283 (1950); учебно-спортната работа на
първичните организации.
Отчети за: провеждането на Третата републиканска спартакиада – ф. 283
(1956); дейността на първичните организации; изстреляни боеприпаси.
Доклад за спартакиада на ДОСО – ф. 281 (1959). ЛП
Общински щаб на доброволните отряди на трудещите се –
Благоевград
Ф. 1424, 1 опис, 13 а.е., 0.13 л.м., 1970–1989 г.
Създава се през 1959 г. съгласно решение на ЦК на БКП. Работи за доброволно участие на гражданите с цел спазване на обществения ред и паспортния
режим, охрана на държавната граница и борбата срещу престъпността. Изграден е на териториален и производствен принцип. Прекратява дейността си след
10 ноем. 1989 г.

Протоколи от отчетно-изборни конференции и от заседания на Общинския щаб.
Указания, планове, информации за обучението на доброволните отряди.
Планове за работа.
Бюлетини за извършената работа. ГА
О БЩ ИНС К И С Ъ В Е Т И Н А ОРГА НИ З А ЦИЯТ А З А
С Ъ Д Е ЙС Т ВИ Е Н А ОТ БРАНАТ А
6 фонда, 6 описа, 45 а.е., 0.29 л.м., 1974–1991 г.
Създават се съгласно решение на ЦК на БКП от 1977 г. като общински ръководни органи на Организацията за военно-техническа подготовка на населението. От 1982 г. са общински съвети на ОСО. Продължават дейността на закритите околийски съвети на ДОСО. Закриват се с ПМС № 72 от 30 апр. 1992 г.

Общински съвет на Организацията за съдействие на отбраната –
Банско
Ф. 1418, 1 опис, 10 а.е., 0.06 л.м., 1974–1990 г.
Общински съвет на Организацията за съдействие на отбраната –
Белица
Ф. 1420, 1 опис, 9 а.е., 0.06 л.м., 1981–1990 г.
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Общински съвет на Организацията за
съдействие на отбраната – Кресна
Ф. 1421, 1 опис, 6 а.е., 0.04 л.м., 1986–1989 г.
Общински съвет на Организацията за съдействие на отбраната –
с. Сатовча, Благоевградско
Ф. 1419, 1 опис, 7 а.е., 0.04 л.м., 1986–1991 г.
Общински съвет на Организацията за съдействие на отбраната –
Симитли
Ф. 1423, 1 опис, 10 а.е., 0.06 л.м., 1985–1990 г.
Общински съвет на Организацията да съдействие на отбраната –
с. Струмяни, Благоевградско
Ф. 1422, 1 опис, 3 а.е., 0.03 л.м., 1985–1989 г.
Указания и решения от ЦС на ОСО – ф. 1423 (1988–1990).
Протоколи от: отчетно-изборни конференции; заседания на бюрата; републикански и общински състезания по биатлон и летен отбранителен многобой – ф. 1418 (1978, 1989–1990).
Доклади за работата на организациите.
Планове за: работата на организациите; подготовката на отборите по
биатлон и на градския стрелкови клуб – ф. 1418 (1978–1988); военно-техническата подготовка на населението и съвместна работа с Комсомола, ОФ и
професионалните съюзи – ф. 1420 (1985–1989); изграждането и развитието
на материалната база.
Таблици и информации за началното военно обучение и подготовката на
младежта за служба във въоръжените сили – ф. 1421 (1988–1989).
Спортен календар по военно-приложните и технически спортове –
ф. 1421 (1986–1987).
Списък на членовете на организацията – ф. 1421 (1989).
Счетоводен отчет – ф. 1421 (1989).
Разделителен баланс между общинските съвети на ОСО – Разлог и Банско – ф. 1418 (1989). ЛП
Г Р А ДС К И К О МИ Т Е Т И Н А Д ОБРОВО ЛНАТ А
ОР Г А НИЗ А ЦИЯ З А С Ъ Д Е ЙС Т ВИЕ НА ОТ БРАНАТ А
5 фонда, 9 описа, 152 а.е., 1.30 л.м, 1951–1992 г.
Създават се през 1959 г. и изпълняват дейността на закритите околийски
съвети на ДОСО. Подчинени са на ОК на ДОСО. През периода 1968–1977 г. прес-
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тават да съществуват. Съгласно решение на ЦК на БКП от 1977 г. продължават
дейността си като общински съвети на Организацията за военно-техническа
подготовка на населението, а от 1982 г. са общински съвети на ОСО. Закриват
се с ПМС № 72 от 30 апр. 1992 г.

ГК на ДОСО – Благоевград
Ф. 593, 1 опис, 18 а.е., 0.20 л.м., 1959–1966 г.
Вж. ф. 649
ГК на ДОСО – Гоце Делчев
Ф. 219, 2 описа, 52 а.е., 0.35 л.м., 1951–1991 г.
ГК на ДОСО – Петрич
Ф. 725, 2 описа, 15 а.е., 0.31 л.м., 1961–1990 г.
ГК на ДОСО – Разлог
Ф. 711, 2 описа, 27 а.е., 0.20 л.м., 1959–1992 г.
ГК на ДОСО – Сандански
Ф. 571, 2 описа, 40 а.е., 0.24 л.м., 1951–1988 г.
Окръжни и бюлетини от ЦК на ДОСО по дейността на комитетите –
ф. 219 (1951–1959).
Заповедни книги. Заповеди на ГНС – Петрич по гражданската отбрана –
ф. 725 (1965–1968).
Протоколи от: конференции; пленуми; заседания на комитетите; заседания на първичните организации в общините; заседания и събрания на клубовете – ф. 593 (1960–1963); провеждане на състезания и спартакиади; провеждане на изпити; проверки по дейността на комитетите – ф. 711 (1960, 1967),
ф. 571 (1953).
Планове за: дейността на комитетите; подготовката и провеждането на
окръжните стрелкови състезания – ф. 593 (1961); военно-техническата подготовка на населението – ф. 219 (1982–1990); съвместната работа с други
масови организации; провеждането на честванията за 2 юни – ф. 725 (1964–
1967); изпълнението на учебните програми – ф. 725 (1962–1968); учебната
спортна работа – ф. 571 (1954–1957); годишни тренировъчни планове за състезания – ф. 711 (1963–1966).
Отчети и информации за: цялостната дейност на комитетите; дейността
на първичните организации; на клубове за организационното състояние и цялостната им дейност – ф. 593 (1962); резултатите от масово-отбранителната
работа – ф. 219 (1989–1990); състоянието на агитационно-пропагандната работа – ф. 725 (1963–1966); военно-патриотичното възпитание на младежта –
ф. 725 (1961–1967).
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Дневници за отчитане на подготовката на участниците в учебни групи и
кръжоци към първичните организации в общината – ф. 593 (1960–1963).
Списъци на: първичните организации в Благоевградска община – ф. 593
(1962); младежи донаборници, включени в стрелковите дисциплини – ф. 571
(1957); раздадено оръжие за учебни цели – ф. 571 (1953–1958).
Счетоводни отчети и баланси.
Бюджети. ЛП
Регионална комисия за политическа и
гражданска реабилитация – Благоевград
Ф. 1511, 3 описа, 3508 а.е., 7.80 л.м., 1993–1996 г.
Създава се през 1993 г. в изпълнение на Наредба за приложение на Закона за
политическа и гражданска реабилитация на репресираните лица от 1992 г. Подчинена е на Централната комисия. Дейността ѝ е прекратена с ПМС от 1996 г.

Указания и решения на висшестоящи органи по дейността на комисията.
Решения на Централната комисия за политическа и гражданска реабилитация за отхвърляне на искания за обезщетения (1996).
Протоколи от заседания на Регионалната и общинските комисии за политическа и гражданска реабилитация за изплащане обезщетения на репресирани лица.
Книга за регистриране на изплатените обезщетения на гражданите. ЛП
СПИСЪК НА ЧАСТИЧНИТЕ ПОСТЪПЛЕНИЯ
Народен съюз „Звено“ – Мелник
ЧП 87, 1 а.е., 0.01 л.м., 1944–1948 г.
Народен младежки съюз „Звено“ – Сандански
ЧП 14, 1 а.е., 0.01 л.м., 1945–1946 г.
Земеделски младежки съюз – Банско
ЧП 38, 1 а.е., 0.01 л.м., 1945–1947 г.
Македоно-Одринско опълченско дружество – Гоце Делчев
ЧП 884, 6 а.е., 0.03 л.м., 1951–1977 г.
Дружество на бойците против фашизма – с. Белица, Благоевградско
ЧП 93, 1 а.е., 0.03 л.м., 1946–1947 г.
Оганизация на ОФ при ІV-ти квартал – Благоевград
ЧП 130, 1 а.е., 0.01 л. м., 1948–1948 г.
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ІІІ. 2. ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Окръжен комитет за българо-съветска дружба – Благоевград
Ф. 119, 6 описа, 152 а.е., 2.00 л.м., 1946–1987 г.
Окръжният съвет се избира на 2 ноем. 1953 г. от делегатите на българо-съветските дружества в окръга. През 1956 г. се влива в ОФ. Възстановява се през
1957 г. като Окръжен комитет. Съдейства за развитие на сътрудничеството
между населението на Благоевградски окръг и гражданите на Съветския съюз,
укрепва българо-съветската дружба, организира културно-просветна дейност и
извънучилищно изучаване на руски език, ръководи местните комитети за българосъветска дружба. Прекратява дейността си през 1988 г.

Окръжни, указания и инструкции на висшестоящи органи.
Заповеди за награждаване.
Протоколи, доклади, информации и решения от: заседания на Бюрото;
пленуми; конференции; околийски съвети; градски и общински комитети.
Доклади от командировки на методистите и инструкторите.
Петгодишен план (1981) и планове за: работата на ОК; съвместната работа с ОФ, народните съвети и читалищата; провеждане Месеца на българосъветската дружба; на общинските комитети в окръга и секциите при комитета.
Планове, мероприятия, отчети и информации за: организиране чествания
на годишнини; вечери на българо-съветската дружба, тържествени събрания,
концерти, лектории, конкурси, викторини, събори, митинги и рецитали; популяризиране на съветския начин на живот чрез кинолектории, литература,
изкуство и срещи със съветски културни дейци; работата на учебните звена
по изучаване на руски език; честване на дни на побратимяването, екскурзии до Съветския съюз, посрещане на съветски туристически групи и учени;
работата на курса за подготовка на преподаватели по руски език; дните на
съветското селско стопанство.
Статистически отчети за дейността на Окръжния и околийските съвети.
Сведения за: членовете по дружества; съветските граждани, живеещи на
територията на окръга; дейността на дружествата в окръга.
Заявления, клетвени декларации и актове за встъпване в длъжност. Лични формуляри и характеристики на кадрите на дружествата.
Баланс и бюджет (1954). ИБ
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О К О Л И ЙС К И С Ъ ВЕ Т И НА
Б ЪЛ ГА РО - С Ъ В Е Т С К И ТЕ Д РУЖЕ СТ ВА
5 фонда, 5 описа, 156 а.е., 1.61 л.м., 1944–1956 г.
Създават се след 9 септ. 1944 г. Ръководят изградените на териториален
и производствен принцип българо-съветски дружества в околиите. Извършват
културно-просветна дейност и работят за укрепване връзките между българския народ и народите на Съветския съюз. Съгласно решение от 19 февр. 1956 г.
на VI конгрес на СБСД прекратяват дейността си. Техните приемници са околийските комитети на ОФ.

Околийски съвет на българо-съветските дружества – Благоевград
Ф. 142, 1 опис, 49 а.е., 0.51 л.м., 1944–1956 г.
Околийски съвет на българо-съветските дружества – Гоце Делчев
Ф. 155, 1 опис, 45 а.е., 0.50 л.м., 1946–1956 г.
Околийски съвет на българо-съветските дружества – Петрич
Ф. 177, 1 опис, 13 а.е., 0.15 л.м., 1947–1956 г.
Околийски съвет на българо-съветските дружества – Разлог
Ф. 152, 1 опис, 24 а.е., 0.20 л.м., 1946–1956 г.
Околийски съвет на българо-съветските дружества – Сандански
Ф. 168, 1 опис, 25 а.е., 0.25 л.м., 1945–1956 г.
Инструкции, окръжни, указания и тезиси на ЦС на СБСД.
Протоколи: учредителни на местни съвети на българо-съветските дружества; от пленуми, заседания и събрания на Окръжния съвет и околийските
съвети на българо-съветските дружества, дружествата по селата, кварталите
и предприятията.
Планове, отчети и доклади за: работата на околийските съвети и дружествата; организационно-масовата и културно-просветна дейност на дружествата; обмяната на съветския опит; провеждането месеци на българо-съветската дружба; курсовете за изучаване на руски език.
Приветствен адрес до Йосиф Висарионович Сталин – ф. 168 (1947).
Бюджети.
Главни книги.
Ревизионни актове от ревизии на дружествата.
Списъци и сведения за членския състав на дружествата.
Ведомости за заплати. ЛП
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Околийско ръководство на женските дружества – Разлог
Ф. 1496, 1 опис, 91 а.е., 0.45 л.м., 1945–1950 г.
Създава се след 9 септ. 1944 г. като част от БНЖС. Организира културно-просветна и благотворителна дейност в околията. Закрива се през 1950 г. с
прекратяване дейността на БНЖС, който се слива с ОФ.

Окръжни, указания, на висшестоящи органи по цялостната дейност на
дружествата.
Кореспонденция на Околийското настоятелство на женските дружества
с висшестоящи органи по утвърждаването на женските дружества и дейността им.
Протоколи: учредителни; от конференции, събрания, заседания на ръководството; от извършени проверки от контролни органи.
Планове, отчети, доклади, сведения за: дейността на дружествата в района; участието им в обществено-политическия живот, в международни женски
изяви, чествания на международни и национални празници.
Статистически сведения и отчети за броя на женските дружества в Разложка околия, списъци на членовете. ГА
Народно женско дружество „Пирин планина“ – Банско
Ф. 43, 1 опис, 14 а.е., 0.03 л.м., 1946–1950 г.
Приемник е на основаното през 1925 г. Женско културно-просветно благотворително дружество „Пирин планина“. Регистрирано е със заповед № 31 от 4
февр. 1946 г. на МВР. Низова структура е на БНЖС и е подчинено на Околийското ръководство на женските дружества в Разлог. През 1950 г. се закрива и
дейността му се поема от ГК на ОФ – Банско.

Окръжни от БНЖС и инструктивни писма от висшестоящи органи по
основната дейност на дружеството.
Кореспонденция на дружеството с висшестоящи органи по статута, регистрацията и основната му дейност.
Протокол от околийска конференция и резолюция от пленум на женските дружества в Разложка околия (1946, 1949).
Резолюция от събрание по повод приемане на законопроекта за конфискуване на придобитите чрез спекула и по незаконен начин имоти (1946).
Планове, доклади, отчети и сведения за дейността на дружеството.
Дописки за идейно-възпитателната дейност на дружеството.
Списъци на членския състав, абонати за сп. „Жената днес“ и на дружественото настоятелство.
Позив и лозунги по повод Първи май и Осми март.
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Благодарствени писма от участници в младежки трудови бригади.
Сметко-разписки, квитанции, фактури, вносни листове и др. за финансово-счетоводната дейност на дружеството. ДТ
Женско народно просветно дружество
„Пиринска македонка“ – Разлог
Ф. 100, 1 опис, 46 а.е., 0.20 л.м., 1945–1950 г.
Вж. ф. 116К и ф. 673
Продължава дейността на учреденото през 1927 г. Женско благотворително дружество „Майчина грижа“. Като част от БНЖС ръководи кварталните
дружества в града. През 1950 г. се закрива и дейността му се поема от ГК на
ОФ – Разлог.

Окръжно на БНЖС за промени в структурата на поделенията му (1948).
Проектоустав и правилник за приложението му (1947).
Кореспонденция: с висшестоящи органи по цялостната дейност на дружеството; с Околийското управление на МВР по промяна на името на дружеството (1948); за организиране на поклонения по повод годишнини от убийството на Никола Парапунов; за участие в митинг в защита на испанския
народ и събиране на парична помощ (1946); за гласуване на резолюция на
събрание в града срещу Никола Петков и Трайчо Костов.
Протоколи от: заседания на настоятелството; събрания на дружеството;
събрания на квартални дружества.
Планове за дейността на градското дружество.
Отчети на градското и кварталните женски дружества.
Планове, отчети и сведения за: културно-масовата дейност на дружеството, организирането и провеждането на празници, томболи, лотарии, участия във фестивали в градовете Щип и Битоля в Македония, абонирането на
жените със списания и вестници и др.; откриването на безплатни трапезарии
и отпускане на помощи на социално слаби лица, организирането на курсове
за квалификации на жените, събирането на помощи за гладуващите румънски
деца и на семействата на гръцки партизани, отпускането на парични средства
за построяване на детски дом и други социални дейности.
Дневник за проведените мероприятия.
Удостоверения и актове за встъпване в длъжност на служителките на
дружеството.
Списъци на: ръководствата на дружеството; членовете на дружеството
по образование, професии, възраст и политическа принадлежност; кварталните дружества с броя на отчитащи се членове.
Телеграма от Роза Димитрова – съпруга на Георги Димитров, до Райна
Кандева от Разлог по случай награждаването ѝ със златен орден на труда
(1949). ЛП
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Окръжен комитет на Българския червен кръст – Благоевград
Ф. 339, 7 описа, 304 а.е., 2.75 л.м., 1950–1995 г.
Създава се като Окръжен съвет през 1950 г. по указание на ЦС на БЧК.
От 1964 г. е ОК. Ръководи дейността на съветите и дружествата на БЧК в
окръга, грижи се за здравната просвета и медицинска подготовка на населението, изгражда санитарни дружини и постове, организира кръводаряването. През
1988 г. във връзка с новото административно-териториално деление на страната се преобразува в ОбК на БЧК – Благоевград. От 1989 г. е методически, контролен и координационен орган спрямо останалите ОбК на БЧК в бившия окръг.
През 1992 г. съгласно решение на ЦК на БЧК се учредява Регионален комитет,
който е приемник на ОК.

Окръжни, наредби, заповеди, указания, инструкции и правилници на ЦК
на БЧК.
Предложения до ЦК на БЧК за награждаване активисти на организацията.
Протоколи, доклади и решения от конференции, пленуми, заседания на
Бюрото на ОК и на околийските съвети и ОбК на БЧК в окръга.
Планове: за работата на ОК и на ОбК на БЧК; финансови.
Отчети за: работата на комитета; организационната, културно-масовата
и пропагандна дейност; труда и ФРЗ.
Информации и справки за: агитационно-пропагандната дейност; организационно-масовата работа; планинската контролна служба; училищната
секция; водното спасяване; здравно-просветната работа; оказване на помощ
при природни бедствия; кръводаряването; здравното възпитание и просвета
на учащите и младежта; социално-помощната дейност.
Бюджети.
Баланси и счетоводни отчети.
Ревизионни актове. ЛП
О К О Л И ЙС К И СЪ ВЕ Т И
Н А Б Ъ Л ГА РС К И Я Ч Е РВ Е Н КРЪ СТ
5 фонда, 7 описа, 82 а.е., 0.95 л.м., 1927–1959 г.
Създават се през 1949 г. след сливането на местните структури на Помощната организация и на БЧК. Подпомагат общественото здравеопазване, работят за повишаване на здравната култура сред населението, развиват социалнопомощна дейност. Закриват се през 1959 г. с въвеждането на новото административно деление на страната.

Околийски съвет на БЧК – Благоевград
Ф. 200, 1 опис, 13 а.е., 0.20 л.м., 1952–1958 г.
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Околийски комитет на БЧК – Гоце Делчев
Ф. 76, 3 описа, 34 а.е., 0.30 л.м., 1927–1958 г.
Околийски съвет на БЧК – Петрич
Ф. 202, 1 опис, 8 а.е., 0.10 л.м., 1949–1959 г.
Околийски съвет на БЧК – Разлог
Ф. 203, 1 опис, 14 а.е., 0.15 л.м., 1945–1958 г.
Околийски съвет на БЧК – Сандански
Ф. 201, 1 опис, 13 а.е., 0.20 л.м., 1949–1958 г.
Окръжни от ЦС на БЧК по дейността на съветите на БЧК.
Протоколи от заседания на бюрата и от събрания.
Протоколни книги на БЧК – клон Неврокоп (Гоце Делчев) – ф. 76 (1940–
1942) и на Българския младежки червен кръст при Смесеното педагогическо
училище – Неврокоп (Гоце Делчев) – ф. 76 (1927–1933) и при Неврокопска
смесена гимназия – ф. 76 (1945–1947).
Протоколи и дневници от завършени курсове за санитарна отбрана.
Планове и доклади за дейността на комитетите, дружествата и секциите.
Картони за дейността на санитарните дружинки, санитарните постове и
санитарните активи.
Преписки за: дейността на санитарните дружини и постове и на училищните секции; помощната дейност на БЧК; назначаването и уволняването на
личния състав.
Списъци и описи за предадени предмети и пари за корейския народ –
ф. 202 (1952–1958), ф. 76 (1951–1952) и за раздадена захар на бедните – ф. 76
(1946–1948).
Книги на БЧК – Неврокоп (Гоце Делчев): партидна – ф. 76 (1942–1947);
вещева – ф. 76 (1947); главна – ф. 76 (1947–1951).
Операционни бележки, сметкоразписки и оправдателни документи за направени разходи – ф. 76 (1946–1950). ЛП
Градски комитет на Българския червен кръст – Разлог
Ф. 1206, 1 опис, 3 а.е., 0.05 л.м., 1969–1974 г.
Изпълнява указанията на ОК на БЧК. Провежда здравна просвета сред населението, полага усилия за опазването на околната среда и води разяснителна
работа за кръводаряването.

Протоколи, доклади, информации, решения, резолюции от годишни събрания и от заседания на Бюрото. КВ
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О Б ЩИНСК И К О МИТ Е Т И НА
Б Ъ Л ГА РС К И Я Ч Е РВЕ Н КРЪ СТ
2 фонда, 2 описа, 16 а.е., 0.20 л.м., 1956–1974 г.
Общински комитет на БЧК – с. Петрово, Благоевградско
Ф. 1205, 1 опис, 3 а.е., 0.05 л.м., 1956–1974 г.
Ръководен орган на създадената през 1956 г. в селото и общината общоселска организация на БЧК. Съществува до 1978 г.

Общински комитет на БЧК – с. Хаджидимово, Благоевградско
Ф. 1212, 1 опис, 13 а.е., 0.15 л.м., 1965–1974 г.
Протоколи, доклади и информации от годишни отчетни събрания, пленуми и
заседания на Бюрото. КВ

Групов фонд „Комитети на Българския червен кръст от
Благоевградски окръг“
Ф. 1204, 1 опис, 14 а.е., 0.20 л.м., 1951–1976 г.
Създават се след 9 септ. 1944 г. към участъковите здравни служби. Организират здравната просвета и кръводарителските акции сред населението, подпомагат дейността по гражданската отбрана.

Комитет на БЧК – с. Бабяк, Благоевградско
Комитет на БЧК – с. Гара Пирин, Благоевградско
Комитет на БЧК – с. Дъбница, Благоевградско
Комитет на БЧК – с. Коларово, Благоевградско
Комитет на БЧК – с. Огняново, Благоевградско
Комитет на БЧК – с. Падеж, Благоевградско
Комитет на БЧК – с. Сатовча, Благоевградско
Комитет на БЧК – с. Селище, Благоевградско
Комитет на БЧК – с. Склаве, Благоевградско
Комитет на БЧК – с. Цапарево, Благоевградско
Комитет на БЧК – с. Яково, Благоевградско
Комитет на БЧК – Якоруда
Протоколи от събрания, пленуми и заседания на бюрата на комитетите
на БЧК.
Планове, отчети, доклади за дейността на комитетите. КВ
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Регионална комисия на Национален дарителски фонд „13 века
България“ – Благоевград
Ф. 1517, 1 опис, 55 а.е., 0.50 л.м., 1980–1999 г.
Изгражда се от 1982 г. като Окръжно ръководство на създадената с ПМС
№ 51 от 1 дек. 1981 г. Държавно-обществена организация „Фонд 13 века България“. Организира и ръководи дарителското движение в региона. От 1988 г. променя наименованието си на Общинско ръководство. Съгласно ПМС № 158 от 15
авг. 1994 г. централното учреждение се нарича НДФ „13 века България“. Последното наименование е Регионална комисия на НДФ „13 века България“. Дейността ѝ се прекратява през 1999 г.

Сборници с нормативни актове за създаването и дейността на фонда.
Указания, инструкции, решения, писма, бюлетини на висшестоящи органи по
дейността на фонда.
Протоколи: от заседанията на Окръжното ръководство на фонда; на Регионалната комисия по дарителство; на комисии за оценки на дарения.
Планове: за работа на Окръжното ръководство; на общинските комисии
към фонда; на обекти, които ще се изграждат със средства на фонда; за подготовка и провеждане на среща на дарителите (1987); финансови.
Отчети, информации, справки за дейността на Регионалната комисия.
Инвентарни книги за: паричните дарения; предметните дарения.
Статистически отчети, справки и свидетелства за постъпилите парични
и предметни дарения.
Възвания и указания на Координационното бюро за честването на 1300
години от създаването на България (1980).
Рекламна брошура на фондация „Сърце“ към Държавно-обществена организация „Фонд 13 века България“ и призив от Общинското ръководство на
фонда за даряване на суми за здравеопазването в окръга (1988).
Списък на живеещите в София благоевградчани, дарили средства за построяването на паметник на Георги Измирлиев в Благоевград.
Отчети за изпълнението на бюджета (1986–1991). ГА
Окръжен комитет за трезвеност – Благоевград
Ф. 1400, 1 опис, 16 а.е., 0.10 л.м., 1966–1987 г.
Създава се през 1966 г. след основаването на Национален комитет за трезвеност. Ръководи дейността на ОбК и на движението за трезвеност в окръга.
Води културно-просветна работа и организира борбата срещу тютюнопушенето и алкохолизма. Закрива се през 1987 г. ОбК остават на подчинение на Националния комитет до 1991 г., когато е закрито движението за трезвеност и е
учреден Български съюз на трезвеността.
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Протоколи от учредителна конференция (1966) и от отчетно-изборни
конференции на ОК и общинските съвети за трезвеност.
Годишни планове за работата на ОК и на ОбК за трезвеност в окръга.
Доклади и информации за работата на ОК и ОбК за трезвеност в окръга.
ГА
СПИСЪК НА ЧАСТИЧНИТЕ ПОСТЪПЛЕНИЯ
Окръжен съвет на жените – Благоевград
ЧП 809, 1 а.е., 0.02 л.м., 1979–1979 г.
Околийски комитет на Българския народен женски съюз – Сандански
ЧП 26, 5 а.е., 0.04 л.м., 1945–1951 г.
Женско народно дружество – Якоруда
ЧП. 195, 1 а.е., 0.03 л.м., 1944–1948 г.
Околийски комитет за защита на мира – Благоевград
ЧП 92, 3 а.е., 0.01 л.м., 1951–1953 г.
Градски (общински) комитет за защита на мира – Благоевград
ЧП 881, 1 а.е., 0.01 л.м., 1969–1979 г.
Местен комитет „Васил Левски“ – Благоевград
ЧП 721, 1 а.е., 0.01 л.м., 1991–1991 г.
ІІІ.3. ПРОФЕСИОНАЛНИ СДРУЖЕНИЯ И СЪЮЗИ
Окръжен съвет на професионалните съюзи – Благоевград
Ф. 130, 10 описа, 824 а.е., 8.98 л.м., 1951–1987 г.
Създава се през 1951 г. През 1957 г. по решение на IV профсъюзен конгрес се
ликвидира. Възстановява се с новото административно деление през 1959 г. От
1971 г. е ОС на БПС. Организира, ръководи и контролира профсъюзната дейност
в предприятията, учрежденията и организациите на територията на Благоевградски окръг. Закрива се съгласно решение на III пленум на ЦС на БПС от 27
ноем. 1987 г.

Укази, постановления, окръжни, решения, наредби, указания и инструкции на висшестоящи органи.
Протоколи, доклади и решения от: конференции, пленуми, заседания на
Бюрото на ОС на професионалните съюзи; конференции и пленуми на ОК на
професионалните съюзи на работниците от селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост, горите и горската промишленост, съобщенията,
машиностроенето, транспорта, леката промишленост, държавните учрежде87
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ния и обществени организации, съюза на учителите, здравеопазването, търговията и услугите, полиграфията и културните институти; общинските съвети на професионалните съюзи в селата Коларово, Първомай и Катунци; на
профсъюзния дом на културата в Благоевград; профгрупите и профкомитети
в Благоевград; профдружествата и местните съвети; профкомитета при Мина
„Пирин“ – с. Брежани; транспортните работници при гара Благоевград; на
профдружествата от търговията и услугите, строителството, тежката и леката промишленост и на миньорите.
Планове, доклади и информации за: цялостната работа; икономическата
дейност; материално-техническото снабдяване; културно-масовата работа;
организационните въпроси; физкултурната дейност; профсъюзната просвета; социално-битовото обслужване; изпълнението на поетите обещания; отчитането на социалистическото съревнование; внедряването на нови почини;
рационализациите и изобретенията; идейно-възпитателната работа; изпълнението на плана за промишлеността; трудово-правната защита; провеждането
на окръжни и национални прегледи по художествена самодейност; работата
на помирителната комисия; трудовата дисциплина; състоянието на столовете
в окръга; другарските съдилища; строителството; работата с децата; подготовката на учебната година; сключването на колективни трудови договори;
екскурзионното летуване; икономиите на суровини и материали; обучаването на профсъюзните кадри; отпразнуването на бележити дати и по работата
на: ревизионната комисия; профкабинета; отдел „Охрана на труда“; отдел
„ДОО“; от инспекторите за командировките им в окръга.
Сведения за: избора и състава на ОС; изпълнението на плана; прибирането на реколтата; изпълнението на държавните доставки; броя на работниците в предприятията; разходите; изборния актив.
Справки за утвърдените начисления и получени заплати.
Списък на изпратените на работа в Димитровград и на закупеното имущество.
Статистически отчети за: състоянието и дейността на основните и първични профорганизации; членския внос; трудовите злополуки; капиталните
вложения; временната нетрудоспособност; приходите и разходите на ДОО;
временната нетрудоспособност на работници, служители и земеделски стопани; предложенията, жалбите, сигналите и молбите на трудещите се; състава на профкомитетите, стопанските съвети и комисиите; персонала и неговото разпределение.
Предложения за награждаване с правителствени и ведомствени награди.
Бюджети и баланси.
Ревизионни актове.
Актове за трудови злополуки.
Акт за държавна собственост, картотечен лист и данъчна оценка на сградата (1954). ИБ
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О К Р Ъ Ж НИ К О МИ Т Е Т И НА ОТ РАСЛОВИ Т Е
ПРОФ Е СИОН А Л НИ СЪ Ю З И
13 фонда, 39 описа, 1181 а.е., 11.79 л.м., 1942–1985 г.
По решение на V пленум на ЦС на ОРПС от 1950 г. съществуващите след
9 септ. 1944 г. профдружества се преобразуват в окръжни комитети на отрасловите професионални съюзи. През 1957 г. те са разформировани и отново
се изграждат отраслови профдружества. С решение на VI пленум на ЦСПС от
1964 г. са възстановени предишните окръжни комитети на отрасловите профсъюзи. Част от тях прекратяват дейността си съгласно решение на X пленум
на ЦСПС от 24–25 февр. 1969 г. Функциите им са поети от комисия по промишлеността. Подчинени са на ЦСПС, ОСПС и на ЦС на съответните отраслови
профсъюзи. Ръководят профсъюзната дейност по места, организират социалистическото съревнование, съдействат за подобряване охраната на труда и социално-битовите условия на работа и отдих. Съгласно решение на VI пленум на
ЦС на БПС от 1985 г. останалите отраслови професионални съюзи са закрити.
Дейността им продължава под формата на окръжни профсъвети, които преминават към ОК на БПС – Благоевград. Профсъветите се закриват през 1988 г. с
решение на Секретариата на ЦС на БПС от декември 1987 г.

Окръжен комитет на Профсъюза на административните учреждения
и комуналните предприятия – Благоевград
Ф. 122, 4 описа, 170 а.е., 0.85 л.м., 1948–1984 г.
Вж. ф. 130
Създава се през 1952 г.

Окръжен комитет на Профсъюза на работниците от
машиностроенето, химията и енергетиката – Благоевград
Ф. 911, 1 опис, 9 а.е., 0.15 л.м., 1966–1968 г.
Създава се през 1957 г. като профдружество на енергетиците.

Окръжен комитет на Профсъюза на работниците
от строителството – Благоевград
Ф. 124, 1 опис, 63 а.е., 0.40 л.м., 1942–1957 г.
Вж. Ф. 125
Създава се през 1945 г. като профдружество от областта към Съюза на
строителните работници.
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Окръжен комитет на Профсъюза на работниците от строителството и
строителната промишленост – Благоевград
Ф. 493, 2 описа, 55 а.е., 0.65 л.м., 1957–1968 г.
Вж. ф. 130
Създава се през 1957 г. като профдружество на работниците от строителството и дървообработващата промишленост.

Окръжен комитет на Профсъюза на работниците от леката и
хранителна промишленост – Благоевград
Ф. 492, 2 описа, 44 а.е., 0.61 л.м., 1956–1968 г.
Вж. ф. 130
Окръжен комитет на Профсъюза на работниците от местната
промишленост и комуналните предприятия – Благоевград
Ф. 126, 2 описа, 111 а.е., 0.70 л.м., 1954–1976 г.
Вж. ф. 123 и ф. 130
Създава се през 1972 г. През 1976 г. се обединява с ОКПС на работниците
от търговията и се учредява ОКПС на работниците от търговията и услугите.

Окръжен комитет на Профсъюза на селскостопанските,
горските и дърводелските работници – Благоевград
Ф. 136, 5 описа, 71 а.е., 0.60 л.м., 1950–1984 г.
Вж. ф. 130
Окръжен комитет на Профсъюза на работниците от горите и горската
промишленост – Благоевград
Ф. 910, 2 описа, 18 а.е., 0.25 л.м., 1964–1984 г.
Вж. ф. 598
Създава се през 1950 г. Преобразува се през 1976 г. в Общокомбинатски
профкомитет при Горскостопански комбинат – Благоевград.

Окръжен комитет на Профсъюза на работниците от пощите,
телеграфа, телефоните и радиото – Благоевград
Ф. 129, 3 описа, 122 а.е., 0.88 л.м., 1953–1968 г.
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Окръжен комитет на Профсъюза на работниците от търговията и
кредита – Благоевград
Ф. 123, 6 описа, 319 а.е., 4.20 л.м., 1946–1984 г.
Вж. ф. 130
От 1976 г. е ОКПС на работниците от търговията и услугите.

Окръжен комитет на Профсъюза на българските учители –
Благоевград
Ф. 401, 4 описа, 94 а.е., 0.95 л.м., 1950–1984 г.
Вж. ф. 130 и ф. 908
Окръжен комитет на Профсъюза на работниците от полиграфията и
културните институти – Благоевград
Ф. 908, 2 описа, 21 а.е., 0.35 л.м., 1963–1985 г.
Вж. ф. 130 и ф. 401
Създава се през 1962 г. Преди това работниците от полиграфията и културните институти са организирани в ОКПС на българските учители.

Окръжно профдружество на здравните работници – Благоевград
Ф. 305, 5 описа, 84 а.е., 1.20 л.м., 1952–1984 г.
Вж. ф. 130
Окръжни, заповеди, постановления, указания от ЦС на БПС и други висшестоящи органи по дейността на комитетите.
Протоколи и доклади от: пленуми; конференции; заседания на бюрата;
отчетно-изборни събрания на профорганизациите; заседания на профкомитетите на низовите организации.
Протоколна книга – ф. 122 (1948–1951).
Заповедни книги – ф. 124 (1953–1957), ф. 126 (1954–1957).
Планове: за дейността на профорганизациите; на комисията по организационно-масова работа – ф. 123 (1982–1984); на комисията по икономическа
дейност – ф. 123 (1976–1979); за честване Деня на машиностроителя – ф. 911
(1967–1968); за охраната на труда – ф. 492 (1957).
Доклади и информации за: организационната дейност; производственоикономическата дейност; идейно-възпитателната работа; дейността на агитгрупите – ф. 136 (1950); културно-масовата работа; лекционната дейност и
профсъюзната просвета – ф. 123 (1976–1984); работата с младежта и децата;
художествената самодейност и културно-масова работа; организирането на
школи, курсове и семинари – ф. 129 (1954); радио и кинопропагандата – ф. 129
(1954–1956); работата на комисията по ДОО и БЧК – ф. 123 (1977–1978,
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1984); физкултурната дейност; социално-битовото обслужване; почивното
дело и курортното лечение; трудовите злополуки и заболеваемостта сред работниците; охраната на труда; социалистическото съревнование, внедряването на новите почини и обмяната на опит.
Статистически отчети.
Информационни бюлетини – ф. 124 (1950–1952).
Списъци и сведения за числения състав на комитетите и профсъюзните
ръководства.
Характеристики и предложения за награждаване на активисти.
Лични сведения за предприемачи-строители – ф. 124 (1942–1944).
Разрешения за полагане на извънреден труд – ф. 911 (1967).
Помирителни дела по жалби на работници и служители – ф. 911 (1967).
Бюджети и финансови отчети.
Ревизионни протоколи на профсъюзни организации – ф. 123 (1976–1978,
1982–1984). ЛП
О К О Л И ЙС К И СИНД И КАЛНИ СЪ ВЕ Т И
5 фонда, 5 описа, 122 а.е., 1.10 л. м., 1944–1950 г.
Създават се през 1944 г. като временни синдикални съвети. От 1945 г. са
околийски синдикални съвети. Ръководят, организират и подпомагат профсъюзните дружества в съответните околии. Подчинени са на ОРПС. Прекратяват
дейността си през 1950 г. с решение на ОРПС.

Околийски синдикален съвет – Благоевград
Ф. 134, 1 опис, 66 а.е., 0.45 л.м., 1945–1950 г.
Околийски синдикален съвет – Гоце Делчев
Ф. 132, 1 опис, 26 а.е., 0.15 л.м., 1944–1950 г.
Околийски синдикален съвет – Петрич
Ф. 133, 1 опис, 3 а.е., 0.05 л.м., 1945–1949 г.
Околийски синдикален съвет – Разлог
Ф. 135, 1 опис, 4 а.е., 0.05 л.м., 1947–1950 г.
Околийски синдикален съвет – Сандански
Ф. 131, 1 опис, 23 а.е., 0.40 л.м., 1945–1950 г.
Окръжни, наредби, бюлетини от висшестоящи органи по дейността на
околийските синдикални съвети.
92

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА Д А – БЛАГОЕВГРАД 1944–2009

Протоколни книги – ф. 132 (1944–1948), ф. 133(1945), ф. 134 (1947–
1948).
Протоколи от конференции и от отчетно-изборни събрания на профдружествата.
Доклади за извършената работа от синдикалните съвети – ф. 131 (1948),
ф. 132, ф. 134 (1949).
Планове и отчети за дейността на околийските синдикални съвети и профдружествата.
Сведения и информации за: работата на профдружествата за 70-годишнината на Сталин – ф. 132 (1949); работата на агитаторския апарат – ф. 134
(1947–1950); броя на работниците – ф. 131 (1945, 1949); стопанската дейност – ф. 131 (1947); организационната работа – ф. 131 (1945–1947); жертвите на фашизма – ф. 131 (1945, 1947); съревнованието – ф. 134 (1949–1950).
Касова книга – ф. 135 (1947). ЛП
О К О Л И ЙС К И С Ъ В Е Т И НА ПРО Ф СЪ Ю З ИТ Е
3 фонда, 3 описа, 36 а.е., 0.35 л. м., 1957–1960 г.
Създават се въз основа решение на ЦСПС от 5 авг. 1957 г. Заместват дейността в околиите на разформирования ОСПС. Прекратяват съществуването
си с новото административно и териториално деление на страната през 1959 г.

Околийски съвет на профсъюзите – Благоевград
Ф. 198, 1 опис, 11 а.е., 0.10 л.м., 1957–1959 г.
Околийски съвет на профсъюзите – Петрич
Ф. 199, 1 опис, 14 а.е., 0.15 л.м., 1957–1959 г.
Околийски съвет на профсъюзите – Сандански
Ф. 196, 1 опис, 11 а.е., 0.10 л.м., 1957–1960 г.
Окръжни, инструкции и решения от висшестоящи органи.
Протоколи, доклади, информации и планове от: заседания на бюрата;
конференции; пленуми; заседания на профдружествата.
Статистически отчети и анализи за дейността на профдружествата.
Актове за трудови злополуки. ЛП
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О БЩ ИНС К И С Ъ В Е Т И Н А БЪ ЛГА РСКИТ Е
ПРО Ф Е СИОН А Л НИ СЪ Ю З И
10 фонда, 12 описа, 326 а.е., 2.81 л.м., 1971–1990 г.
Създават се съгласно решение на ЦС на БПС от 1979 г. Ръководят и контролират дейността на професионалните организации в селищните системи. Въз
основа на конгресно решение на БПС (КНСБ) от 25 ноем. 1989 г. прекратяват
съществуването си от 1 юли 1990 г. Документи на закритите през 1987 г. ОбС
на БПС в селата Катунци, Коларово и Първомай се съхраняват в архивния фонд
на ОСПС (ф. 130).

Общински съвет на БПС – Банско
Ф. 1368, 1 опис, 41 а.е., 0.60 л.м., 1979–1990 г.
Общински съвет на БПС – Белица
Ф. 1376, 1 опис, 74 а.е., 0.55 л.м., 1981–1990 г.
Общински съвет на БПС – Благоевград
Ф. 1365, 3 описа, 87 а.е., 0.65 л.м., 1979–1990 г.
Общински съвет на БПС – с. Гърмен, Благоевградско
Ф. 1369, 1 опис, 21 а.е., 0.15 л.м., 1979–1989 г.
Общински съвет на БПС – Кресна
Ф. 1377, 1 опис, 14 а.е., 0.08 л.м., 1981–1989 г.
Общински съвет на БПС – с. Сатовча, Благоевградско
Ф. 1372, 1 опис, 8 а.е., 0.10 л.м., 1982–1989 г.
Общински съвет на БПС – Симитли
Ф. 1370, 1 опис, 31 а.е., 0.30 л.м., 1979–1990 г.
Общински съвет на БПС – с. Струмяни, Благоевградско
Ф. 1371, 1 опис, 12 а.е., 0.10 л.м., 1982–1990 г.
Общински съвет на БПС – с. Хаджидимово, Благоевградско
Ф. 1373, 1 опис, 9 а.е., 0.08 л.м., 1979–1989 г.
Общински съвет на БПС – Якоруда
Ф. 1375, 1 опис, 29 а.е., 0.20 л.м., 1971–1990 г.
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Решения, указания, инструкции и нареждания на висшестоящи органи
по дейността на профсъюзите.
Протоколи от конференции и от заседания на бюрата.
Предложения до висшестоящи органи за награждаване на работници и
специалисти – ф. 1368 (1985–1986).
Планове, мероприятия, програми за: работа на ОбС на БПС; работата
на комисиите за идейно-възпитателна работа; политическата учебна година; културно-масовата дейност; охраната на труда; честване на годишнини;
художествената самодейност; организиране и провеждане на физкултурни и
спортни прояви.
Отчетен доклад на Градския съвет на БПС – Якоруда – ф. 1375 (1971).
Отчети и информации за: дейността на ОбС; изпълнение на производствените програми от предприятията; профсъюзните учебни години; идейно-възпитателната работа; провеждането на срещи с първенци в труда; рационализаторската дейност; наставническото движение; подобряването на
социално-битовите условия; работата с предложенията, жалбите, сигналите
и молбите на трудещите се; физкултурната дейност; охраната на труда; социалистическото съревнование; състоянието на социалистическата празнично-обредна система, трудови и граждански ритуали – ф. 1369 (1985–1986);
работата по възродителния процес – ф. 1369 (1980–1981, 1984–1985, 1988).
Дарителска преписка за изграждане паметник на Георги Измирлиев –
ф. 1365 (1989).
Спортни общински календари.
Бюджети и баланси.
Ревизионни записки от финансови ревизии на профорганизациите –
ф. 1370 (1981–1989).
Списъци на лицата, удостоени със звания, ордени и медали. ЛП
М ЕС ТНИ С Ъ В Е Т И Н А ПРОФ Е СИОНА ЛНИ Т Е СЪ Ю З И
4 фонда, 8 описа, 398 а.е., 5.50 л.м., 1945–1990 г.
Създават се след закриването на околийските съвети на профсъюзите през
1959 г. Подчинени са на ОКПС. Съществуват до 1 май 1964 г. според решението
на VI пленум на ЦСПС. Дейността им се поема от ОКПС. През 1979 г. се учредяват в новите селищни системи ОбС на БПС, които ръководят, организират и
контролират профсъюзната работа до 1990 г.

Местен съвет на професионалните съюзи – Гоце Делчев
Ф. 456, 2 описа, 98 а.е., 2.30 л.м., 1954–1990 г.
Местен съвет на професионалните съюзи – Петрич
Ф. 457, 2 описа, 62 а.е., 0.50 л.м., 1959–1990 г.
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Местен съвет на професионалните съюзи – Разлог
Ф. 458, 2 описа, 164 а.е., 1.80 л.м., 1945–1990 г.
Местен съвет на професионалните съюзи – Сандански
Ф. 459, 2 описа, 74 а.е., 0.90 л.м., 1959–1990 г.
Заповеди, инструкции, указания и разпореждания на висшестоящи органи.
Протоколи от: отчетно-изборни събрания; конференции; пленуми; заседания на бюрата; събрания на профдружествата и профорганизациите; заседания на ревизионната комисия – ф. 458 (1980–1981, 1987–1989); заседания
на комисията по организационно-масовата работа – ф. 458 (1982).
Решения на помирителната комисия – ф. 456 (1957–1963).
Планове за: цялостната дейност; внедряването на челния опит – ф. 456
(1981–1982); работата на комисиите по културно-масова работа – ф. 458
(1983), по физкултурата, спорта и туризма – ф. 456 (1979) и на клуба на ветераните на профсъюзното движение в Благоевградски окръг – ф. 458 (1982,
1985); обучението на профсъюзните кадри и активисти – ф. 456 (1979–1988);
културно-масовата работа.
Отчети, доклади и информации за: дейността на местните съвети на
професионалните съюзи; производствено-масовата дейност – ф. 456 (1959–
1960, 1962–1963); културно-масовата работа; дейността на низовите организации – ф. 456 (1954–1955); ДОО; охраната на труда; провеждането на
политическата учебна година; възродителния процес – ф. 456 (1980–1982,
1984–1989); наставническото движение – ф. 456 (1979–1981); социалистическото съревнование; развитието на масовата физкултура, спорт и туризъм;
персонала и ФРЗ; социалното развитие на колективите; работата с младежта
и децата – ф. 458 (1979–1981, 1983); подобряването положението на трудещите се жени и отглеждането на децата – ф. 458 (1974, 1980–1985, 1987);
провеждането на инициативата „Героят е винаги в строя“ – ф. 458 (1977,
1979–1989); изобретателската и рационализаторска дейност – ф. 458 (1979,
1981–1989); разрешаването на трудово-правни спорове – ф. 458 (1974, 1977,
1980, 1986–1990); проблемите на екологията и производствените предприятия и населените места – ф. 458 (1989–1990).
Оценки за: състоянието на патронажното движение „Героят е винаги в
строя“ – ф. 456 (1985); състоянието и перспективите на идейно-възпитателната работа – ф. 456 (1980, 1984–1987, 1989); охраната на труда.
Месечни бюлетини на профдружествата – ф. 458 (1960).
Разрешения за работа, извънреден труд, приемане на младежи под 18
години на работа – ф. 458 (1957–1963).
Актове за трудови злополуки – ф. 456 (1958–1962).
Молби и жалби по помирителни дела и по охраната но труда.
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Бюджети на Околийския съвет на профсъюзите – Разлог – ф. 458 (1945–
1958) и на местните съвети на профсъюзите.
Ревизионни листове – ф. 459 (1959, 1964).
Договори за социалистическото съревнование. ЛП
Групов фонд „Профдружества на работниците от строителството“
Ф. 125, 1 опис, 25 а.е., 0.15 л.м., 1944–1951 г.
Вж. ф. 124
Създават се след 1944 г. като профсъюзни дружества на работниците от
строителството. Те са низови структури на Съюза на строителните работници
към ОРПС в Горна Джумая (Благоевград), Петрич, Разлог и Неврокоп (Гоце Делчев). Ръководят и организират дейността на профорганизациите в строителния
отрасъл. През 1950 г. се преобразуват в ОК на профсъюза на работниците от
строителството.

Профдружество на работниците от строителството – Горна Джумая
Профдружество на работниците от строителството – Неврокоп
Профдружество на работниците от строителството – Петрич
Профдружество на работниците от строителството – Разлог
Окръжни и писма на ЦК на Съюза на строителните работници за: честването на Първи май и празника на строителя; организиране на профсъюзната дейност.
Резолюции и позиви за: провеждането на Първия учредителен конгрес
на служителите в България; успешното завършване на Втората световна война и изпълнението на плановите задачи.
Протоколи от заседания на профорганизациите в Разлог и Благоевград.
Протоколна книга на профдружеството на строителните работници в
Разлог.
Доклади, планове, отчети за дейността на профдружествата и за социалистическото съревнование.
Списък на майсторите предприемачи от Горноджумайска област и лични
сведения за тях (1944–1947).
Трудови норми и цени на строителни работи.
Бюджети и баланси на профдружествата в окръга.
Касови книги.
Договори и отчети за социалистическото съревнование. ЕЯ
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Общоминен профкомитет при Мина „Пирин“ –
с. Брежани, Благоевградско
Ф. 542, 2 описа, 162 а.е., 1.50 л.м., 1945–1976 г.
Вж. ф. 2
Създава се на 8 окт. 1944 г. като профдружество на Рудничарския съюз.
Ръководи се от Околийски синдикален съвет – Горна Джумая (Благоевград). През
1951 г. се преобразува в Общоминен профкомитет. След 1957 г. отново е профдружество, а от 1964 г. е ОК на профсъюза на миньорите и металурзите със
седалище в селото. През 1976 г. профкомитетът преминава към ДМП „Пирин“ –
с. Брежани.

Окръжни, наредби, указания и решения на висшестоящи органи.
Протоколи, доклади и информации от: заседания на Бюрото; конференции и събрания; заседания и събрания на низовите организации.
Планове за дейността на профкомитета.
Отчети: статистически; на кино „Пирин“ – с. Брежани (1955).
Доклади и информации за: социално-икономическото развитие; културно-масовата работа; производствено-масовата дейност; работата на обществените контрольори; охраната на труда.
Молби до помирителната комисия и другарския съд.
Удостоверения за трудов стаж.
Бюджети.
Ревизионни актове. ИБ
О К О Л И Й С К И З Е М Е Д Е Л С К И ПРО Ф Е СИОНА ЛНИ
С Д Р У Ж Е НИЯ
4 фонда, 4 описа, 114 а.е., 1.25 л.м., 1937–1950 г.
Продължават дейността на съществуващите преди 9 септ. 1944 г. земеделски задруги. От 1945 г. са сдружения към създадения ОЗПС. Ръководят и контролират разпределението на суровини и материали, защитават правата на
земеделските общности в околиите, изпълняват стопанската политика на правителствата на ОФ. Съгласно решение на ОЗПС от 30 май 1950 г. прекратяват
дейността си.

Околийско земеделско професионално сдружение – Благоевград
Ф. 180, 1 опис, 15 а.е., 0.18 л.м., 1945–1950 г.
Вж. ф. 340К
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Околийско земеделско професионално сдружение – Гоце Делчев
Ф. 171, 1 опис, 39 а.е., 0.65 л.м., 1937–1950 г.
Вж. ф. 163К
Околийско земеделско сдружение – Петрич
Ф. 169, 1 опис, 12 а.е., 0.12 л.м., 1938–1950 г.
Околийско земеделско професионално сдружение – Разлог
Ф. 175, 1 опис, 48 а.е., 0.30 л.м., 1944–1950 г.
Вж. ф. 177К
Окръжни, инструкции, бюлетини, заповеди на централното ръководство
на ОЗПС – София по дейността на сдруженията – ф. 171 (1938, 1941–1950),
ф. 175 (1944–1950), ф. 180 (1947–1950).
Заповеди на висшестоящи органи за утвърждаване ръководствата на земеделски сдружения – ф. 169 (1938–1950), ф. 180 (1945, 1948, 1950).
Заповедни книги – ф. 169 (1945–1950), ф. 175 (1947–1949).
Протоколни книги: на сдруженията – ф. 169 (1938–1950), ф. 175 (1945–
1950); на взаимоспомагателната каса – ф. 175 (1945–1946).
Учредителни протоколи на местни земеделски професионални сдружения и протоколи от годишни отчетни събрания и от заседания на ръководствата – ф. 169 (1938–1950), ф. 171 (1938, 1941, 1944–1950), ф. 175 (1945–
1949), 180 (1945–1950).
Доклади и отчети за дейността на сдруженията.
Апел и възвание до земеделските стопани за честване празника на българската земя и прибирането на реколтата – ф. 180 (1947–1948).
Сведения и таблици за организационното състояние – ф. 171 (1937–
1938, 1944, 1947–1950).
Заявления-декларации и удостоверения за членство на селскостопански
производители в местните земеделски задруги и сдружения – ф. 171 (1944–
1950).
Списъци на членове на сдружения.
Регистрационни именници на селскостопански производители към взаимоспомагателния фонд – ф. 171 (1944–1946, 1950).
Бюджети.
Ревизионни актове.
Договори за съревнование между тютюнопроизводителите – ф. 171
(1948–1950) и между ТКЗС – ф. 180 (1948–1949). ЛП
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Местно земеделско професионално сдружение – Банско
Ф. 11, 1 опис, 9 а.е., 0.07 л.м., 1944–1950 г.
Вж. Ф. 11К
Продължава дейността на основаната преди 9 септ. 1944 г. земеделска
задруга. От 1945 г. сдружението е част от ОЗПС. Съдейства на земеделските
стопани за получаване на по-високи добиви като ги снабдява със селскостопански
инвентар, торове и препарати за борба с вредителите по земеделските култури.
Закрива се през 1950 г., като работата му се поема от създаденото ТКЗС „Иван
Козарев“ – Банско.

Окръжни на висшестоящи органи по дейността на сдружението.
Заповеди на висшестоящи органи за утвърждаване на ръководното тяло
на сдружението.
Преписки на Местното земеделско професионално сдружение с ОЗПС –
София, ОЗПС – Разлог и Общинско управление – Банско по дейността на
сдружението.
Сведения за организационното състояние.
Обещания на членовете за изпълнението на плана за пролетното засяване.
Списъци на членовете.
Пощенски карти от взаимоспомагателен посмъртен фонд при ОЗПС –
София за изплащане посмъртна помощ на починали членове на сдружението
в Банско. ГА
Т Ъ Р ГОВСК И Д Р УЖЕ СТ ВА
3 фонда, 3 описа, 26 а.е., 0.18 л.м., 1940–1948 г.
Приемници са на основаните преди 1944 г. дружества. Съгласно Наредбатазакон за отменяване закона за професионалните организации от 9 апр. 1945 г. се
регистрират отново. Изпълняват стопанската политика на правителствата на
ОФ, ръководят и контролират дейността на членовете си, защитават техните
права и интереси. Според решение на ЦК на Общия съюз на българските търговци
от 1 ноем. 1948 г. се закриват.

Общо търговско сдружение – Банско
Ф. 20, 1 опис, 9 а.е., 0.05 л.м., 1940–1948 г.
Вж. ф. 19К
Търговско дружество – с. Крупник, Благоевградско
Ф. 64, 1 опис, 15 а.е., 0.10 л.м., 1944–1948 г.
Вж. ф. 64К
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Търговско дружество – с. Симитли, Благоевградско
Ф. 42, 1 опис, 2 а.е., 0.03 л.м., 1945–1948 г.
Вж. ф. 69К
Окръжни от висшестоящи органи.
Учредителна преписка на сдружението в Банско – ф. 20 (1945–1947).
Протокол и доклад от събрание на сдружението в Банско – ф. 20 (1947).
Протоколна книга – ф. 64 (1944).
Удостоверения, заявления и списъци на членския състав и дейността на
сдружението в Банско през периода 1904–1947 г. – ф. 20 (1940, 1944–1947).
Годишни бюджети.
Декларации по данък „занятие“ – ф. 20 (1945–1947).
Препоръчителни писма за снабдяване с патент за правотъргуване – ф. 64
(1945–1948).
Списъци на данъчно задължените членове на сдружението – ф. 20 (1945–
1946).
Квитанционна книга – ф. 64 (1944).
Входящ и изходящ дневник – ф. 64 (1944–1948). ЛП
З А Н А Я Т ЧИЙС К И СД РУЖЕ НИ Я
4 фонда, 4 описа, 81 а.е., 0.74 л.м., 1936–1951 г.
Създават се преди 1944 г. за защита на професионалните интереси на членския им състав. Подчинени са на Занаятчийския съюз в България. Провеждат
стопанската политика на държавата за организирана дейност на частните занаятчии. Саморазпускат се след решение от 30 юли 1950 г. на ЦК на ОЗПС.

Занаятчийско сдружение – Банско
Ф. 93, 1 опис, 4 а.е., 0.05 л.м., 1942–1949 г.
Вж. ф. 92К
Занаятчийско сдружение – Благоевград
Ф. 91, 1 опис, 35 а.е., 0.25 л.м., 1936–1951 г.
Вж. ф. 93К
Общо занаятчийско и професионално сдружение – Гоце Делчев
Ф. 174, 1 опис, 18 а.е., 0.24 л.м., 1942–1950 г.
Вж. ф. 170К
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Занаятчийско сдружение – Петрич
Ф. 92, 1 опис, 24 а.е., 0.20 л.м., 1944–1950 г.
Вж. ф. 94К
Окръжни, заповеди, инструктивни писма и резолюции на висшестоящи органи за основната дейност на сдруженията – ф. 91 (1946–1949), ф. 92
(1945–1947), ф. 93 (1944–1948), ф. 174 (1942–1950).
Резолюция и телеграми от областна занаятчийска конференция в Горна
Джумая (Благоевград) до стопански и политически ръководители на България – ф. 174 (1947).
Протоколни книги: от общи събрания и заседания на ръководствата; на
Контролната комисия – ф. 91 (1936–1948).
Заповедна книга – ф. 91 (1945–1948).
Програми и планове за честване на празници.
Писма за отпускане на материали.
Статистически сведения и отчети за дейността на сдруженията.
Информации за събрани суми и помощи за бедните и за участие в трудови дни – ф. 91 (1945–1948).
Карти за регистриране на занаятчийски работилници и занаяти.
Ценоразписи на занаятчийски стоки – ф. 92 (1947).
Декларации на занаятчии за производствената им дейност – ф. 92 (1947),
ф. 174 (1945–1946).
Удостоверения за занаятчийска дейност – ф. 92 (1945–1948), ф. 174
(1942–1949).
Уверения за завършени професионални курсове – ф. 91 (1946).
Списъци на членове на сдруженията – ф. 91 (1946–1948), ф. 92 (1942–
1949), ф. 174 (1942–1947).
Сведения, описи на квитанции и разписки за платен членски внос – ф. 91
(1944–1949).
Ревизионни актове.
Книги: партидни; касови.
Бюджети, сметки и счетоводни отчети.
Вестник „Занаятчийска дума“. ЛП
СПИСЪК НА ЧАСТИЧНИТЕ ПОСТЪПЛЕНИЯ
Околийско земеделско професионално сдружение – Сандански
ЧП 46, 25 а.е., 0.07 л.м., 1945–1949 г.
Местно земеделско професионално сдружение – с. Крупник, Благоевградско
ЧП 121, 1 а.е., 0.02 л.м., 1947–1948 г.
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Общо търговско сдружение „Велика България“ – с. Брежани, Благоевградско
ЧП 72, 4 а.е., 0.01 л.м., 1944–1947 г.
Общо търговско сдружение – Сандански
ЧП 68, 1 а.е., 0.01 л.м., 1944–1946 г.
Дружество на тютюнопроизводителите и Местно земеделско професионално сдружение – Благоевград
ЧП 127, 1 а.е., 0.01 л.м., 1945–1950 г.
Дружество на тютюнопроизводителите „Неврокопска басма“ – Гоце
Делчев
ЧП 57, 1 а.е., 0.02 л.м., 1946–1950 г.
Дружество на русистите – Благоевград
ЧП 812, 1 а.е., 0.01 л.м., 1982–1990 г.
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ІV. ПРОМИШЛЕНОСТ
Окръжно управление по промишлеността – Благоевград
Ф. 651, 1 опис, 24 а.е., 0.15 л.м., 1959–1963 г.
Създава се с ПМС № 650 от 26 апр. 1960 г. Подчинено е на ИК на ОНС –
Благоевград. Ръководи и контролира дейността на промишлените предприятия
в окръга. Закрива се през 1963 г. във връзка с промените в управлението на промишления отрасъл.

Постановления и разпореждания на МС.
Правилник за вътрешния ред.
Заповеди.
Доклади на предприятия за качеството на продукцията.
Планове: производствени; за себестойността; за труда и ФРЗ.
Годишни отчети.
Баланси и отчети. ЕП
ІV.1. ЕНЕРГЕТИКА
Държавно предприятие „Енергоснабдяване“ – Благоевград
Ф. 564, 10 описа, 381 а.е., 3.43 л.м., 1948–2004 г.
Вж. ф. 125К
Приемник е на създадената през 1928 г. Електрическа служба при Градско
общинско управление – Горна Джумая (Благоевград). От 1958 г. е ДП „Енергоснабдяване“ с район на дейност Благоевградски окръг и селата Рила, Стоб, Кочериново, Пороминово и Бараково от Кюстендилски окръг. Негов правоприемник
от 1992 г. е АД „НЕК“ – клон „Електроснабдяване“ – Благоевград за пренос,
пласмент на електрическа енергия; изкупуване на електрическа енергия от други
местни производители; строителна, ремонтна и инвестиционна дейност. Подчинено е на Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси. През 2000 г.
се преобразува в ЕАД, клон на „Електроразпределение – София област“. Собственикът на 67% от капитала на дружеството от 2005 г. е чешката компания
CEZ GROUP.

Указания, наредби, заповеди, окръжни и др. от висшестоящи органи по
дейността на предприятието.
Концепция за преструктуриране и приватизация на НЕК ЕАД – София
(1997).
Кореспонденция с Министерството на енергетиката, околийски, градски
и селски народни съвети, предприятия и учреждения във връзка с електрификацията на населените места.
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Заповеди на ръководството по дейността на предприятието.
Анализ за правното състояние (1995).
Протоколи от: заседания на Стопанския съвет; конференции и съвещания за отчитане авариите и борбата с тях; събрания на пълномощниците;
оперативни съвещания; разделителни и приемателно-предавателни между
„Електроразпределение – София област“ ЕАД, клон Благоевград, НЕК ЕАД,
предприятие „Мрежи високо напрежение“ – Електроразпределителен район – Благоевград (2000, 2002–2003); заседания на Техническия съвет.
Правилници за вътрешния ред и организация на работната заплата.
Доклади за: дейността на предприятието; дейността на научно-техническото дружество към предприятието (1987, 1990); научно-техническия прогрес; безопасността и хигиената на труда.
Програми за: безопасността на труда; провеждането на оздравителна
дейност за стабилизиране на финансово-икономическото състояние на клона; производствена за приходите и разходите; оптимизирането разходите на
клона; материално-техническото снабдяване; намаляването на разходите; социално инвестиционна (1996); инвестиционни (1997–1998); за развитието на
електроразпределителната мрежа в Банско за периода 2004–2007 г. (2003).
Планове за: цялостната дейност на предприятието; себестойността и
ФРЗ; финансови; капиталното строителство; научно-техническия прогрес;
охраната на труда.
Отчети за: капиталните вложения; нормативната себестойност; пласмента; материално-техническото снабдяване; въведените в действие основни мощности; приходите от населението; разпределението на произведената
промишлена продукция по ведомства; електробаланса и състава на енергетичното оборудване; основния ремонт; експлоатацията на автомобилния
транспорт; трудовите злополуки; социалното развитие на колектива.
Сведения за: електрифицирането; пласмента на енергията по видове тарифи; построените от ТКЗС в окръга далекопроводи, трафопостове и мрежи
ниско напрежение извън стопанските дворове (1955); поддържането на подстанциите; за наличните кадри, тяхната възраст, трудов стаж и др.
Поименни списъци на въведените в действие обекти.
Анализи и справки за: трудовите злополуки; техническата безопасност
на труда; финансово-икономическото оздравяване на клона (1996); състоянието на автостопанството и отчетността на техниката, ползвана в клона
(2002); задълженията на населението и потребителите, използващи електрическа енергия за стопанска и обществена дейност.
Проучване на Института за маркетинг и социални изследвания за удовлетвореността на битовите абонати от услугите на клона (2003).
Баланси: счетоводни; енергийни; за суровини, материали и съоръжения.
Ревизионни актове.
Главни счетоводни книги. ЛП
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Енергопласментен участък – Разлог
Ф. 280, 1 опис, 31 а.е., 0.80 л.м., 1942–1957 г.
Вж. ф. 564
Създава се през 1947 г. като Общинско стопанско предприятие за електроснабдяване – Разлог. Извършва пренос, преобразуване и разпределение на електроенергия, както и поддръжка на електропреносната мрежа в Разложка и
Гоцеделчевска околии. От 1958 г. е подрайон на ДП „Енергоснабдяване“ – Благоевград.

Инструкции, указания и заповеди от висшестоящи органи по дейността
на предприятието.
Заповедни книги.
Кореспонденция с Електрификационна област – Благоевград и селски
народни съвети по електрифицирането на селищата (1950).
Списък на обектите за електрифициране (1950).
Планове по охраната на труда.
Планове и отчети за: разходите по поддържането и текущия ремонт на
електрическите съоръжения; рационализациите; производствено-финансови.
Отчети, сведения и актове за трудови злополуки.
Рекапитулации за изразходваната електрическа енергия.
Финансови планове, отчети и сведения за доставяне и разпределяне на
електроенергията (1942–1956).
Баланси.
Главни книги.
Договори за доставка на електрическа енергия и сведения за изпълнението им (1953–1954). ЛП
Стопанско предприятие „Промишлена енергетика“ – Благоевград
Ф. 1383, 3 описа, 155 а.е., 0.85 л.м., 1980–1998 г.
Създава се с ПМС № 23 от 18 май 1979 г. От 6 ян. 1990 г. е ДФ „Термопроменерго“. Извършва производствена, търговска и инженерингова дейност в страната и чужбина в областта на промишлената и комунално-битова енергетика,
химически промивки на промишлени и битови котли и производство на резервни
части за тях. Продадено е през 1997 г. на „Промишлена енергетика“ ООД – Благоевград.

Заповеди, решения, постановления, инструкции на висшестоящи органи
по дейността на предприятието, промени в наименованието, статута и приватизацията му.
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Протоколи от: заседания на Стопанския съвет; събрание на колектива
за създаване на ДФ „Термопроменерго“; оперативки на ръководството; на
Експертна група за оценка на имуществото.
Доклади за дейността на предприятието.
Бизнес-програма и програма за финансово оздравяване и преструктуриране.
Планове за: развитието на предприятието; производството и себестойността на продукцията; повишаване квалификацията на кадрите; охраната на
труда; финансови.
Планове и отчети за: промишлената продукция; техническото равнище
на производството и качеството на продукцията; труда и ФРЗ; социалното
развитие на колектива; намаляването на ръчния и тежък физически труд;
повишаване квалификацията на кадрите; потребността от кадри, разпределението им по категории длъжности, образование, насочени и настанени на
работа млади специалисти.
Отчети за: произведената промишлена продукция; постъпленията от
продажбите на готова продукция; енергетичното оборудване; капиталните
вложения и въведените в действие основни фондове; научно-техническия
прогрес, изобретателската и рационализаторската дейност; себестойността
и реализацията на продукцията; труда и ФРЗ; социалното развитие на колектива; материално-техническото снабдяване; разхода на горива и енергия;
безопасността на труда; трудовите злополуки.
Баланси и отчети.
Ревизионни актове. ЛП
СПИСЪК НА НЕАНОТИРАНИТЕ ФОНДОВЕ
Водно-електрическа централа „Петрово“ – с. Петрово, Благоевградско
Ф. 836, 1 опис, 6 а.е., 0.05 л.м., 1948–1953 г.
Водно-електрическа централа „Разлог“ – Разлог
Ф. 835, 1 опис, 10 а.е., 0.10 л.м., 1947–1953 г.
Водно-електрическа централа – Якоруда
Ф. 1214, 1 опис, 22 а.е., 0.50 л.м., 1954–1958 г.

107

Архивни справочници

ІV.2. КАМЕНОВЪГЛЕНА ПРОМИШЛЕНОСТ
Държавно минно предприятие Мина „Канина“ –
с. Балдево, Благоевградско
Ф. 503, 1 опис, 8 а.е., 0.10 л.м., 1947–1950 г.
Вж. ф. 2
Приемник е на АД Мина „Канина“. С национализацията от 1947 г. е ДМП
Мина „Канина“. Предметът на дейност е добив на кафяви и каменни въглища.
Рудникът „Канина“ при с. Балдево през 1957 г. се присъединява към ДМП Мина
„Пирин“ – с. Брежани.

Книги: заповедна; главни; за отчитане на амортизационните отчисления
на фондовете; инвентарна.
Встъпителни и приключителни баланси.
Входящи и изходящи дневници. ИБ
Държавно минно предприятие „Пирин“ – с. Брежани, Благоевградско
Ф. 2, 8 описа, 184 а.е., 2.32 л.м., 1949–2003 г.
Вж. ф. 1К
Продължава дейността на експлоатираната от АД „Гранатоид“ Мина
„Пирин“. От 1947 г. е ДМП „Пирин“ за добив, преработка и пласмент на кафяви
и лигнитни въглища. Със същия предмет на дейност през 1992 г. се регистрира
ЕООД „Мина Пирин“ – с. Брежани. От 1999 г. е Мина „Пирин“ – ЕАД, като през
2000 г. от него се отделя и образува Мина „Канина“ ЕООД – с. Балдево. ЕАД
Мина „Пирин“ се ръководи съгласно Търговския закон.

Заповеди, наредби, указания на висшестоящи органи по дейността на
мината.
Решения и удостоверения на Окръжен съд – Благоевград за вписване и
промени в състоянието на дружеството (1992–2003).
Правила за работата на Съвета на директорите.
Протоколи от: Комитета по енергетика; Стопанския съвет; Съвета на
директорите; съвместни заседания на ръководството на мината и профдружеството на миньорите; заседания на ТИС; изпитвания на качеството на продукцията; разделителен между Мина „Пирин“ ЕАД и Мина „Канина“ ЕООД
(2000).
Доклад „70 години Мина „Пирин“. Минало, настояще и бъдещо развитие на въгледобива в Пиринския басейн“ (1996).
Годишни анализи за цялостната дейност на мината.
Програми за финансово оздравяване на мината и на рудник „Канина“.
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Планове: за дейността на предприятието; по труда; финансови.
Планове и отчети за: труда и ФРЗ, себестойността и производството; усвоените средства на фонд „Професионална квалификация и пренасочване“;
повишаване квалификацията на кадрите.
Отчети за: изпълнението на плановете; качеството на продукцията; материално-техническото снабдяване; изобретателската и рационализаторската дейност; движението на основните средства; реализацията на продукцията
на вътрешния пазар; въведените в действие производствени мощности; наличните ресурси и реализацията им; продукцията и услугите, разходите за
тях и чистата продукция; персонала и ФРЗ; наличностите, постъпленията и
разходите на суровини, материали, горива, електроенергия и резервни части;
трудовите злополуки.
Годишни отчети и баланси.
Ревизионни актове.
Обяснителни записки и таблици към годишните технически проекти на
рудник „Пирин“ – ниво 370, „Ораново“, „Открит рудник“ и „Канина“ (1985).
ЛП
Държавно минно предприятие „Ватия“ – рудник „Славянка“ –
с. Палат, Благоевградско
Ф. 491, 7 описа, 192 а.е., 1.85 л.м., 1938–1997 г.
Вж. ДА – София, ф. 1601
Национализиран е през 1947 г. Във ведомството е на ДМП „Ватия“ – с. Негушево, Софийско. От 1989 г. е към Общинска фирма „Минерал“ – София с предмет на дейност добив и преработка на нерудни суровини, минерални пълнители,
азбестови изделия, химически продукти от морска вода и природни минерални
води. През 1998 г. е открита процедура по продажба на 75% от акциите на преобразуваното ЕАД „Ватия“ – София.

Наредби, указания, заповеди, инструкции, окръжни и др. на висшестоящи органи по производствената и стопанската дейност на рудника.
Постановления на Дирекцията за природните богатства, заявления, молби, изложения, вносни листове, депозитни разписки и др. за даване на Васил
Томов Вълчев периметър за добиване на рудни изкопаеми и заплащане на
необходимите данъци и такси (1938–1948).
Кореспонденция с висшестоящи органи по дейността на предприятието.
Правилници за вътрешния ред, устройството и задачите на предприя
тието.
Заповедни книги.
Протоколна книга за производствените съвещания в рудника.
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Протоколи за: наличностите от промишлена продукция; реализираната
продукция.
Доклади за: производствената дейност; честване Деня на миньора.
Планове за: труда; себестойността и производството; пласмента; строителството; рационализаторската дейност; финансови.
Отчети за: производството на флуорид; изпълнението на трудовите норми; ФРЗ; материално-техническото снабдяване и наличните материали в рудника; транспорта; трудовите злополуки; социалистическото съревнование.
Сведения за: квалификацията на трудовия колектив, инженерно-технически работи, рационализаторски предложения, внедряване на малката механизация в рудника.
Разделителни баланси: при реорганизацията на рудника (1964); при обособяване на рудника на самостоятелен баланс (1968).
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове. ЛП
Еднолично дружество с ограничена отговорност „Георесурс“ –
Симитли
Ф. 1529, 1 опис, 24 а.е., 0.29 л.м., 1991–2002 г.
Създава се през 1991 г. след преобразуване на Организацията за геоложки
проучвания и експериментален добив „Струма“ – Симитли при ДФ „Редки метали“ – Бухово. Има за предмет на дейност търсене, проучване, разработване и добив на рудни и нерудни изкопаеми, битово и промишлено строителство, селскостопанска, производствена и търговска дейност. С ПМС № 163 от 20 авг. 1992 г.
започва прекратяване на дейността по добив на уран. През 2002 г. се обявява за
приватизация и се преобразува в „Георесурс“ ООД – Симитли.

Решения на Окръжен съд – Благоевград за регистриране на ЕООД „Георесурс“, „Георесурс – ВВГ“ ООД и „Георесурс“ ООД – Симитли (1991,
2002).
Проект-програма и отчет за поетапно прекратяване на дейността и ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранови суровини
(1994).
Разделителен баланс на Дъщерна фирма „Георесурс“ при ДФ „Редки метали“ – Бухово и „Георесурс“ ЕООД – Симитли (1991).
Счетоводни баланси.
Ревизионни актове. ГА
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ІV.3. МАШИНОСТРОИТЕЛНА И МЕТАЛООБРАБОТВАЩА
ПРОМИШЛЕНОСТ
Завод за механични конструкции – Благоевград
Ф. 1142, 5 описа, 516 а.е., 4.65 л.м., 1969–1997 г.
Създава се с Разпореждане № 78 от 24 февр. 1970 г. на Комитета за стопанска координация. Заводът е към ДСО „Изчислителна и организационна техника“. Основната му дейност е производство на битова техника, механични
конструкции, а от 1990 г. и на хладилни изделия. От 1989 до 1991 г. е Завод за
електроника и механика. С Разпореждане № 19 от 17 септ. 1991 г. на МС се преобразува в „Инкомс – Електроника и Механика“ ЕООД – Благоевград. През 1996 г.
се приватизира.

Окръжни, наредби, инструкции от висшестоящи органи по дейността на
предприятието.
Протоколи: от заседания на Стопанския комитет и на Дирекционния
съвет; от общи събрания; от оперативни съвещания; от заседания на ТИС;
от проверки и обследвания, извършени от централните и местни органи на
държавния контрол; за приемане на строителни подобекти и въвеждане на
основните фондове в действие; от изследвания на готовата продукция, материалите и суровините; за отчитане и изпитание на готовата продукция; разделителен между фирма „Инкомс“ – София и предприятието (1991); на комисии
за оценка на имуществото (1991, 1993–1995); от заседания на комисията по
трудовите спорове.
Протокол, решения, акт за въвеждане във владение и кореспонденция за
изграждане на цех към предприятието в с. Крупник (1986–1988).
Акт за държавна собственост на недвижими имоти на предприятието
(1994).
Заповеди за внедряване на рационализации и изобретения.
Правен анализ (1996).
Идеен технологичен проект за създаване на смесено предприятие с чуждестранно участие за производство на хладилници (1993).
Договор с Хладилен завод „Антон Иванов“ – София за покупко-продажба правото на производство и реализация на хладилници (1990).
Доклади за: работата на Стопанския комитет; цялостната дейност на завода; посещението на Тодор Живков и откриването на завода (1974); честването на 10 и 15-годишнината от създаването на завода.
Петгодишни планове и програми за дейността на завода, за развитието
на науката и техническия прогрес и за техническата безопасност и охраната
на труда.
Планове за: работата на Стопанския комитет; цялостната дейност на завода; науката и техническия прогрес; работата на служба „Техническа безо111
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пасност“; производството, труда, ФРЗ и себестойността; рационализаторската дейност; кооперираните доставки; квалификацията на кадрите; финансови.
Отчети за: производството; труда и себестойността; качеството на продукцията; капиталните вложения; научно-техническия прогрес; нормирането
на труда и изпълнение на трудовите норми; реализацията на продукцията;
автоматизацията на производството; техническия прогрес; кооперираното
производство; рационализациите и изобретенията; техническата безопасност; атестирането на изделията; бригадната организация на труда; износа;
основния ремонт; персонала по категории, длъжности, възраст; заетите и
настанени на работа млади специалисти; трудовите злополуки; на ПУЦ за
обучение на кадри.
Информационна карта за дейността на предприятието (1995).
Отчети и баланси.
Инженерни проекти за реконструкция и модернизация на завода.
Заявки-спесификации за вносни уреди и инструменти и доставка на кооперирани детайли. ЛП
Завод за измерителни инструменти и уреди – Благоевград
Ф. 1062, 7 описа, 319 а.е., 3.35 л.м., 1965–1996 г.
Създадава се през 1965 г. с Решение № 448 на Съвета на промишлеността
и строителството при МС. Заводът е към ДСО „Заводи за металорежещи машини“ – София с предмет на дейност производство на механични измервателни
средства. През 1991 г. е съдебно регистриран като ЗММ – ЕООД – Благоевград.
Дружеството е за проектиране, производство и внедряване на металорежещи,
дървообработващи машини и измерителни прибори и съоръжения, стоки за бита,
услуги и търговия. През 1996 г. се преобразува в ЗИИУ „Стандарт“ АД – Благоевград.

Постановления, заповеди, окръжни, наредби на висшестоящи органи.
Протоколи от: заседания на Стопанския съвет и на ТИС; за международното сътрудничество (1988); разделителен протокол между ЗММ – София и
поделение ЗММ – Благоевград (1991).
Заповеди на ръководството за: промени в наименованието на завода
(1986–1987); създаване на технико-икономически и експертни съвети; награждаване на кадри.
Правен анализ на предприятието (1995).
Доклади за: дейността на завода; контролната дейност на Комисията за
народен контрол.
Планове за: технологичното и социално-икономическо развитие на
предприятието; общата и стоковата продукция; научно-техническия прогрес;
финансови.
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Планове и отчети за: себестойността, износа на готова продукция, трудовите злополуки, производителността на труда, снабдяването, ФРЗ, кооперираните доставки, реализацията на произведената продукция, изобретателската и рационализаторската дейност, научната организация на труда,
икономиите на суровини и материали, социалното развитие на колектива,
повишаване квалификацията на кадрите, капиталните вложения, основния
ремонт, персонала и трудовия стаж, броя на специалистите с висше и средно
образование, настанените и насочени на работа млади специалисти, материално-техническото снабдяване.
Отчети за: труда и ФРЗ; реализация на промишлената продукция; материално-техническото снабдяване; капиталните вложения и въведените в
действие основни фондове; основния ремонт; образователната, квалификационна и възрастова структура на персонала; техническия прогрес; рационализациите, изобретенията и икономически ефективните предложения; охраната на труда и техническата безопасност; противопожарната охрана; трудовите злополуки; социалистическото съревнование.
Таблици за нови изделия и технологии, разработени и внедрени в предприятието (1985).
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове.
Проектна документация на изделията на завода. ЛП
Еднолично търговско дружество „Инкомс“ – Инструментална
екипировка и нестандартно технологично оборудване – Благоевград
Ф. 1410, 3 описа, 108 а.е., 0.66 л.м., 1980–2001 г.
Създава се със Заповед № 1875 от 6 дек. 1979 г. на Министерството на
електрониката и електротехниката като Завод за инструментална екипировка
и нестандартно технологично оборудване. През 1991 г. е преобразувано в ЕТД
„Инкомс – Инструментална екипировка и нестандартно технологично оборудване“ – Благоевград. Предметът на дейност е развой, производство, сервиз и
ремонт на инструментална екипировка и нестандартно технологично оборудване за съобщителна техника; стоки и услуги на населението. От 1999 г. е ООД.
Приватизира се през 2001 г.

Указания от висшестоящи органи по дейността и приватизацията на дружеството.
Заявления, молби, предложения на ръководството, решения на Окръжен
съд – Благоевград за регистриране и промени в състоянието на дружеството.
Протоколи от: заседания на Стопанския съвет; съвместни заседания с
профкомитета и синдикалното ръководство; общозаводски събрания и опе113
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ративни съвещания; от извършена оценка за приватизацията на дружеството
(1992); от търгове за продажба на машини и съоръжения (1997).
Заповеди на ръководството по цялостната дейност.
Правен анализ (1996).
Доклади, планове и отчети за дейността на предприятието.
Статистически отчети и справки за персонала и ФРЗ и за трудовите злополуки.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове.
Договори за водене на социалистическото съревнование. ЛП
Еднолично дружество с ограничена отговорност
„Металкофраж“ – Благоевград
Ф. 1455, 2 описа, 63 а.е., 0.35 л.м., 1985–2000 г.
Съществува от 1 ян. 1986 г. въз основа Заповед № РД-14-02-1238 от 18 дек.
1985 г. на Министерството на строителството и селищното устройство. Заводът за кофражни форми, механизирани инструменти и резервни части е поделение на Научно-производствен стопански комбинат „Кофражна техника“ – Пловдив. Правоприемник на завода е създадената през 1991 г. ДФ „Металкофраж“ –
Благоевград с предмет на дейност производство и търговия с кофражна техника, строителни материали и метални конструкции, съоръжения и инструменти.
Фирмата се преобразува през 1992 г. в ЕООД. Собственик на дружеството от
2000 г. е „Мостстрой“ АД – София.

Заповеди на висшестоящи органи за създаването, дейността, преобразуването и приватизацията на предприятието.
Разделителен протокол и справка за имуществото, активите, пасивите
и отношенията между държавните фирми „Кофражна техника“ – Пловдив и
„Металкофраж“ – Благоевград (1991).
Докладни записки, предложения, писма на ръководството до висшестоящи органи по проблемите и дейността на предприятието.
Протоколи от: заседания на Стопанския съвет; общи събрания; оперативни съвещания; съвещания по качеството на продукцията; оценка на дълготрайните материални активи (1993).
Анализ на правното състояние и приватизационна оценка (1998).
Договор за продажбата, заповед и удостоверение за собственост на капитала на дружеството след приватизацията му (1999–2000).
Планове и програми за дейността на дружеството.
Отчети за: произведената и реализирана продукция; персонала и ФРЗ;
социалното развитие на колектива; образуването и разпределението на доходите; продукцията и услугите, разходите за тях и чистата продукция; на114
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сочените и настанени на работа млади специалисти; трудовите злополуки и
условията на труд.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове.
Преписка по продажбата на „Производствено хале“ – обособена част от
дружеството (1996–1997). ЛП
Ремонтно предприятие „Енергоремонт“ – Кресна
Ф. 1352, 3 описа, 216 а.е., 1.20 л.м., 1979–2000 г.
Започва дейност като леярен цех към Промкомбинат „Вихрен“ – Кресна.
Създава се със Заповед № 267 от 30 март 1979 г. на Министерството на енергетиката. Предприятието е към СО „Енергоремонт“ и произвежда арматурни
части за електропроводи високо напрежение, отливки от ковък чугун и цветни
метали, както и резервни части за енергетиката. От 1990 г. е поделение към ДФ
„Енергоремонт“ – София. През 1995 г. се преобразува в АД, което е дъщерно на
„Енергоремонт холдинг“ ЕАД – София. Приватизира се през 2000 г.

Инструкции, заповеди, указания на висшестоящи органи по дейността
на предприятието.
Правилници за вътрешния трудов ред, устройството и дейността на
предприятието.
Устав на дружеството (1994).
Протоколи от: заседанията на Стопанския съвет; заседания на Съвета
на директорите; общи събрания; заседания на ТИС; разделителен протокол
между „Енергоремонт холдинг“ ЕАД – София и „Енергоремонт Кресна“
АД – Кресна (1995).
Заповеди на ръководството по дейността на предприятието.
Правен анализ.
Договор между Агенцията за приватизация и „Енергоремонт Кресна“ за
продажба на пакет акции на дружеството (2000).
Доклади за цялостната дейност на предприятието.
Планове за: производствената дейност, труда и работната заплата, себестойността на продукцията, потребността от кадри, персонала и ФРЗ, финансови.
Отчети за: изпълнението на производствените планове; основните показатели, характеризиращи ефективността на производството, себестойността
на продукцията; постъпленията от продажби на продукция; наличностите,
приходите и разходите на суровини, материали, горива, енергия; експлоатацията на автомобилния транспорт; повишаване квалификацията на кадрите и реализацията им; намаляване на ръчния и тежък физически труд; капиталните вложения и въведените в действие основни фондове; заетите лица и
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средствата за работна заплата; социалното развитие на колектива; трудовите
злополуки.
Оценки на имуществото и материалните активи (1992, 2000).
Счетоводни отчети и баланси.
Актове: от финансова ревизия; за трудови злополуки.
Картотека на челници в производството, носители на ордени и медали
(1981–1984). ЛП
Приборостроителен завод „Беласица“ – Петрич
Ф. 1098, 4 описа, 135 а.е., 1.03 л.м., 1966–1997 г.
Създава се през 1966 г. като Завод за нивомери и разходомери „Беласица“. Във ведомството е на ДСО „Автоматизация и приборостроене“ и на ДСО
„ИЗОТ“. От 1969 г. е Приборостроителен завод, който през 1976 г. става част
от Прибостроителен комбинат – Петрич. Със Заповед № 36 от 4 май 1990 г. на
Министерството на икономиката и планирането се отделя от Приборостроителен комбинат – Петрич. През 1990 г. заводът е преобразуван в Дъщерна фирма „Беласица“ – Петрич на ДФ „Химинвест“ – София. Предметът на дейност
е производство на приборостроителни средства, автоматизация на производствени процеси и водомери, приложно изследване и конструиране, търговия в
страната и чужбина. От 1992 г. се регистрира като ЕАД. През 1997 г. се обявява
за продажба.

Решения на Окръжен съд – Благоевград: за регистриране на фирмата; за
промени в капитала и състава на ръководството.
Устав на ЕАД „Беласица“ – Петрич (1995).
Правилник за вътрешния ред (1977).
Протоколи от: заседания на Стопанския съвет; общо събрание на акционерите; разделителен протокол за отделяне на Дъщерна фирма „Беласица“ –
Петрич от Приборостроителен завод „Беласица“ – Петрич (1990); на ТИС.
Доклади и анализи за дейността на предприятието.
Програма за подобряване качеството на продукцията.
Планове: по охраната на труда; финансови.
Планове и отчети за: цялостната дейност на завода; себестойността;
качеството на продукцията; ТНТМ; внедряването на научно-технически постижения; изпълнението на основните показатели, характеризиращи ефективността на производството; реализацията на продукцията; валутни; капиталните вложения и въведените в действие основни фондове; промишлената
продукция; специалното производство; персонала и ФРЗ; социалното развитие на колектива.
Отчети за: произведената продукция; себестойността на продукцията;
движението на материалите; качеството на продукцията; персонала; охраната на труда; трудовите злополуки; социалистическото съревнование.
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Счетоводни отчети и баланси.
Регистрационен дневник за завеждане на рационализаторските предложения.
Генерални сметки, поименни и титулни списъци на обектите за капитално строителство. ЛП
Завод за инструментално и нестандартно оборудване – Петрич
Ф. 1193, 2 описа, 58 а.е., 0.40 л.м., 1970–1997 г.
Създава се с Разпореждане № 590 от 16 дек. 1970 г. на МС. От 1991 г. негов
приемник е Фирма „Зино – П“ – Петрич за развойна и внедрителска дейност,
производство на инструментално и нестандартно оборудване, стоки за бита и
търговия в страната и чужбина. От 1991 г. е ЕООД, а от 1996 г. – ЕАД. Продадено е през 1997 г. като „Зино – П“ АД.

Заповеди и решения на висшестоящи органи за създаването и преобразуването на предприятието.
Правен анализ (1994).
Оценка на дълготрайните материални активи (1996).
Протоколи от: заседания на Съвета на директорите; заседания на ТИС;
общи събрания на акционерите; съвместни заседания на стопанското ръководство и ръководството на синдикалните организации; разделителен между
ДФ „Микропроцесорни системи“ – Правец и фирма „Зино – П“ – Петрич.
Заповеди на ръководството по дейността на предприятието.
Заявления, протоколи за изпитания, заповеди и актове за внедряване на
рационализаторски предложения.
Петгодишни бизнес-планове по основните икономически показатели
(1994–1995).
Информация за състоянието на дружеството.
Отчети за: производството; себестойността; труда; реализацията на продукцията на вътрешния пазар; основните средства и енергетични мощности;
персонала и ФРЗ; трудовите злополуки.
Справки за изразходваните средства за социалното развитие на колектива.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове.
Списък на лицата, получаващи безвъзмездни акции от „Зино – П“ ЕАД
(1996–1997). ЛП
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„Инструмент“ – Еднолично дружество с
ограничена отговорност – Петрич
Ф. 1479, 1 опис, 24 а.е., 0.08 л.м., 1988–1998 г.
Започва дейност през 1981 г. като Цех „160“ на Завод № 1 при Комбинат
„Вазовски машиностроителни заводи“. Обособява се като завод през 1988 г.
От 1990 г. е Инструментален завод от състава на ДФ „Металхим“ – Сопот. С
разпореждане № 20 от 20 септ. 1991 г. на МС се преобразува в „Инструмент“
ЕООД – Петрич към „Металхим-холдинг“АД. Произвежда инструментална екипировка за специални изделия, резервни части за нея, технологични екипировки,
необходими за усвояване на нови видове и модели специални производства.

Разпореждания на МС за преобразуване на ДФ „Металхим“ – Сопот в
еднолично търговско дружество с държавно имущество „Металхим-холдинг“
АД и образуване на „Инструмент“ ЕООД – Петрич, разделителен протокол
между тях за приемане и предаване на активи и пасиви (1991).
Решения на Окръжния съд – Благоевград за регистриране на ЕООД „Инструмент“ – Петрич и промени в ръководството и предмета на дейност.
Доклади, информации, изложения на ръководството за състоянието на
дружеството.
Протоколи от: заседания на Стопанския съвет, оперативни съвещания,
общи събрания на колектива.
Ревизионни актове.
Анализ, оценка и стратегия за развитието на дружеството, бизнес-програма, програма за алтернативна заетост.
Счетоводни баланси.
Статистически отчети за персонала и средствата за работна заплата. ГА
Еднолично дружество с ограничена отговорност „Унибит“ – Петрич
Ф. 1498, 1 опис, 28 а.е., 0.10 л.м., 1991–1999 г.
Съществува като Предприятие „Стоки за бита“ – Петрич, което се преобразува в ДФ „Унибит“. През 1991 г. се регистрира ЕООД „Унибит“. Предметът
на дейност е проучване, внедряване и производство на стоки за широко потребление, търговия в страната и чужбина, материално-техническо снабдяване и изкупуване. От 1997 г. се обявява в ликвидация. Приватизира се през 1999 г.

Заповеди на Министерството на индустрията, търговията и услугите,
решения, договори и протоколи за създаване и ликвидиране на дружеството.
Протокол за оценка на имуществото (1992).
Анализ за правното състояние (1997).
Бизнес-план по основни икономически показатели за периода 1994–1998
(1994).
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Статистически отчети за: произведената продукция в натурално изражение; персонала и ФРЗ; постъпленията от продажбите на продукцията; приходите и разходите на дружеството; основните финансови резултати; образователната и възрастовата структура на персонала.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове. ГА
Машинен завод за авточасти – Сандански
Ф. 1103, 6 описа, 315 а.е., 2.45 л.м., 1966–2000 г.
Вж. ф. 1286
Създава се съгласно ПМС № 23 от 15 апр. 1965 г. и Решение № 360 от 1 юли
1966 г. на БМС. От 1967 г. е Завод за авто-мото части, а от 1970 г. е Машинен
завод към ДСО „Автопром“. През 1984 г. като Завод за горивна апаратура и
авточасти заедно със Завод за апаратура ниско напрежение създават Машиностроителен комбинат „Струма“ – Сандански при ДСО „Металхим“. Преобразува се през 1991 г. в ЕООД, а от 1998 г. в АД „Струма – С“ – Сандански. Предметът на дейност е производство на автомобилни резервни части, на горивна
апаратура, метални изделия, леене, стоки и услуги за населението, търговско
посредничество и търговия със специална продукция. Регистрираното на 30 юли
1999 г. ЕАД „Струма – С“– Сандански е продадено през 2000 г. на АД „Струма
БОН“ – Сандански.

Заповеди, указания, становища, инструкции, решения на висшестоящи
органи за създаването на предприятието, дейността и реорганизирането му.
Правилници за вътрешния трудов ред.
Протоколи от: заседания на Стопанския комитет; заседания на Съвета
на директорите; общи събрания на колектива; проверки от висшестоящи органи; заседания на ТИС; научни съвети и технически съвещания; международното сътрудничество; съвместни заседания на работодателя и синдикалните организации.
Договор за продажба на акции от капитала на дружеството (2000).
Бизнес-програма за работата на дружеството (1999).
Планове за: производството; себестойността на промишлената продукция; труда; повишаване качеството на продукцията; социалното развитие на
колектива; финансови.
Отчети за: производството; труда; реализацията, себестойността и качеството на продукцията; изобретенията и рационализациите; материалнотехническото снабдяване; икономиите на суровини, материали, горива и
енергия; персонала и ФРЗ; социалното развитие на колектива; квалифика
цията; трудовите злополуки; социалистическото съревнование.
Счетоводни отчети и баланси.
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Разделителен баланс между Машиностроителен комбинат „Струма“ и
съставните заводи – Завод за горивна апаратура и авточасти и Завод за апаратура ниско напрежение (1984).
Ревизионни актове.
Актове за трудови злополуки.
Списък на орденоносците, медалистите, отличниците и ветераните на
завода (1982).
Брошура за рекламиране на малогабаритни бързодействащи предпазители.
Албуми: със снимки за тържествено полагане основите на завода (1967);
на основателите на ППО в завода (1968). ЛП
Еднолично дружество с ограничена отговорност
„Стоманени изделия“ – Симитли
Ф. 1469, 1 опис, 22 а.е., 0.10 л.м., 1986–1997 г.
Съществува като Предприятие „Стоманени изделия“ – Симитли, което въз
основа Решение № 50 на МС от 1989 г. и разделителен протокол от 31 март
1991 г. придобива юридическа и финансова самостоятелност. Частичен приемник е на ДФ „Стоманени тръби“ – гара Септември. Регистрира се като ЕООД
с предмет на дейност производство на стоманени заварени правошевни тръби,
стоки и услуги на населението, търговия в страната и чужбина. През 1996 г.
прекратява дейността си.

Заповеди и решения на висшестоящи органи за създаване и прекратяване дейността на дружеството.
Разделителен протокол между ДФ „Стоманени изделия“ – Септември и
предприятие „Стоманени изделия“ – Симитли (1991).
Протоколи от оперативни съвещания.
Анализ за стопанската дейност на предприятието.
Програма за финансово оздравяване и бизнес-програма.
Отчети за: персонала и ФРЗ; наличностите, постъпленията и разходите
на суровини, материали, горива и енергия.
Анкетна карта за икономическото и финансовото състояние на предприятието.
Счетоводни баланси.
Ревизионни актове. ГА
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Завод за дървообработващи машини – Якоруда
Ф. 1067, 7 описа, 112 а.е., 1.05 л.м., 1964–1997 г.
Създава се през 1964 г. с Решение № 274 на Съвета по промишлеността при
МС. Започва дейност като Завод за производство на резервни части за дървообработващата промишленост. От 1969 г. е Завод за дървообработващи машини –
Якоруда. През 1992 г. се регистрира ЕООД „ЗММ – Якоруда“ – Якоруда. Предметът на дейност е проектиране и производство на дървообработващи машини,
стоки за бита, услуги и търговия. Дружеството се приватизира през 1997 г. от
CHSL „Холдинг LTD“ – Ню Йорк, САЩ.

Постановления, заповеди, разпореждания на висшестоящи органи по
дейността на завода.
Решения на Окръжен съд – Благоевград за регистрация, пререгистрация
и промени в статута на дружеството.
Разделителен протокол с фирма „Завод за металорежещи машини“ – София (1991).
Протоколи от: заседания на Дирекционния и Стопанския съвети; събрания на акционерите.
Правен анализ (1996).
Годишни планове и отчети за: производството, себестойността на продукцията, износа, внедряването на рационализации, материално-техническото снабдяване, разхода на суровини и материали, трудовите норми, качеството на продукцията, труда и ФРЗ, трудовите злополуки, социалното развитие
на колектива, квалификацията на кадрите.
Финансови планове, отчети и баланси.
Ревизионни актове.
Проектна документация на произвеждани изделия в завода. ЛП
ІV.4. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА
И ЕЛЕКТРОННА ПРОМИШЛЕНОСТ
Завод за телефонна апаратура – Банско
Ф. 1099, 7 описа, 287 а.е., 1.86 л.м., 1967–2003 г.
Създава се със Заповед № 649 от 22 март 1967 г. на Министерството на машиностроението като клоново предприятие на Завода за слаботокови релета –
с. Баня. От 30 апр. 1992 г. е АД „Инкомс Телеком холдинг“ – Завод за телефонна
апаратура – Банско. Предметът на дейност е производство и търговия на телекомуникационни съоръжения, маркетинг, трансфер на технологии и промишлено
коопериране. На 28 март 2003 г. се регистрира преобразуването му в „Инкомс
Телеком холдинг“ АД – клон Завод за телефонна апаратура – Банско.
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Наредби, инструкции, решения, заповеди на висшестоящи органи по
дейността на завода.
Преписка за отчуждаване и изплащане на имоти и терени за построяването на завода (1968–1976).
Правилник за вътрешния ред.
Протоколи от: заседания на Стопанския и на Дирекционния съвети; изпитване на готовата продукция; заседания на ТИС; проверки по организацията на труда и работната заплата; годишно отчетно събрание на пълномощниците.
Заповеди на ръководството по производствената дейност.
Доклади за дейността на завода.
Планове за: производствената дейност; себестойността на продукцията;
капиталното строителство; материално-техническото снабдяване; техническата учебна година; ФРЗ; социалното развитие на колектива; финансови.
Отчети за: промишлената продукция; качеството, себестойността и реализацията на продукцията; капиталните вложения; наличността и движението на основните материали; икономиите на суровини, материали, горива и
енергия; труда и работната заплата; материално-техническото снабдяване;
научно-техническия прогрес; изобретенията, рационализациите и икономически ефективните предложения; социалното развитие на колектива; намаляването на ръчния и тежък физически труд; бригадната организация на труда;
трудовите злополуки; повишаване квалификацията на кадрите; персонала и
ФРЗ; реализацията на младите специалисти; разпределението на персонала
по категории, длъжности, пол и др.
Авторски предложения, молби за рационализации и изобретения, актове, справки-изчисления за годишния икономически ефект от изобретенията.
Договори за изработване на екипировка на изделията от кооперираните
заводи.
Счетоводни баланси и отчети.
Ревизионни актове.
Генерална сметка на завода (1968).
Актове за трудови злополуки.
Ведомствени трудови норми.
Албум-колекция от фотоснимки на завода (1973–1978).
Технически описания и конструктивна документация на номератори и
телефонни централи. ЛП
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Комбинат за съобщителна техника „Георги Димитров“ – Благоевград
Ф. 1279, 2 описа, 71 а.е., 0.40 л.м., 1976–1986 г.
Вж. ф. 1108
Създава се с Разпореждане № 152 от 11 авг. 1976 г. на МС като Стопански комбинат за телефонна апаратура. Организира, координира и ръководи производствената дейност в ЗГЕ – Благоевград, ЗТА – Банско и ЗТЧ – Сандански.
Във ведомството е на ДСО „Респром“. Със Заповед № 90-33 от 31 авг. 1982 г.
на Министерството на машиностроенето и електрониката се слива със ЗСТ –
Благоевград. От 1 ян. 1987 г. е Технологичен комбинат за съобщителна техника
„Георги Димитров“ към СО „Информационни и комуникационни системи“ (Инкомс) – София.

Заповед на Министерството на машиностроенето и електрониката за
промяна в дейността и наименованието на предприятието (1982).
Протоколи: от заседанията на Стопанския съвет; на Съюза по електроника, енергетика и съобщения; от заседанията на ТИС.
Доклади за цялостната дейност на комбината.
Планове и програми за дейността на комбината.
Годишни отчети за: себестойността и реализацията на продукцията; движението на основните средства и на паричните фондове; капиталните вложения и въведените в действие основни фондове; основния ремонт; рационализаторската и изобретателската дейност; икономиите на суровини, материали,
горива и енергия; материално-техническото снабдяване; персонала и ФРЗ;
социалното развитие на колектива; повишаване квалификацията на кадрите.
Счетоводни отчети и баланси. ГА
Завод за високоговорители „Гроздан Николов“ – Благоевград
Ф. 684, 8 описа, 394 а.е., 2.82 л.м., 1960–1999 г.
Създава се съгласно ПМС № 116 от 5 май 1960 г. за развитие на слаботоковата електропромишленост. Негов приемник е образуваната със Заповед №
РД-17-141 от 28 юни 1991 г. на Министерството на индустрията, търговията
и услугите ДФ „Високоговорители“ – Благоевград. Предметът на дейност е
проучване, внедряване и производство на високоговорители, озвучителни тела и
системи, осигуряване на стоки за бита, търговия в страната и чужбина. От 16
окт. 1991 г. е ЕООД, а от 22 март 1996 г. е ЕАД. През 1997 г. се преобразува в АД
„Високоговорители“ – Благоевград.

Окръжни, постановления, разпореждания, указания, инструкции и решения на висшестоящи органи по дейността на завода.
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Протоколи от заседания на: Стопанския съвет; Техническия съвет; Съвета по квалификация.
Правен анализ (1996).
Доклади за дейността на завода.
Правилници за устройството, дейността и вътрешния ред на завода и
структурата на управление.
Заповеди на ръководството по дейността на завода.
Планове за: производството; кооперираните доставки; работата на отдел „Технологичен“; изобретателската и рационализаторската дейност; труда и работната заплата; техническата безопасност; материално-техническото
снабдяване; оборотните средства; усъвършенстване организацията на труда;
финансови.
Планове и отчети за: износа на продукция; себестойността на продукцията; икономическите резултати от внедряването на научно-техническите
разработки; охраната на труда и трудовите злополуки; социалното развитие
на колектива; подлежащите на обучение в ПУЦ.
Отчети за: производството; реализираната продукция; качеството; основното оборудване; капиталните вложения и въведените в действие основни
фондове; основните показатели, характеризиращи ефективността на производството; енергетичния баланс; себестойността на продукцията; износа; кооперирането и стоковия фонд; изобретателската и рационализаторската дейност; изпълнението на договорите по специалното производство и ширпотребата; материално-техническото снабдяване; икономиите и преразхода на
материали; на отдел „Технологичен“; техническата безопасност; трудовите
злополуки; нормирането на труда; труда и ФРЗ; квалификацията на кадрите;
движението на личния състав.
Авторски предложения и заповеди за внедряване на изобретения и рационализации.
Дневници за вписване на изобретателски и рационализаторски предложения.
Счетоводни отчети и баланси.
Схеми за образуване и разпределение на дохода.
Ревизионни актове.
Списъци и характеристики на работници и служители, предложени за
правителствени награди.
Проекти и технологични разработки на изделия на завода. ЛП
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Завод за градивни елементи – Благоевград
Ф. 1108, 8 описа, 397 а.е., 2.56 л.м., 1967–2000 г.
Вж. ф. 1279
Създава се с ПМС № 31 от 4 авг. 1968 г. като Завод за производство на
градивни елементи за автоматични телефонни централи. От 1982 г. е Завод за
съобщителна техника към Комбинат „Георги Димитров“. През 1990 г. е самостоятелен завод, който от 1991 г. е акционер в ЕАД „Инкомс-телеком холдинг“ –
София. Допълнителният предмет на дейност е производство на пластмасови изделия, на електронни възли и детайли. Продаден е през 2000 г. на „Съобщителна
техника“ АД – Благоевград.

Инструкции, указания и заповеди на висшестоящи органи по дейността
на завода.
Протоколи: от заседания на Стопанския съвет, ТИС, Помирителната комисия; по техническата безопасност.
Доклади за дейността на завода.
Планове: петгодишен производствен за Седмата петилетка; петгодишен
за социалното развитие на колектива през Седмата петилетка; оперативни на
Стопанския съвет по производствената дейност; годишни производствени;
по себестойността на продукцията; за основните икономически показатели;
за внедряване на научно-техническите постижения; за кооперираните доставки; за безопасността и хигиената на труда; за повишаване квалификацията
на кадрите; за социалното развитие на колектива; финансови.
Отчети за: промишлената продукция; качеството на продукцията; специализацията и кооперирането на производството; основните показатели,
характеризиращи ефективността на производството; нормативната себестойност на продукцията; ресурсите и реализацията на продукцията; научната организация на производството и труда; движението и наличността на
основните материали; материално-техническото снабдяване; движението на
паричните фондове; електробаланса; основния ремонт; капиталните вложения; техническата безопасност; движението на персонала и ФРЗ; повишаване
квалификацията на кадрите; социалното развитие на колектива; изпълнението на трудовите норми; трудовите злополуки.
Счетоводни отчети и баланси.
Актове за трудови злополуки.
Договори за кооперирани доставки.
Рационализаторски предложения и изобретения, протоколи и заповеди
за одобряване, експериментиране и внедряване.
Проекти на изделия, произвеждани в завода. ЛП
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Завод за печатни платки „Електрон“ – Благоевград
Ф. 1393, 3 описа, 108 а.е., 0.53 л.м., 1982–1999 г.
Създава се въз основа Решение № 30 от 12 дек. 1981 г. на МС и Заповед №
РД-09-1652 от 21 дек. 1981 г. на Министерството на машиностроението и електрониката. Негов правоприемник е регистрираното през 1991 г. ЕООД „Завод за
печатни платки“ – Благоевград. През 1999 г. се преобразува в „ЗПП“ ООД – Благоевград с предмет на дейност производство на печатни платки, маркетингова
и информационна дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост. Приватизира се през 1999 г.

Наредби, инструкции, указания, заповеди, решения на висшестоящи органи по дейността на завода.
Правилници за устройството, дейността и вътрешния трудов ред.
Протоколи: от заседания на Стопанския съвет и на ТИС; разделителен
между Фирма „Електрон“ – София и ЗПП – Благоевград за установяване на
имуществото, активите и пасивите и др. права и задължения на дружеството
(1991).
Доклади и анализи за дейността на завода.
Програми за: производството на стоки за населението; финансовото оздравяване.
Петгодишни планове на завода за потребността от печатни платки и годишни планове за дейността на завода.
Отчети за: дейността на завода, персонала и средствата за работна заплата, социалното развитие на колектива, използването на техническите
средства и системи за автоматизация на производството и управлението, образователната и квалификационната структура на персонала, трудовите злополуки.
Заявки-спесификации от Завод „Михаил Антонов“ – Гоце Делчев за необходимите печатни платки през 1984–1990 г. (1984).
Счетоводни отчети и баланси. ЛП
Завод за ултракъсовълнови радиостанции
„Михаил Антонов“ – Гоце Делчев
Ф. 1199, 6 описа, 275 а.е., 2.24 л.м., 1967–2000 г.
Създава се с ПМС № 44 от 1966 г. като част от ДСО „Респром“. Производствената дейност започва през 1969 г. От 1983 г. прераства в комбинат от
системата на ДСО „Електрон“. С Разпореждане № 20 от 20 септ. 1991 г. на МС
се преобразува в ООД „Пирел“ – Гоце Делчев. Предметът на дейност е производство и търговия на ултракъсовълнови радиосъобщителни системи и апаратури,
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битова електроника и електротехника. От 1995 г. е ЕАД. През 2000 г. се приватизира.

Указания, разпореждания, решения на висшестоящи органи за създаването, преобразуването и дейността на завода.
Правилник за организацията и дейността на ведомствения технически
надзор в комбината (1984).
Протоколи: на висшестоящи организации; от заседания на Стопанския
комитет; от събрания на пълномощниците; от срещи на директора с актива
на завода; от оперативни съвещания; от заседания на ТИС; за изпитване на
готовата продукция; на Помирителната комисия.
Заповеди на ръководството по дейността на завода.
Доклади, докладни записки, анализи и информации за производствената
дейност.
Доклад за 10-годишния юбилей на завода (1979).
Програма за научно-техническо развитие на комбината през Деветата
петилетка.
Планове за: комплексното развитие на завода през Шестата петилетка;
производството; себестойността на продукцията; внедряването на научнотехнически постижения; износа на промишлена продукция; труда; материално-техническото снабдяване; качеството и себестойността на продукцията;
социалното развитие на колектива; финансови.
Отчети и информации за: строителството на завода; производството;
изпълнението на плана за Шестата петилетка; реализацията, себестойността и качеството на продукцията; използването на основното оборудване на
завода; рационализаторската и изобретателската дейност; кооперирането на
производството на завода в рамките на СИВ; материално-техническото снабдяване; нормирането на труда; персонала и ФРЗ; заболеваемостта и временната нетрудоспособност; трудовите злополуки.
Договори, предложения и заявки за: пласмента; договорирането на продукция за страните от СИВ; изработването на отделни изделия за радиостанции; вноса от СССР, САЩ и ФРГ; материално-техническото снабдяване;
радиостанциите за износ; радиостанциите и кварцовите резонатори за нефтената промишленост в СССР; радиорелейните линии за СССР; кварцовите
резонатори за вътрешния пазар; панаирите у нас и в чужбина.
Анализи за внедряване на изобретения и рационализации.
Мероприятия и методика за експлоатация на радиостанциите (1984).
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове.
Актове за начет.
Проекти на изделия на завода. ЛП
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Завод за апаратура с ниско напрежение „Елпром“ – Петрич
Ф. 1148, 3 описа, 66 а.е., 0.70 л.м., 1968–1997 г.
Вж. Ф. 1098
Създава се с ПМС № 367 от 26 дек. 1967 г. като Завод за взривобезопасна
и кранова апаратура в рамките на ДСО „Елпром“. От 1976 г. е Завод за апаратура с ниско напрежение. Преобразува се през 1991 г. в „Елпром – П“ ЕООД –
Петрич с предмет на дейност производство на електротехническа продукция,
кранова и взривобезопасна апаратура, пакетни прекъсвачи, битови стоки и търговия в страната и чужбина. Дружеството е приемник на Завода и поделение на
ДФ „Петроника“ – Петрич. През 1996 г. се преобразува в ЕАД и се продава през
1997 г. като АД „Елпром – П – АНН“ – Петрич.

Заповеди на Министерството на индустрията, търговията и услугите за
създаване на ЕООД „Елпром – П“ и ЕАД „Елпром – П“ и решения на Окръжен съд – Благоевград за регистрацията им (1991, 1996).
Правен анализ на дружеството (1996).
Протоколи: от заседания на Стопанския комитет и на Съвета на директорите; за даване и приемане на сгради от ТКЗС „Пети конгрес“ на завод
„Елпром“ (1972); разделителен протокол между фирма „Микропроцесорни
системи“ – Правец и Завод „Елпром“ – Петрич (1991).
Доклади за цялостната дейност на завода.
Планове за: производството; качеството на продукцията; материалнотехническото снабдяване; труда; себестойността; потребността от специалисти; финансови.
Отчети за: производството; труда; себестойността; качеството на продукцията; трудовите злополуки; наличните кадри; броя на заетите специалисти с висше и средно образование и разпределението на персонала по пол и
възраст; трудовите злополуки.
Финансово-счетоводни отчети и баланси.
Договори за реализация на готовата продукция.
Поръчки за износ и актове на стоките, оставащи на отговорно пазене.
Генерални сметки, поименни списъци на обекти за капиталното строителство. ЛП
Еднолично дружество с ограничена отговорност „Бриз“ – Петрич
Ф. 1478, 1 опис, 32 а.е., 0.15 л.м., 1990–1998 г.
Води началото си от Завода за радионавигационна апаратура, който през
1991 г. се отделя от ДФ „Петроника“ – Петрич. ЕООД „Бриз“ – Петрич се регистрира през 1992 г. Дружеството е за развойно-внедрителска и производствена дейност в областта на радионавигационната техника; компютърна перифе-
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рия, стоки за бита и търговия в страната и чужбина. През 1997 г. се обявява в
ликвидация, а през 1998 г. е продадено на ЕООД „Консулт инвест инженеринг“ –
Петрич.

Заповеди на Министерството на промишлеността, решения на Окръжен
съд – Благоевград за регистрирането, промени в статута и ликвидацията на
дружеството.
Акт за държавна собственост (1996).
Доклад на „Института за оценки и инвестиции“ АД – София за извършена ликвидационна оценка на дружеството (1997).
Технико-икономически анализ (1992).
Протоколи: от заседания на ръководството; разделителни между ДФ
„Микропроцесорни системи“ – Правец и Завода за радионавигационна апаратура – Петрич (1991).
Заповеди на ръководството по дейността на дружеството.
План-програми, бизнес-планове, справки за основните икономически
показатели.
Информация за икономическото състояние на дружеството (1993).
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове.
Договори с: доц. М. Маринов за разработване на микропроцесорно устройство „Хемокомпютър“ и с инж. Р.Томаянев за разработка на Лечебнодиагностичен апарат за електроакупунктура (1991). ГА
Еднолично дружество с ограничена отговорност
„Електроника“ – Петрич
Ф. 1493, 1 опис, 24 а.е., 0.10 л.м., 1991–1999 г.
През 1991 г. Предприятието „Електроника“ – Петрич се отделя от ДФ
„Петроника“ – Петрич. Със Заповед № РД-17-685 от 5 авг. 1991 г на Министерството на икономиката, търговията и услугите и Решение на Окръжен
съд – Благоевград от 18 май 1992 г. фирмата се преобразува в „Електроника“
ЕООД – Петрич. Предметът на дейност е производство в областта на приборостроенето и автоматизация на труда, периферни устройства и инструментална екипировка, търговия в страната и чужбина. Дружеството се обявява в
ликвидация през 1997 г.

Заповеди на Министерството на търговията и решения на Окръжен
съд – Благоевград за създаването, преобразуването и ликвидирането на дружеството.
Протоколи от съвместни заседания на ръководството на фирмата и синдикалното ръководство за решаване на структурни и социални въпроси.
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Протоколи и актове за държавна собственост на недвижими имоти
(1996–1997).
Заповеди на ръководството по дейността на дружеството.
Информации за състоянието на дружеството.
Справки за: основните финансови показатели; производството на основни видове изделия; основните технологични линии; заетия персонал; инвестициите; бизнес-задачите; икономическите показатели.
Счетоводни отчети и баланси. ГА
Еднолично дружество с ограничена отговорност
„Прогрес – П“ – Петрич
Ф. 1497, 1 опис, 28 а.е., 0.08 л.м., 1990–1999 г.
Правоприемник е на База за развитие и внедряване към Приборостроителен
комбинат – Петрич. През 1991 г. се отделя от ДФ „Петроника“ – Петрич. С
Решение № 1393 от 18 март 1992 г. на Окръжен съд – Благоевград се регистрира
като ЕООД „Прогрес – П“ за проектантска, развойно-внедрителска и производствена дейност в областта на електрониката и електротехниката, оборудване
и стоки за бита, търговия в страната и чужбина. През 1997 г. прекратява дейността си и е обявено в ликвидация. От 1999 г. нов собственик на дружеството
е „Електрострой“ ЕООД – Петрич.

Заповед на Министерството на индустрията и търговията, решения и
разделителни протоколи за промени в статута на дружеството.
Протоколи от заседания на Стопанския съвет.
Анализ за правното състояние на дружеството (1997).
Бизнес-план за основните икономически показатели.
Отчети за: персонала и ФРЗ, основните икономически показатели, приходите и разходите, основните финансови показатели, образователната и
възрастовата структура на персонала.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове. ГА
Завод за магнитни глави – Разлог
Ф. 1234, 5 описа, 274 а.е., 1.95 л.м., 1969–1997 г.
Създава се през 1969 г. като цех на Завода за запаметяващи устройства –
Пловдив. Самостоятелен завод е съгласно Решение № 6 на БМС от 15 ян. 1971 г.
От 1988 г. е в състава на ДФ „Дискови и запаметяващи устройства“ – Стара
Загора. С ПМС № 176 от 1991 г. и решение № 6087 от 3 дек. 1991 г. на Окръжен
съд – Благоевград се създава „Магнитни глави“ ЕООД – Разлог. Предметът на
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дейност е развойно-внедрителска и производствена в областта на магнитни глави, електронна и фина механика, търговия в страната и чужбина. Приватизира
се през 1997 г.

Заповеди, решения, указания, наредби и др. от висшестоящи органи за
създаването на завода, дейността му и приватизацията.
Заповеди на директора по дейността на завода.
Протоколи от: заседания на Дирекционния съвет, на Стопанския съвет,
на пълномощниците, на ТИС, на комисията за подбор на ръководни кадри;
общи събрания на колектива; ревизии на предприятието от висшестоящи
контролни органи; изпълнение на поръчките по кооперираните изделия; разделителен протокол между „Дискови запаметяващи устройства“ АД – Стара
Загора и ЕООД „Магнитни глави“ – Разлог.
Доклади за дейността на завода.
Планове: перспективни за дейността на завода; за усвояване на нови
производствени технологии; за изобретателската и рационализаторската
дейност; за материално-техническото снабдяване; за техническата учебна
година; за разпределението и потребността от кадри; финансови.
Планове и отчети за: производството; себестойността; кооперираното
производство; изпълнението на кооперираните доставки; качествения контрол; капиталното строителство; труда; социалното развитие.
Планове и договори за експонирането на готови предмети за панаири.
Доклади и информации: от ръководството до висшестоящи органи по
производствената дейност; за интензификацията на производството; за икономическия ефект от внедрени рационализации; за новите почини и обмяната
на опит.
Отчети за: произведената промишлена продукция; качеството на продукцията; износа; движението на наличните материали и горива; капиталните
вложения и въведените в действие основни фондове; икономическия ефект от
внедрени рационализации; повишаване квалификацията на кадрите; трудовите злополуки; броя на заетите специалисти и разпределението на персонала.
Справки за: потребността от кооперирани детайли; изпълнението на
трудовите норми и средната работна заплата.
Поръчки за износ за страните от СИВ.
Рационализаторски предложения, заявления, протоколи, рецензии, заповеди и графици за експериментирането и внедряването им.
Договори и спесификации за потребността от резервни части. Договори
и преписки с клиенти за готовата продукция.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове.
Технологична и конструктивна документация на изделия на завода. ЛП
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Завод за телефонни части – Сандански
Ф. 1133, 4 описа, 281 а.е., 1.80 л.м., 1968–1998 г.
Създава се със Заповед № 745 от 12 юли 1968 г. на Министерството на машиностроението като Завод за крепежни елементи. От 1973 г. е Завод за телефонни части в ДСО „Респром“. През 1984 г. е Комбинат за радиоелектронна
апаратура – Сандански, чийто приемник е ЕООД „Санел“. Регистрира се в Окръжен съд – Благоевград на 20 ноем. 1991 г. с предмет на дейност производство
на електротехнически и електронни изделия и елементи, съобщителна техника,
метални изделия и електроприбори. През 1997 г. дружеството прекратява съществуването си и е обявено в ликвидация.

ни.

Заповеди, окръжни, инструкции, разпореждания от висшестоящи орга-

Правилници за вътрешния ред.
Протоколи: от заседания на Дирекционния съвет, Продоволствения комитет и ТИС; за одобрение на рационализаторски предложения и изобретения; за престоите и тяхното заплащане; на Помирителната комисия.
Заповеди и наредби на ръководството по работата на завода.
Доклади за дейността на завода.
Докладни записки до висшестоящи органи за създаване на Приборостроителен комбинат в Сандански (1978).
Комплексна програма за развитие на завода през периода 1978–1985 г.
(1978).
Планове за: производството, труда, себестойността и ФРЗ; квалификацията на кадрите; финансови.
Отчети за: производството, труда, ФРЗ, себестойността, стокооборота;
материално-техническото снабдяване; производителността на труда; изобретателската и рационализаторската дейност; квалификацията на кадрите; нормирането и ефективното използване на материалите.
Актове за трудовите злополуки.
Баланси.
Ревизионни актове.
Технически работни проекти (1968). ЛП
Завод „Спартак“ – Сандански
Ф. 1286, 1 опис, 78 а.е., 0.60 л.м., 1974–1980 г.
Вж. ф. 1103
Създава се с Решение на МС от 26 март 1974 г. като Завод за прецизно леене
към ДСО „Елпром“. От 1976 г. е Завод за апарати ниско напрежение, а от 1982 г.
е Завод „Спартак“, който през 1984 г. влиза в състава на МК „Струма“.
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Заповеди, решения, инструкции, указания на Министерството на електрониката и електротехниката за създаването и дейността на завода.
Заповеди на ръководството по производствената дейност.
Протоколи от заседания на Стопанския съвет.
Перспективен план за работата на завода за VII петилетка (1976).
Планове за: производството; труда и себестойността; материално-техническото снабдяване; финансови.
Отчети за: производството; трудовите злополуки; ефективността на производството; материално-техническото снабдяване; броя на специалистите с
висше, полувисше и средно специално образование.
Финансово-счетоводни отчети.
Ревизионни актове. ВЧ
Завод за слаботокови релета „Вихрен“ – с. Баня, Благоевградско
Ф. 1046, 8 описа, 303 а.е., 2.14 л.м., 1965–2002 г.
Създава се с ПМС № 133 от 31 дек. 1963 г. като монтажен завод към ЗТТТ –
София. От 1974 г. е Завод за слаботокови релета, който през 1987 г. прераства в
Технологичен комбинат. Негов приемник е регистрираното на 8 апр. 1992 г. в Окръжен съд – Благоевград АД „Инкомс-телеком холдинг“ – Завод за слаботокови
релета. Дружеството извършва развойно-производствена, сервизна, ремонтна
и търговска дейност в областта на съобщителната техника, стоки и услуги на
населението. Приватизирано е през 2002 г.

Заповеди, наредби, постановления, решения, инструкции на висшестоящи органи по дейността на завода.
Протоколи от: заседанията на Стопанския съвет; директорски съвещания и делегатски събрания; заседания на ТИС.
Доклади за дейността на завода.
Програми за: развитието на завода, оцеляването на завода в условията
на икономическа криза, финансовото оздравяване.
Планове за работата на завода.
Отчети за: произведената промишлена продукция и нейната себестойност; ресурсите и разпределението; реализацията на продукцията за износ
и на вътрешния пазар; изобретенията, рационализациите и икономически
ефективните предложения; персонала и ФРЗ; квалификацията на кадрите; охраната на труда.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове.
Договори с търговски организации за кооперирани доставки (1985–
1988).
Проектна документация на изделия на завода. ЛП
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ІV.5. ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ
Завод за пластмасови детайли – Белица
Ф. 1054, 6 описа, 273 а.е., 2.13 л.м., 1965–2000 г.
Създава се с ПМС № 133 от 31 дек. 1963 г. Основната му дейност е производство на детайли от термореактивни и термопластични пластмаси за изделията на ДСО „Респром“. С Разпореждане № 19 на МС от 17 септ. 1991 г. и
Решение № 1287 на Окръжен съд – Благоевград от 13 февр. 1992 г. се преобразува
в ЕООД с наименование „Инкомс – възли и детайли“. Предметът на дейност е
развой и производство на възли и детайли за информационни системи и услуги на
населението. През 1998 г. седалището на дружеството се премества в София и
започва процедура за неговата приватизация. От 5 окт. 1999 г. е „Инкомс – възли
и детайли“ АД – София. Продадено е през 2000 г. на „ЕМКО – 98“ ЕООД – София.

Постановления, решения, разпореждания, наредби, заповеди от висшестоящи органи по дейността на завода.
Правилници за вътрешния ред.
Протоколи от заседания на Стопанския съвет.
Правен анализ на „Инкомс – възли и детайли“ ЕООД (1996).
Доклади от юбилейни чествания на завода.
Програми за: подобряване на материалното осигуряване; внедряване на
инженерни проекти.
Планове за: производствената дейност; рационализаторската дейност;
лимити на суровини и материали; себестойността на стоковата продукция;
финансови.
Отчети за: промишлената продукция; качеството, себестойността и реализацията на продукцията; основните финансови резултати; наличностите,
постъпленията и разходите на суровини, материали, електроенергия; електробаланса и състава на енергетичното оборудване; разходите за опазване и
възстановяване на околната среда; персонала и ФРЗ; дейността на ПУЦ.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове.
Снимки от първата копка на завода (1965) и от честване 20-годишнината
на завода (1985). ЛП
Завод за преработка на пластмаси „Пиринпласт“ – Гоце Делчев
Ф. 1355, 3 описа, 231 а.е., 1.40 л.м., 1980–1997 г.
Съществува от 1974 г. като цех към Завод „Владо Георгиев“ – Самоков.
Въз основа на Решение № 1 от 13 авг. 1980 г. от междуведомствен протокол
на ОК на БКП и ИК на ОНС – Благоевград от 1 окт. 1980 г. цехът прераства в
самостоятелен завод. От 1988 г. е в състава на СО „Пластхим“ – Ботевград. С
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Решение № 9 от 23 юни 1989 г на Окръжен съд – Благоевград се регистрира ДФ
„Пиринпласт“. Предметът на дейност е производство на полимерни изделия за
промишлеността, селското стопанство и бита. С Разпореждане № 128 от 3
дек. 1993 г. на МС се преобразува в ЕАД „Пиринпласт“. Дружеството разширява
предмета си с научно-изследователска, проектна, внедрителска и транспортна
дейност. От 1997 г. е АД „Пиринпласт“ – София. Приватизирано е през 1997 г.
от АД „Булгарлизинг“ – София.

Инструкции, указания, заповеди, решения на висшестоящи органи по
дейността на завода.
Протоколи от: заседания на Стопанския съвет, на Управителния съвет и
на Съвета на директорите; разделителен протокол между СО „Пластхим“ –
Ботевград и „Пиринпласт“ – Гоце Делчев; протоколи от търгове за продажби
и даване под наем на дълготрайни материални активи.
Заповеди на ръководството по дейността на завода.
Програма за финансово оздравяване и преструктуриране на предприятието и бизнес-програма.
Петгодишни планове: производствени; за социално-икономическото
развитие на завода; за износа на продукция.
Планове за: работата на Стопанския съвет; производствената дейност;
себестойността на продукцията; изобретенията и рационализациите; труда и
работната заплата; охраната на труда; финансови.
Отчети за: произведената продукция; реализацията на продукцията; труда и работната заплата; нормативната себестойност; капиталните вложения;
изобретенията и рационализациите; материално-техническото снабдяване;
квалификацията на кадрите; трудовите злополуки.
Счетоводни отчети и баланси.
Актове за трудовите злополуки. ЛП
Еднолично дружество с ограничена отговорност
„Галванипласт“ – Петрич
Ф. 1489, 1 опис, 23 а.е., 0.10 л.м., 1991–1998 г.
Правоприемник е на Завода за пластмасови детайли и покрития, който е
в състава на ДФ „Петроника“ – Петрич. С Решение № 5804 от 14 ноем. 1991 г.
на Окръжен съд – Благоевград се регистрира ЕООД „Галванипласт“ за развойно-внедрителска, производствена и търговска дейност на пластмасови детайли,
галванично покритие, химическа и нефтопреработвателна промишленост. Приватизира се през 1998 г.

Заповеди на висшестоящи органи и ръководството на дружеството по
дейността и статута на дружеството.
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Протоколи от: общи събрания; заседания на Стопанския съвет; разделителен протокол между фирма „Микропроцесорни системи“ – Правец и „Галванипласт“ – ЕООД – Петрич (1991).
Ревизионни актове.
Статистически отчети за персонала и средствата за работна заплата и за
възрастовата и образователната структура на персонала.
Счетоводни отчети и баланси. ГА
Комбинат за целулоза, хартия и фуражни дрожди
„Владимир Поптомов“ – Разлог
Ф. 863, 8 описа, 381 а.е., 2.95 л.м., 1962–1997 г.
Вж. ф. 1259
Изграждането на Завода за хидролиза и фуражни дрожди започва през
1961 г. През 1963 г. е получена първата дрождева суспензия в промишлени условия. От 1968 г. е Комбинат към ДСО „Целулоза и хартия“. Производството на
фуражни дрожди, биоконцентрат и фурфурол се спира през 1990 г. Въз основа
Заповед № 36 от 5 февр. 1990 г. на Министерството на икономиката и планирането се извършва преструктуриране за производство на нестандартно оборудване и резервни части за мелничната и фуражната промишленост. Предприятието
се регистрира през 1992 г. като ЕООД „Хрансервизинженеринг“ – София, клон
„Перун“ – Разлог с широк предмет на дейност. Преобразува се в самостоятелно
ЕООД „Перун“ през 1993 г. От 1996 г. е ЕАД „Перун“. Продадено е през 1998 г.
на АД „Перун“ – Разлог.

Постановления, разпореждания, наредби, заповеди, решения на висшестоящи органи по дейността на завода.
Протоколи: от заседания на Стопанския, Дирекционния и Управителния
съвети; на ТИС; от общозаводски събрания; за оценки на работната среда и
условията на труд.
Доклади: за стопанската дейност на завода; от юбилейни чествания; от
национална научно-техническа конференция с международно участие (1983).
Заповеди на ръководството по дейността на завода.
Заповеди, решения и предложения на ръководството по опазването на
околната среда и за организиране и разширяване на изследователската и аналитичната дейност на регионалната изпитателна лаборатория към предприятието.
Програми за: изграждане на цех за резервни части и нестандартно оборудване (1982); бизнес-програми за развитието на завода и за усвояване производство на машини, съоръжения, резервни части и нестандартно оборудване за мелничната и фуражна промишленост.
Планове за производствената дейност.
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Планове и отчети за: производството, себестойността и качеството на
продукцията, капиталното строителство, трудовите злополуки, техническата
безопасност, научноизследователската работа, изобретенията и рационализациите, материално-техническото снабдяване, специалистите с висше образование.
Отчети и анализи за: дейността на производствените цехове и отдели;
производството, реализацията, себестойността и качеството на продукцията;
материално-техническото снабдяване; персонала и ФРЗ, повишаване квалификацията на кадрите, наличностите, приходите и разходите на суровини,
материали, горива и др.; трудовите злополуки и условията на труд в предприятието.
Авторски предложения, заповеди, протоколи за внедряване на рационализации.
Бюджети, баланси и отчети.
Ревизионни актове.
Технологични инструкции и схеми на производството.
Производствена номенклатура и проспекти на технически изделия
(1991–1994).
Албум със снимки за откриването на завода и за началото на производствената дейност (1963–1964). ЛП
Комбинат за целулоза и хартия – Разлог
Ф. 1259, 5 описа, 267 а.е., 1.70 л.м., 1964–1997 г.
Вж. ф. 863
С Решение № 316 от 13 ноем. 1964 г. на ПБ на ЦК на БКП започва изграждането на предприятието. От 1971 г. до 1986 г. е КЦХ, а до 1991 г. е ТКЦХ. На 1
окт. 1991 г. с Решение № 74 Окръжен съд – Благоевград регистрира ЕООД „Пиринхарт“ – Разлог. Предметът на дейност е производство на целулоза, хартия
за вълнообразен картон, опаковки на предмети от хартия, терпентин, талово
масло, топло и електроенергия и др. Преобразува се в самостоятелно ЕАД „Пиринхарт“ през 1996 г. Приватизира се през 1997 г.

Решения, разпореждания, заповеди на висшестоящи органи по създаването, дейността и преструктурирането на комбината.
Правилници за вътрешния трудов ред.
Устав на дружеството (1996).
Протоколи от заседания на Стопанския съвет и на Съвета на директорите.
Бизнес-програми за цялостната дейност на дружеството.
Планове за: дейността на предприятието; капиталното строителство;
труда; производството; износа; себестойността на продукцията; повишаване
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квалификацията на изпълнителските и ръководните кадри; социалното развитие на колектива; финансови.
Доклади за дейността на комбината.
Анализи за производствено-стопанската дейност и за маркетинговата
стратегия на фирмата.
Отчети за: промишлената продукция; качеството и себестойността на
продукцията; износа; капиталното строителство; разходите на суровини и
материали и изпълнението на разходните норми; изобретенията и рационализациите; основния ремонт на машините и съоръженията; материално-техническото снабдяване; социалното развитие на колектива; персонала и разпределението му; повишаване квалификацията на кадрите; реализацията на
младите специалисти; охраната на труда; трудовите злополуки.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове.
Технологична документация на основните производствени цехове. ЛП
ІV.6. ПРОИЗВОДСТВО И ДОБИВ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
Държавно стопанско обединение „Каменна промишленост и
строителни изделия“ – производствен клон
„Строителни изделия“ – Благоевград
Ф. 916, 6 описа, 227 а.е., 1.62 л.м., 1963–1999 г.
Вж. ф. 1194
Създава се с Разпореждане № 480 от 29 юни 1963 г. на МС. Обединява полигоните за циментови изделия в окръга като Строително промишлено предприятие. От 1976 г. е в състава е на СМК – Благоевград. След прекратяване на
неговата дейност през 1989 г. е поделение на ДФ „Места“ – с. Покровник. С
Решение № 5202 на Окръжен съд – Благоевград от 1 окт. 1991 г. се регистрира
като ЕООД „Югострой“. Предметът на дейност е проектиране, строителство,
производство на циментови изделия, детайли и конструкции, хидроизолации и
търговия. Приватизирано е през 1999 г. от ООД „Югострой“ – Благоевград.

Наредби, инструкции, заповеди, разпореждания, решения на висшестоящи органи по дейността на предприятието.
Протоколи от заседания на Стопанския комитет и Дирекционния съвет и
от търгове за продажба на материални активи.
Указ, грамота, поздравителни писма и албум от 25-годишния юбилей на
предприятието (1988).
Програми за: разработване и внедряване на научнообоснована нормативна база за разход на труд през периода 1981–1985 (1981); годишни стро138
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ителни (1987–1988). План-програми за строително-монтажни работи (1989–
1990).
Планове за: цялостната дейност; промишленото производство; строително-монтажните работи; охраната на труда; финансови.
Отчети за: дейността на Дирекционния съвет; цялостната дейност на
предприятието; честване на юбилейни дати, годишнини и тържества; строителното и промишлено производство; реализацията на продукцията; производствената ефективност; икономиите на суровини и материали; себестойността на продукцията; капиталните вложения и въведените в действие
основни средства; материално-техническото снабдяване; изобретателската и
рационализаторската дейност; нормирането на труда; трудовите злополуки;
енергетическото оборудване; квалификацията на кадрите; наличните кадри
по пол, възраст, трудов стаж.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове.
Възлагателен договор за оценка и договор за покупко-продажба на складова база в Разлог (1995–1996). ДТ
Държавно стопанско обединение „Каменна промишленост“ –
производствен клон „Кариерни материали“ – Благоевград
Ф. 814, 7 описа, 259 а.е., 2.38 л.м., 1964–2001 г.
Създава се с Разпореждане № 118 от 1 апр. 1964 г. на МС. В състава е на
ДСО „Каменна промишленост и вародобив“. През 1989 г. предприятието за
инертни материали се преобразува в ДФ „Бистрица“ – Благоевград. От 1993 г. е
ЕООД „Бистрица“. Предметът на дейност е добив, производство и реализация
на инертни материали, бордюри, облицовъчен камък, паваж и др. Продадено е
през 2001 г. на „ТАН – КО“ ЕООД – Благоевград.

Окръжни, наредби, инструкции, заповеди и решения на висшестоящи
органи по създаването, преобразуването и дейността на предприятието.
Правен анализ (1999).
Договор за продажбата на дялове от капитала на дружеството (2001).
Правилници за вътрешния ред.
Протоколи от заседания на Дирекционния, Стопанския, Управителния
съвети и Производствения комитет.
Заповеди на ръководството по дейността на предприятието.
Доклади за дейността на предприятието.
Планове: производствени; за капиталните вложения; за намаляване на
тежкия физически труд; финансови.
Отчети за: производствената дейност; ефективността на производството; себестойността и реализацията на продукцията; движението на основните
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средства; капиталните вложения; изпълнението на трудовите норми; материално-техническото снабдяване; разхода на горива и енергия; повишаване
квалификацията на кадрите; разпределението на персонала; труда и работната заплата; социалното развитие на колектива; трудовите злополуки.
Счетоводни отчети и баланси. ЛП
Държавно предприятие „Никола Вапцаров“ – Благоевград –
„Каменни кариери“ – Сандански
Ф. 490, 1 опис, 20 а.е., 0.15 л.м., 1950–1961 г.
Вж. ф. 814
Съществува от 1948 г. като Каменна кариера „Тремошница“ – Сандански.
Подчинено е последователно на ГУТП и на Министерство на строежите. От
1964 г. е в състава на ДП „Никола Вапцаров“ – Благоевград. Предметът на дейност е добив на ломен камък, чакъл, мрамор и производство на павета и бордюри.

Окръжни, заповеди, указания, постановления, наредби и инструкции на
висшестоящи органи.
Заповедна книга.
Доклади, обзори, отчети и бюлетини на ръководството за резултатите от
съревнованието в кариерите.
Планове: по труда и себестойността на промишлената продукция; финансов.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионен акт. ИБ
Комбинат за добив и обработка на мрамор „Пирин“ – Сандански
Ф. 1236, 5 описа, 290 а.е., 2.35 л.м., 1970–2000 г.
Вж. ф. 1504 и ф. 1515
Създава се през 1976 г. Обединява предприятията за добив и обработка на
мрамор в с. Петрово и Сандански и е приемник на ПДОСМ „Мрамор гранит“ –
Благоевград. През 1987 г. се слива с ПТП „Минерал сувенир“ – Сандански в
Предприятие за добив и обработка на мрамор и мраморни сувенири „Пирин“.
От 1990 г. се преобразува в Дъщерна фирма „Пирин мрамор“ на Фирма „Мрамор“ – София. Дейността му е прекратена и с Решение № 5220 от 1 окт. 1991 г.
на Окръжен съд – Благоевград се регистрира ЕООД „Пирин мрамор“. Предметът на дейност е добив, обработка и монтаж на скално-облицовъчни материали,
производство на сувенири от мрамор и други скални материали, търговия. През
1993 г. се обособяват три ЕООД в Сандански и селата Илинденци и Копривлен.
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От 1996 г. е ЕАД, а през 1999 г. започва процедура по продажбата му. Купено е
през 2000 г. от „Меркурий“ ЕООД – Сандански.

Окръжни, разпореждания, заповеди, решения, наредби и др. на висшестоящи органи по дейността на предприятието, организацията на работната
заплата, нормирането на материалите, определяне цените на изделията, безопасността на труда и др.
Структура на комбината (1977).
Правилници за устройството и вътрешния ред.
Предложения до Държавния съвет за награждаване на работници и служители с правителствени награди.
Анализ за правното състояние (1999).
Фирмена характеристика, информационен лист и фирмен профил на
дружеството.
Протоколи: от заседания на Стопанския съвет; от избори за Управителен съвет; от съвещания на Дирекционния съвет; от заседания на Управителния съвет на Фирма „Мрамор“ – София, засягащи дейността на дружеството
(1990–1991); от общо събрание на колектива при Рудник „Неврокоп“ – с. Копривлен с искане за отделянето му от „Пирин мрамор“ ЕООД – Сандански и
разделителния протокол (1993); от проверки по качеството на продукцията;
от заседания на Помирителната комисия; на изпитни комисии на ПУЦ.
Заповеди на ръководството по дейността на дружеството.
Програми за: производството; подобряване качеството на продукцията;
разпространяването и внедряването на челния опит; безопасността и хигиената на труда; финансовото оздравяване; износа.
Планове за: производството; материално-техническото снабдяване; износа; себестойността; пласмента и реализацията на продукцията; труда и
ФРЗ; социалното развитие на колектива; финансови.
Доклади за дейността на комбината.
Бюлетини за цялостната дейност на комбината.
Отчети за: промишлената продукция; изпълнението на икономическите
показатели по рудници; качеството и себестойността на продукцията; икономиите на суровини и материали; материално-техническото снабдяване;
технико-икономическите резултати от внедряването на научно-техническите постижения; износа; нормирането на труда; охраната на труда; трудовите
злополуки; повишаване квалификацията на кадрите; социалното развитие на
колектива; персонала и ФРЗ.
Баланси и счетоводни отчети.
Ревизионни актове.
Актове за трудови злополуки.
Ценоразписи на произвежданите изделия.
Поименен списък на въведените в действие обекти.
Преписки по проектирането и въвеждането в експлоатация на някои
участъци от кариера – с. Петрово (1974–1976). ЛП
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Еднолично акционерно дружество „Илинденци – мрамор“ –
с. Илинденци, Благоевградско
Ф. 1515, 1 опис, 17 а.е., 0.13 л.м., 1993–2001 г.
Вж. ф. 1236
Създава се през 1993 г. с отделянето си от ЕООД „Пирин мрамор“ – Сандански. С Решение № 3558 от 29 септ. 1993 г. на Окръжен съд – Благоевград се
регистрира ЕООД „Илинденци – мрамор“ с предмет на дейност добив, обработка и монтаж на скално-облицовъчни материали, инженеринг, търговия в страната и чужбина. През 1996 г. се регистрира преобразуването му в ЕАД. Продадено
е през 2001 г. на „М-Б-94“ ООД – София.

Решения на Окръжен съд – Благоевград за създаването, преобразуването и приватизацията на дружеството.
Устав на дружеството (1996).
Договори: между Министерството на промишлеността и ЕАД „Илинденци – мрамор“ – с. Илинденци за предоставяне на концесия за добив на
мрамор; между Агенцията за приватизация и фирма „М-Б-94“ ООД за покупко-продажба на ЕАД „Илинденци – мрамор“ (1994).
Протоколи от заседанията на Съвета на директорите.
Разделителен протокол и баланс за отделянето на ЕООД „Пирин мрамор“ – с. Илинденци от ЕООД „Пирин мрамор“ – Сандански (1993).
Доклади за дейността на дружеството.
Анализ за правното състояние (1996).
Справки за произведената и реализирана продукция в страната и чужбина.
Отчети за заетите лица и средствата за работна заплата и за трудовите
злополуки.
Счетоводни баланси.
Ревизионен акт. ГА
Еднолично дружество с ограничена отговорност
„Копривлен – мрамор“ – с. Копривлен, Благоевградско
Ф. 1504, 1 опис, 39 а.е., 0.22 л.м., 1991–2000 г.
Създава се съгласно Заповед № РД-17-151 от 20 авг. 1993 г. на Министерството на промишлеността. Приемник е на обособеното от 1984 г. производство на мрамор в с. Копривлен. Отделя се от ЕООД „Пирин мрамор“ – Сандански. Предметът на дейност е добив, обработка и монтаж на скално-облицовъчни
материали, инженеринг, търговия в страната и чужбина. С Решение № 1769 от
14 юни 1999 г. на Окръжен съд – Благоевград се преобразува в ООД „Илинденци –
мрамор“. Продадено е през 2001 г. на „М-Б-94“ ООД – София.
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Заповеди, наредби, инструкции, решения на висшестоящи органи по
дейността на дружеството.
Разделителен протокол между ДФ „Мрамор“ – София и ДФ „Пирин мрамор“ – Сандански (1991).
Заповед на Министерството на промишлеността за отделянето на „Копривлен – мрамор“ – с. Копривлен от „Пирин мрамор“ – Сандански и обособяването му в ЕООД (1993).
Решения на Окръжен съд – Благоевград за регистриране на дружеството
като ЕООД и ООД.
Експертна оценка на дълготрайните материални активи, протоколи от
търгове за продажба на имущество, договори за продажба на имуществени
дялове от дружеството.
Бизнес-планове, програми за финансово оздравяване.
Отчети за: продажбата на промишлена продукция; наличностите, постъпленията и разходите на суровини, материали, горива и енергия; основните
финансови резултати.
Счетоводни отчети и баланси. ГА
Държавен керамичен завод „Пирин“ – Разлог
Ф. 1171, 4 описа, 119 а.е., 1.23 л.м., 1971–1992 г.
Създава се с Разпореждане № 590 от 16 дек. 1970 г. на Комитета за стопанска координация при МС. Производствената дейност започва на основата на
тухларните цехове към промкомбинатите в Разлог, Благоевград и с. Дамяница.
От 1971 г. към завода се прехвърля и производството на вар, керемиди и бетонови изделия в Гоце Делчев. В състава е на ДСО „Цимент и строителна техника“.
От 1986 г. е Керамичен завод „Пирин“ към СО „Строителна керамика“. Спира
дейността си през 1991 г.

Окръжни, решения, разпореждания, заповеди и постановления от висшестоящи органи по дейността на завода.
Протоколи от: годишни отчетни събрания; заседания на Стопанския комитет; заседания на оперативното бюро.
Доклади за стопанската дейност на завода и от чествания на кръгли годишнини.
Планове: петгодишен за цялостната дейност; производствени; за техническата безопасност; по труда.
Отчети и сведения за: производството; себестойността и качеството на
продукцията; капиталното строителство; техническия прогрес; годишния
ефект от рационализациите; материално-техническото снабдяване; основните средства; техническата безопасност; трудовите злополуки; труда и ФРЗ;
подготовката и движението на личния състав.
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Договори и заявки за снабдяване със суровини и материали.
Протоколи, молби, заповеди и предложения за рационализации.
Предложения за награди, списъци и характеристики на наградени.
Баланси.
Ревизионни актове.
Технологична документация на изделия, произвеждани от завода. ЛП
Държавен керамичен завод „Пирин“ – Разлог – филиал Гоце Делчев
Ф. 1177, 8 описа, 146 а.е., 0.60 л.м., 1969–1998 г.
Вж. ф. 1171
Съществува от 1947 г. като Кооперация „Пирински гранит“ – Неврокоп
(Гоце Делчев) за производство на тухли и керемиди, сушени на слънце и опалвани с
въглища. През 1969 г. се обособява в Специализиран промкомбинат за строителни материали. От 1971 г. е филиал на Държавен керамичен завод „Пирин“ – Разлог. През 1989 г. се отделя от Керамичен завод „Пирин“ – Разлог и се преобразува
в Керамичен завод – Гоце Делчев. С Решение № 2532 от 12 авг. 1994 г. на Окръжен
съд – Благоевград се регистрира ЕООД „Керамика“. Предметът на дейност е
производство на керамични и бетонови изделия и търговия с тях. Продадено е
през 1996 г. на АД „Керамика – 95“.

Заповеди, инструкции, указания и решения на висшестоящи органи по
дейността на завода.
Заповеди на ръководството по дейността на завода.
Правен анализ и договор за продажба на предприятието (1994–1996).
Протоколи: от заседания на Стопанския комитет и ТИС; на цех № 2 към
Държавен керамичен завод „Пирин“ – Разлог за обособяването му като самостоятелен завод за керамични изделия – Гоце Делчев (1989); от извършени
комплексни проверки.
Доклади за производствената дейност.
Планове за: производството; труда и ФРЗ; себестойността; социалното
развитие на трудовия колектив; финансови.
Отчети за: произведената продукция; качеството и реализацията на продукцията; изпълнението на основните показатели, характеризиращи ефективността на производството; материално-техническото снабдяване; техническата безопасност; квалификацията; заетите лица и средствата за работна
заплата.
Анализи и справки за техническото състояние на производството и за
трудовите злополуки.
Трудови норми.
Договори за доставка на резервни части.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионен акт (1998). ЛП
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ІV.7. ДЪРВОДОБИВ И ДЪРВООБРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ
ДЪР Ж А ВНИ ИН Д У С Т РИА ЛНИ ПР Е Д ПРИЯТ ИЯ
9 фонда, 47 описа, 1229 а.е., 9.96 л.м., 1944–2001 г.
Създават се след 23 дек. 1947 г. и са приемници на национализираните дъскорезни фабрики и мебелни предприятия в региона. Предметът на дейност е производство на бичени дървени материали, шперплат, слоеста дървесина, амбалажни
опаковки и мебели, търговия в страната и чужбина. От 1989 г. са в състава на
ДФ „Комфорт“ – София. Със закриването ѝ през 1991 г. се преобразуват в ЕООД.
Продадени са през периода 1996–2001 г.

Държавно индустриално предприятие „Белица“ – с. Белица,
Благоевградско
Ф. 511, 3 описа, 47 а.е., 0.35 л.м., 1949–1973 г.
Вж. ф. 188К, ф. 331К и ф. 238
Държавно индустриално предприятие „Димо Хаджидимов“ –
Благоевград
Ф. 498, 8 описа, 271 а.е., 1.95 л.м., 1948–2001 г.
Вж. ф. 16К
Държавно индустриално предприятие „Гоце Делчев“ – Гоце Делчев
Ф. 485, 7 описа, 133 а.е., 1.17 л.м., 1948–1997 г.
Държавно индустриално предприятие „Никола Парапунов“ – Разлог
Ф. 238, 8 описа, 226 а.е., 1.92 л.м., 1948–1997 г.
Държавно индустриално предприятие „Пирински бор“ – Сандански
Ф. 506, 9 описа, 281 а.е., 1.90 л.м., 1950–1999 г.
Държавно индустриално предприятие „Места“ – с. Симитли,
Благоевградско
Ф. 592, 2 описа, 53 а.е., 0.40 л.м., 1944–1967 г.
Вж. ф. 498
Държавно индустриално предприятие „Атанас Хаджиянчев“ –
Якоруда
Ф. 391, 8 описа, 202 а.е., 2.03 л.м., 1947–2001 г.
Вж. ф. 30К
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Окръжни, разпореждания, указания, заповеди и инструкции на висшестоящи органи.
Решения на Окръжен съд – Благоевград за регистриране на фирмите и
промените в статута им.
Преписки за: приемане и предаване на дъскорезното предприятие от
РКС – Разлог – ф. 238 (1948); национализирането на дъскорезна фабрика на
Никола Бучков – с. Якоруда – ф. 391 (1948).
Договори за продажба на дружествени дялове от ЕООД „Якорудски
бор“ – Якоруда – ф. 391 (1998, 2001).
Правилници за устройството и дейността на предприятията.
Устав на ДИП „Белица“ – с. Белица – ф. 511 (1952).
Протоколи от: заседания на дирекционни съвети, стопански съвети, съвети на директорите, ТИС; общи събрания; делегатски събрания; разделителен протокол между Държавна фирма „Комфорт“ – София и Дървообработващ завод „Гоце Делчев“ – Гоце Делчев – ф. 485 (1991).
Заповедни книги – ф. 238, ф. 485 (1948–1957).
Заповеди на ръководствата по дейността на предприятията.
Правен анализ – ф. 238 (1995).
Доклади и анализи за дейността на предприятията.
Бизнес-програми – ф. 506 (1993), ф. 238 (1995).
Планове за: цялостната дейност; себестойността; износа; пласмента; ремонта на основни средства и амортизационните отчисления; материално-техническото снабдяване; общопроизводствените разходи; охраната на труда;
труда и ФРЗ; основния ремонт; производствено-финансови.
Отчети за: цялостната дейност; производството, себестойността, качеството и реализацията на продукцията; доставката и движението на трупите;
основните показатели, характеризиращи ефективността на производството;
износа; материално-техническото снабдяване; развитието на изобретателската и рационализаторската дейност; капиталните вложения; основния ремонт; разходите на суровини, материали, горива и електроенергия; труда и
ФРЗ; изпълнението на трудовите норми; социалното развитие на колектива;
квалификацията на кадрите; разпределението на персонала по образование,
пол, възраст, трудов стаж; трудовите злополуки.
Рационализаторски предложения – ф. 238 (1961–1968).
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове.
Регистър на притежаваните от предприятието земи, сгради и машини –
ф. 592 (1947, 1949).
Трудови норми.
Заявки, сведения и справки за възлагане и изпълнение на наряди и специални поръчки – ф. 511 (1950–1954).
Книги: на акционерите – ф. 592 (1944); главни – ф. 238, ф. 485 (1948–
1958); инвентарна – ф. 485 (1948); за регистриране на актовете за трудови
злополуки – ф. 498 (1970–1975).
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Списък на орденоносците – ф. 498 (1980).
Договор между фирма „Комфорт“ – София и АД „Коджепи“ – Милано
(Италия) за изработване проект за линия за производство на шперплат за
завод „Димо Хаджидимов“ – Благоевград – ф. 498 (1991).
Проектосметна документация за паропровод, кондензова мрежа и камерна парилня – ф. 498 (1953). ЛП
Специализиран дървопреработващ промкомбинат
„Арсо Поптодоров“ – Благоевград
Ф. 849, 7 описа, 244 а.е., 1.80 л.м., 1963–1996 г.
Създава се с Решение № 75 от 4 дек. 1963 г. на ОНС – Благоевград. Приемник
е на дървопреработващите цехове в града. От 1989 г. е поделение на ДФ „Комфорт“ – София. Въз основа Заповед № РД-585 от 5 авг. 1991 г. на Министерството на индустрията, търговията и услугите се преобразува в ЕАД „Мебелфаб“.
Предметът на дейност е производство на мебели, изделия от дървесина и търговия в страната и чужбина. Обявено е за продажба през 1996 г.

Постановления, разпореждания, писма и заповеди на висшестоящи органи по дейността на предприятието.
Заповеди на ръководството по дейността на предприятието.
Анкетна карта за оздравяване, преструктуриране и приватизация на дружеството (1993).
Протоколи от заседания на Стопанския съвет.
Доклади за цялостната дейност на предприятието.
Петгодишни планове за охраната на труда и рационализаторската дейност.
Планове за: дейността на завода; промишленото производство; себестойността на продукцията; производството на стоки за ширпотреба; материално-техническото снабдяване; труда и работната заплата; допълнителната
потребност от кадри; финансови.
Отчети за: изпълнението на плановете по производството; качеството,
себестойността и реализацията на продукцията; специализирането на производството; капиталните вложения; материално-техническото снабдяване;
персонала и работната заплата; квалификацията на кадрите; трудовите злополуки.
Договор за съвместна дейност между дружеството и „Лескомплект“
ООД – София (1992).
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове. ЛП
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Завод за столове „Пирин“ – Банско
Ф. 1037, 7 описа, 196 а.е., 1.57 л.м., 1965–1996 г.
Строителството на завода започва през 1964 г. Производството на вита
мебел е от 1966 г. Наименованието Завод за столове „Пирин“ е от 1968 г. Негов
приемник е създадената с Решение № 98 от 26 юни 1989 г. на МС ДФ „Пиринска
мура“. Предметът на дейност е производство и търговия с мебели, дограма, дървен материал, изделия от дървесина; хотелиерство, обществено хранене и др. От
1993 г. е ЕАД. Продадено е по касов начин на „ЕВРО-ТЕХ ПИРИН“ ООД – София.

ни.

Окръжни, инструкции, указания, разпореждания от висшестоящи орга-

Заповеди на ръководството по дейността на завода.
Протоколи от заседания на: Стопанския съвет, Управителния съвет, Съвета на директорите, ТИС.
Доклади за дейността на завода и от чествания на годишнини и юбилеи.
Заповеди по дейността на завода.
Планове: петгодишен за дейността на завода; по труда; финансови.
Планове и отчети за: производството, себестойността, капиталните вложения и основните фондове, икономиите на суровини и материали, внедряването на научно-технически постижения, трудовите злополуки, труда и ФРЗ,
социалното развитие на колектива, квалификацията на кадрите.
Отчети за: промишлената продукция, себестойността, качеството и реализацията на продукцията, капиталните вложения; основните средства; персонала и ФРЗ, наличните кадри и тяхното разпределение по възраст, пол и
образование, научноизследователската дейност, трудовите злополуки.
Актове и заповеди за внедряване на рационализации и изобретения.
Договори с търговски организации за продажба на продукция.
Баланси и отчети.
Ревизионни актове.
Технологична и конструктивна документация на произвеждани в завода
мебели (1969–1970). ЛП
Фабрика за играчки „Изгрев“ – Банско
Ф. 1059, 6 описа, 176 а.е., 2.05 л.м., 1936–1997 г.
Вж. ф. 107К
Приемник е на създадената през 1933 г. ТПК „Изгрев“. Основният предмет
на дейност е дървообработване и изработване на стругарски, бъчварски и коларожелезарски изделия. От 1963 г. започва производство на детски играчки. С
ПМС № 191 от 1 септ. 1971 г. кооперацията се преобразува във Фабрика за играчки „Изгрев“ към ДСО „Младост“. Въз основа Заповед № 231 от 19 дек. 1990 г.
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на Министерството на икономиката и планирането се обособява ДФ „Изгрев“,
която през 1993 г. се регистрира като ЕООД. От 1996 г е ЕАД. Продадено е през
1997 г.

Постановления, окръжни, разпореждания, решения, наредби и инструкции на висшестоящи органи.
Инструкции и докладни записки на ръководството за работата на предприятието.
Заповеди на ръководството по дейността на предприятието.
Протоколи от: заседания на Управителния и Контролния съвети (1936–
1945, 1947–1950, 1953–1969); заседания на Стопанския съвет; заседания на
Съвета на директорите; общи събрания; за оценка на дълготрайни материални активи; на балансовата комисия.
Доклади за дейността на предприятието.
Предприватизационен проект на „Изгрев“ ЕООД – Банско (1995).
Бизнес-програми за развитието на дружеството.
Планове за: производството и труда; себестойността; износа; социалното развитие на колектива; валутни; финансови.
Отчети за: производството; себестойността, качеството и реализацията
на продукцията; износа; научната организация на труда; материално-техническото снабдяване; изразходваната електроенергия; икономиите на суровини и материали; стокооборота; техническия прогрес; капиталните вложения;
основните показатели, характеризиращи ефективността на производството;
персонала и ФРЗ; нормирането на труда; социалното развитие на колектива;
трудовите злополуки; охраната на труда.
Анализи за: стопанската дейност; трудовите злополуки; изпълнението
на трудовите норми.
Счетоводни баланси.
Разделителен баланс на Фабрика „Изгрев“ от Промкомбинат – Банско
(1971).
Ревизионни актове.
Инвентарна книга (1939–1952).
Технология за производството на дървени детски играчки (1972–1973).
ЛП
Завод за предмети на бита „Явор“ – Петрич
Ф. 1182, 5 описа, 174 а.е., 1.15 л.м., 1969–1997 г.
Създава се с Решение № 8 от 24 юли 1969 г. на ИК на ГНС – Петрич като
Специализиран промкомбинат „Явор“. От 1977 г. се преименува в Завод за предмети на бита „Явор“ към СО „Стара планина“. С Решение № 18 от 7 юли 1989 г.
на Окръжен съд – Благоевград се преобразува в ДФ, която от 1994 г. е ЕАД. Реги-
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стрираният предмет на дейност е производство на маси с мраморни, фурнирови
и стъклени плотове; тапицирани гарнитури в стил „Барок“ и търговия. През
1997 г. е обявено за продажба.

Наредби, инструкции, заповеди, решения от висшестоящи органи.
Устав на дружеството (1994).
Правилник за устройството на държавната фирма (1992).
Договори и анекси за възлагане управлението на Съвета на директорите.
Правен анализ на дружеството (1996).
Заповеди на ръководството по дейността на завода.
Протоколи от: заседания на Стопанския съвет, Управителния съвет, Съвета на директорите, Оперативното бюро; общи събрания.
Бизнес-програма, бизнес-план, производствени програми и програми за
внедряване на научно-техническите постижения.
Планове за: цялостната дейност на завода; производството, труда, себестойността и ФРЗ; материално-техническото снабдяване; социалното развитие на колектива; финансови.
Анализ за стопанската дейност и икономическото състояние на завода
(1982).
Отчети за: цялостната дейност на завода; себестойността на продукцията; капиталните вложения; наличностите и разходите на суровини, материали, горива, енергия и вторични суровини; трудовите злополуки; наличните
кадри, тяхната възраст, пол, трудов стаж.
Рационализаторски предложения, заповеди и протоколи за внедряването
им.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове. ЛП
СПИСЪК НА НЕАНОТИРАНИТЕ ФОНДОВЕ
Държавна дъскорезна фабрика „Матан дере“ – с. Елешница, Благоевградско
Ф. 426, 1 опис, 15 а.е., 0.10 л.м., 1948–1949 г.
Дъскорезна работилница „Братя Клешкови“ – Якоруда
Ф. 33, 1 опис, 9 а.е., 0.10 л.м., 1943–1947 г.
Вж. ф. 30К
Държавно индустриално предприятие „Никола Вапцаров“ – Банско
Ф. 239, 1 опис, 12 а.е., 0.20 л.м., 1947–1953 г.
Вж. ф. 303К, ф. 560 и ЧП 8
Държавно индустриално предприятие „Маршал Толбухин“ – Банско
Ф. 751, 1 опис, 4 а.е., 0.04 л.м., 1948 г.
Вж. ф. 560
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СПИСЪК НА ЧАСТИЧНИТЕ ПОСТЪПЛЕНИЯ
Държавно индустриално предприятие „Иван Козарев“ – с. Добринище,
Благоевградско
ЧП 91, 2 а.е., 0.03 л.м., 1948–1950 г.
ІV.8. ТЕКСТИЛНА И ШИВАШКА ПРОМИШЛЕНОСТ
Държавно индустриално предприятие Памуко-тъкачна фабрика
„Гоце Делчев“ – Благоевград
Ф. 209, 7 описа, 337 а.е., 3.46 л.м., 1949–1999 г.
Приемник е на национализираната акционерна тъкачна фабрика за производство на артикула „Американ“. Дейността ѝ започва от 1948 г., а през 1949 г.
са доставени допълнителни тъкачни станове от фабриките „Рила“ – Дупница и
„Слънце“ – Радомир. С Решение № 35 от 1989 г. на МС Текстилният комбинат
влиза в състава на ДФ „Памукотекс“ – София. След прекратяване на нейната
дейност въз основа Заповед № РД-17-111 от 28 юни 1991 г. на Министерствто на
търговията и услугите се създава ДФ „Струматекс“ – Благоевград. Предметът
на дейност е производство и търговия на тъкани от памук и смес с памучни влакна, предназначени за ушиване на работни и спортни облекла за вътрешния пазар
и за износ. От 1991 г. е ЕООД, а през 1995 г. се преобразува в ЕАД. На 20 ноем.
1998 г. е продадено на „Струматексинвест – АД“ – Благоевград.

Постановления, решения, указания, инструкции и заповеди от висшестоящи органи по дейността на предприятието.
Правен анализ (1997).
Договор за продажба на акции (1998).
Протоколи от заседания на: Дирекционния съвет; Стопанския съвет; Съвета на директорите; ТИС; производствения комитет; общи събрания; приемателни протоколи за капиталното строителство.
Заповеди за внедряване на рационализаторски предложения.
Планове за: работата на Дирекционния и Стопанския съвети; промишлената дейност на комбината; себестойността и пласмента на промишлената
продукция; капиталните вложения; труда и работната заплата; материалнотехническото снабдяване; основния ремонт; научно-техническия прогрес;
изобретателската и рационализаторската дейност; охраната на труда; повишаване квалификацията на кадрите; социалното развитие на трудовия колектив; финансови.
Годишни лимити за суровини и материали.
Отчети за: дейността на предприятието; произведената промишлена
продукция; ресурсите и разпределението на памучни прежди и док; специа151
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лизирането и кооперирането на производството в текстилната промишленост; качествения контрол; внедряването на научно-технически постижения;
изобретателската и рационализаторската дейност; икономията на суровини
и материали; усвояване на въведените в действие производствени мощности
и за основното оборудване; изпълнението на основните показатели, характеризиращи ефективността на производството; нормативната себестойност;
разхода на суровини и материали; износа; реализацията на тъкани по разцветки; снабдяването; разходите за капитални вложения; въведените в действие
основни фондове; основния ремонт; персонала и средствата за работната заплата; повишаване квалификацията на кадрите; насочените и настанени на
работа млади специалисти; социалното развитие на колектива; трудовите
злополуки.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове.
Договори със строително-монтажни и търговски организации.
Трудови норми. ЛП
Държавно индустриално предприятие
„Текстилни влакна“ – Сандански
Ф. 525, 1 опис, 64 а.е., 1.95 л.м., 1950–1964 г.
Съществува от 1949 г. като пункт на ДСП „Текстилни влакна“ – София.
От 1950 г. е негов клон с предмет на дейност изкупуване и първична обработка на
памук и сурови пашкули, доставка на памучни и бубени семена за производителите. През 1955 г. изкупуването на вълна се прехвърля на РКС – Сандански, а предприятието се преименува на ДИП „Тестилни влакна“ с район на действие територията на трите бивши околии Санданска, Петричка и Благоевградска. От
1960 г. се ръководи от Окръжно управление по промишлеността – Благоевград.

Постановления, окръжни, наредби, заповеди, указания и инструкции на
висшестоящи органи по дейността на предприятието.
Протоколна книга.
Заповедни книги.
Планове за: реализацията на продукцията; основния ремонт; себестойността на промишлената продукция; ФРЗ; финансови.
Отчети за себестойността и изпълнението на плановете за промишлената продукция.
Договори за доставка на готова продукция.
Баланси.
Ревизионни актове. ЕП
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Завод за превързочни материали – Сандански
Ф. 1160, 6 описа, 281 а.е., 2.55 л.м., 1967–1997 г.
Решението на МС за откриване на завода е от 1957 г., а строителството
започва през 1966–1967 г. и завършва през 1971 г. Тогава е началото на планираното производство на превързочни материали. През 1989 г. заводът е поделение на
ДФ „Фармация“ – Станке Димитров (Дупница), а от 1991 г. се регистрира като
ЕАД „Медика – АД“ – Сандански. Предметът на дейност е допълнен с производство на готови лекарствени форми, фитосубстанции, стоматологични лекарства, микроводорасли и продукти от тях, парфюмерийно-козметични изделия,
маркетинг, научноизследователска, инвеститорска, строителна и търговска
дейност. Продадено е през 1997 г.

Заповеди, решения, инструкции, указания на висшестоящи органи по
дейността на завода.
Правилници за устройството и вътрешния ред.
Устави на дружеството.
Протоколи от: заседания на Стопанския съвет, на Съвета на директорите,
на производствения комитет и ТИС; общи събрания; оперативни съвещания;
експериментирането и внедряването на рационализации; за трудови злополуки.
Заповеди на ръководството: по дейността на завода; за изпълнение на
външнотърговските договорености (1986–1987).
Правен анализ (1996).
Програми за: развитието и повишаването на социално-икономическата
ефективност; развитието на завода за периода 1985–1990 г.; обновлението и
биологизацията на завода (1986); честването на 10-годишнината от основаването на завода (1981).
Планове за: производството; себестойността и качеството на продукцията; материално-техническото снабдяване; изобретателската и рационализаторска дейност; труда и ФРЗ; квалификацията на кадрите; финансови.
Доклади: на ръководството за дейността на завода; от задгранични командировки (1989–1993).
Отчети за: производството; себестойността, качеството и реализацията
на продукцията; материално-техническото снабдяване; капиталното строителство; наличностите, постъпленията и разходите на суровини, материали,
електроенергия, горива; рационализациите и изобретенията; квалификацията
на кадрите; труда и ФРЗ; социалното развитие на трудовия колектив; трудовите злополуки.
Трудови и разходни норми.
Технология и указания за промишлено производство.
Анализи: за дейността на Базата за развитие и внедряване към завода; на
производствения травматизъм и охраната на труда.
Баланси и счетоводни отчети.
Ревизионни актове. ЛП
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Фабрика „Анещи Узунов“ – Гоце Делчев
Ф. 997, 8 описа, 383 а.е., 2.60 л.м., 1965–1998 г.
Създава се с ПМС № 152 от 17 септ. 1962 г. като цех за ципове и пасмантерийни изделия към ДИП „Комуна“ – София и ДИП „Дечо Стефанов“ – София.
Във ведомството е на ДСО „Рила“. От 1978 г. се преименува на Завод „Анещи
Узунов“. Негов приемник е регистрираната на 19 апр. 1989 г. ДФ „Орбел“. На 5
ноем. 1991 г. се преобразува в ЕАД, а от 1992 г. е АД. Предметът на дейност е
производство и търговия на ципове и друга текстилна галантерия, позлатяване
и посребряване на аксесоари и бижутерия; инженерингова дейност и услуги. Приватизирано е през 1997 г.

Заповеди, указания, решения на висшестоящи органи по дейността на
предприятието.
Правилници за вътрешния трудов ред и за бригадната организация на
труда.
Протоколи от: заседания на Стопанския комитет, Управителния съвет,
Съвета на директорите, Производствения комитет, ТИС; производствени събрания и съвещания; събрания на пълномощниците; проверки за качеството
на продукцията.
Заповеди на ръководството: по дейността на предприятието; за командировки в чужбина; за утвърждаване на трудови норми.
Доклади за цялостната дейност на предприятието.
Перспективни програми и прогнози за развитието на предприятието
през периода 1985–2005 г.
Планове за: производството; строителството; социалното развитие; охраната на труда.
Отчети за: производството; основните показатели, характеризиращи
ефективността на производството; себестойността, качеството и реализацията на продукцията; разхода на материали и реализирани икономии и преразходи; изобретенията и рационализациите; капиталните вложения, въведените в действие основни фондове и основен ремонт; материално-техническото
снабдяване; кадровия състав; труда и работната заплата; повишаване квалификацията на кадрите; трудовите злополуки.
Дневник за вписване на рационализаторските предложения (1973).
Карти за въведените производствени технологии.
Поименни списъци на обекти за строителство.
Трудови норми.
Актове и анкетни листове за трудови злополуки.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове.
Преписки за отчуждаването, оценка и изплащане на частни имоти за разширение на фабриката (1976). ЛП
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Стопанско предприятие „Валентина“ – Благоевград
Ф. 1282, 5 описа, 182 а.е., 0.94 л.м., 1973–2005 г.
Създава се през 1972 г. като Модна къща „Валентина“. Ползва производствената база на ТПК „Нов свят“ – Благоевград. От 1977 г. е самостоятелно
предприятие към ДСО „Валентина“. Със Заповед № РД-17-80 от 28 юни 1991 г.
на Министерството на индустрията, търговията и услугите се преобразува в
Акционерна фирма „Струмяна“ при ДФ „Валентина“ – София. На 1 окт. 1991 г.
се регистрира ЕАД „Струмяна – АД“ с предмет на дейност: производство на
шивашки изделия, търговия със стоки за потребление, транспортни и битови услуги. През 1994 г. се преименува „Валентина – Струмяна – ЕАД“. Открита е процедура за продажба от 1997 г. Обявява се в неплатежоспособност на 19 септ.
2003 г. Заличава се от търговския регистър през 2005 г.

Заповеди и решения на висшестоящи органи по дейността на предприятието и промени в статута му.
Свидетелство от Патентно ведомство на Република България за търговска марка на дружеството (1996).
Устави на дружеството, правилник за вътрешния ред.
Протоколи: от заседания на Стопанския съвет и Съвета на директорите;
разделителен протокол между ДФ „Валентина“ – София и поделенията ѝ в
страната (1991); от търгове за продажба на транспортни средства (1992) и
дълготрайни материални активи (2004).
Анализи за състоянието и перспективното развитие на дружеството.
Планове за: производство; труда и работната заплата; социалното развитие на колектива; охраната на труда и техническата безопасност.
Отчети за: изпълнението на плана по основни икономически показатели;
себестойността и реализацията на продукцията; основните показатели, характеризиращи ефективността на производството; стокооборота на дребно;
продажбите и наличните стоки; капиталните вложения и въведените в действие основни фондове; материално-техническото снабдяване; наличностите,
постъпленията и разходите на суровини, материали, горива и енергия; персонала и ФРЗ; повишаване квалификацията на кадрите; социалното развитие на
колектива; трудовите злополуки.
Молби и жалби от физически и юридически лица за предявяване и изплащане на вземания (2003–2004).
Експертна оценка и заключения за определяне пазарната стойност на
дълготрайни материални активи и недвижим имот на дружеството (2004).
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове.
Окончателна разплащателна ведомост за изплатени вземания на работници и служители (2005).
Преписка с учреждения и частни лица за отчуждаване на имоти за магазинни помещения на предприятието (1975–1979, 1992). ЛП
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Еднолично акционерно дружество „Милена“ – Благоевград
Ф. 1467, 1 опис, 15 а.е., 0.08 л.м., 1987–1997 г.
Създава се в резултат от съгласувани решения на ИК на ОНС – Благоевград
и на МС от 1986–1987 г. Завод „Милена“ се образува чрез отделянето на цеха за
колективни поръчки на шивашка конфекция от ТПК „Нов свят“ – Благоевград.
От 10 март 1989 г. негов приемник е ДФ „Марена“ – Станке Димитров (Дупница). През 1991 г. поделението „Милена“ на фирмата се преобразува в ДФ с
предмет на дейност производство на шивашки изделия, търговия в страната и
чужбина. От 1 окт. 1991 г. се регистрира като „Милена“ ЕООД, а от 29 март
1996 г. е ЕАД. Продадено е през 1997 г.

Решения на ОНС – Благоевград, Министерството на промишлеността и
Окръжен съд – Благоевград за създаването, регистрацията и реорганизацията на предприятието.
Устав на дружеството (1997).
Протоколи от: оперативни съвещания; общо събрание на акционерите.
Отчети за: изпълнението на основните показатели, характеризиращи
ефективността на производството; нормативната себестойност за единица
изделие, група изделия и дейности; капиталните вложения; продукцията и
услугите, разходите за тях и чистата продукция; промишлените отпадъци,
несъдържащи вредни вещества; труда и ФРЗ.
Обобщени анализи и справки за трудовите злополуки.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионен акт. ГА
Еднолично дружество с ограничена отговорност
„Зора – Г“ – Гоце Делчев
Ф. 1459, 1 опис, 38 а.е., 0.20 л.м., 1987–1993 г.
Създава се с Решение № 2 от 17 февр. 1987 г. на МС като шивашки цех за
работно облекло към ТПК „Труд“ – Гоце Делчев и се обособява в предприятие към
СО „Зора“ – Димитровград. След прекратяването на ДФ „Зора“ – Димитровград на 28 юни 1991 г. се преобразува в ДФ „Зора – Г“. Предметът на дейност е
производство и търговия в страната и чужбина на шивашки изделия. Неин приемник е ЕООД „Зора – Г“, което е продадено на търг през 1993 г.

Заповеди и решения на висшестоящи органи по създаването, дейността,
реорганизацията и приватизацията на предприятието.
Протоколи от заседанията на Стопанския съвет и от общо събрание.
Заповеди на ръководството по дейността на предприятието.
Анализ за цялостната дейност на предприятието (1988).
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Петгодишен план за работа (1987).
Планове и отчети за: производството; труда и работната заплата; финансови.
Отчети за: изпълнението на основните показатели, характеризиращи
ефективността на производството; наличностите, постъпленията и разходите
на суровини, материали, горива, електроенергия; пласмента и реализацията
на продукцията за износ и на вътрешния пазар; разпределението на персонала по категории, пол, възраст, образование.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионен акт (1993). ГА
Комбинат „Биляна“ – Петрич
Ф. 1285, 4 описа, 281 а.е., 2.00 л.м., 1972–1997 г.
Създава се със Заповед № 1110 от 13 апр. 1976 г. на Министерството на
леката промишленост като фабрика за производство на детско, дамско и мъжко горно облекло. От 1982 г. заедно със Завод „Христо Калайджиев“ е част от
Комбинат „Биляна“. Въз основа на Решение № 1782 от 22 окт. 1990 г. на Окръжен съд – Благоевград се регистрира ДФ „Биляна – Петрич“, която се отделя
от СК „Рила“ – София. Предметът на дейност е производство на шивашки и
трикотажни изделия, външнотърговска дейност и транспорт. През 1993 г. се
преобразува в ЕООД „Биляна – трико“ и ЕООД „Белла – стил“. От 1993 г. е ЕАД
„Биляна – трико“, което е продадено през 1997 г.

Окръжни, инструкции, наредби, решения, заповеди на висшестоящи органи по дейността на предприятието.
Правилници за работа на Съвета на директорите.
Устройствен правилник и структура на управление (1990–1991).
Устави на ЕАД и АД „Биляна – трико“ – Петрич (1996–1997).
Вътрешни наредби за счетоводната дейност и организацията на финансовия контрол.
Правен анализ (1996).
Информационна карта на дружеството (1995).
Заповеди на ръководството: по производствената дейност; за командировки в чужбина.
Протоколи: от заседания на Стопанския съвет и Съвета на директорите;
от общи събрания; от събрания на пълномощниците; разделителен протокол
между ДФ „Рила“ – София и ДФ „Биляна – Петрич“ (1990–1991); споразумителни и разделителни протоколи между направления „Трикотаж“ и „Конфекция“ и Ликвидационна комисия за разделяне активите на ДФ „Биляна –
Петрич“ (1991–1993).
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Анализи за стопанската дейност и икономическото състояние на предприятието.
Планове за: дейността на предприятието; производството; себестойността; труда; материално-техническото снабдяване; финансови.
Отчети за: промишлената продукция; износа; основните показатели,
характеризиращи ефективността на производството; качеството и себестойността на продукцията; внедряването на технически постижения и изобретателската и рационализаторската дейност; материално-техническото снабдяване; капиталните вложения и въведените в действие основни фондове; движението на кадрите по образование; персонала и ФРЗ; социалното развитие
на колектива; трудовите злополуки.
Лимити за суровини, материали, горива и енергия.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове.
Видеокасети: от откриването на Пловдивския панаир с модно ревю от
колекция на СК „Рила“ – София (1984, 1987–1988) и от ревю на колекция на
СК „Рила“ – София (1986); с рекламен филм за Комбинат „Биляна“ с демонстрации на негови модни колекции (1987). ЛП
Фабрика „Христо Калайджиев“ – Петрич
Ф. 822, 6 описа, 183 а.е., 1.75 л.м., 1962–1997 г.
Вж. ф. 1285
Създава се с ПМС № 16 от 8 апр. 1962 г. на основата на кооперативното
шивашко производство в града. От 1965 г. до 1967 г. е клон на ДИП „Марек“ –
Станке Димитров (Дупница). В състава е на Комбинат „Биляна“ от 1982 г. През
1993 г. ДФ „Биляна – Петрич“ се преобразува в ЕООД „Белла – стил“ с предмет
на дейност производство и търговия на шивашки изделия.От 1996 г. е ЕАД „Белла – стил“. Продадено е през 1997 г. като АД „Белла – стил“.

Окръжни, указания, заповеди, решения на висшестоящи органи по дейността на предприятието.
Наредби за организиране на вътрешнофинансовия контрол и документооборота.
Правен анализ (1996).
Информационна карта на дружеството (1995).
Устави на дружеството (1996).
Протоколи от: заседания на Дирекционния съвет, Стопанския съвет, Съвета на директорите; събрание на акционерите; разделителен протокол между Фирма „Биляна – Петрич“ и поделение „Конфекция“ на фирмата (1993).
Заповеди на ръководството: по дейността на предприятието; за командировки в чужбина; за социалистическото съревнование.
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Програма за финансово оздравяване (1994) и бизнес-планове (1995,
1997).
Планове за: социално-икономическото развитие; производството и труда; изобретателската и рационализаторската дейност; качеството и себестойността; финансови.
Отчети за: изпълнението на плановете; производството, себестойността и качеството на продукцията; изпълнението на производствените норми;
материално-техническото снабдяване; производителността на труда и работната заплата; внедряването на нови технологии; трудовите злополуки; движението на кадрите; броя на специалистите по образование.
Трудови норми.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове. ЛП
СПИСЪК НА НЕАНОТИРАНИТЕ ФОНДОВЕ
Държавно индустриално предприятие „Текстилни влакна“ – с. Баня,
Благоевградско
Ф. 840, 1 опис, 3 а.е., 0.05 л.м., 1956–1961 г.
Еднолично дружество с ограничена отговорност „ Яна 91 – В“ –
с. Ваклиново, Благоевградско
Ф. 1491, 1 опис, 16 а.е., 0.10 л.м., 1990–1996 г.
Еднолично акционерно дружество „Деля – С“ – с. Сатовча, Благоевградско
Ф. 1486, 1 опис, 34 а.е., 0.22 л.м., 1987–1998 г.
ІV.9. ОБУВНА ПРОМИШЛЕНОСТ
Държавна фирма „Вихрен – Бл“ – Благоевград
Ф. 1398, 3 описа, 173 а.е., 0.90 л.м., 1982–1997 г.
Създава се със Заповед № I-584 от 13 септ. 1982 г. на Министерството на
леката промишленост като Обувна фабрика „Вихрен“ към ДСО „Младост“.
Преобразува се през 1991 г. в ДФ „Вихрен – Бл“ с предмет на дейност производство и търговия на обувки за спорт и ежедневието. От 1992 г. е ЕООД, а през
1996 г. се регистрира като ЕАД. Продадено е през 1997 г.

Постановления, решения, наредби, указания, заповеди на висшестоящи
органи по създаването, дейността и преобразуването на предприятието.
Укази и грамоти за удостояване със звания челници в труда.
Фирмена характеристика на предприятието (1994).
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Правилници за вътрешния ред.
Правен анализ (1995).
Протоколи: от заседания на Стопанския съвет; от общо събрание на
пълномощниците за създаването на фирмата; на Художествено-техническия
съвет при ДСО „Младост“ – София за оценяване качеството на продукцията
на Обувна фабрика „Вихрен“ – Благоевград; на лабораторията за изпитване
образци на продукцията.
Петгодишни планове за работа на фабриката, за суровини и материали и
за потребността от работна сила през периода 1986–1990 г. Бизнес-план по
основни икономически показатели за периода 1995–1999 г.
Планове за: работа на фабриката; работа на Стопанския съвет; производството на основни видове продукция; труда; финансови.
Отчети за: промишлената продукция; изпълнението на плана по основните показатели; себестойността; икономиите на суровини и материали; реализацията на продукцията; капиталните вложения и въведените в действие
основни фондове; ресурсите и разпределението; материално-техническото
снабдяване; труда и работната заплата; образователната и квалификационна
структура на персонала; социалното развитие на колектива.
Справки за: основните доставчици на суровини и материали; промишленото коопериране на фабриката с несоциалистически страни.
Доклади от задгранични командировки на служители от предприятието
по линия на двустранното сътрудничество.
Информационна карта за продажбите на стоки на вътрешния пазар и за
износ (1995).
Актове, заповеди, справки за утвърждаване и внедряване на рационализаторски изобретения (1987).
Рекламен бюлетин за производствената номенклатура на фабриката.
Списък за внедряване на нови изделия.
Поименни списъци на обектите, предвидени за строителство през периода 1985–2005 г.
Договори, технико-икономическо задание, работна програма за внедряване на технология за неутрализиране на токсични изоцианати, възникващи
при производството на маратонки „Адидас“ (1990).
Анкетни карти за участието на фирмата в капиталите на други предприятия (1995–1996).
Счетоводнии отчети и баланси.
Ревизионен акт. ЛП
Еднолично акционерно дружество „Гергана“ – Петрич
Ф. 1466, 1 опис, 21 а.е., 0.07 л.м., 1989–1996 г.
Създава се като поделение на ДФ „Средец“ – София. След прекратяване на
нейната дейност през 1991 г. се преобразува в Обувна фабрика „Гергана“. През
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1994 т. се преобразува в ЕООД с предмет на дейност производство на обувни
изделия и полуфабрикати за обувната промишленост, търговия в страната и
чужбина. Продадено е през 1997 г. като ЕАД „Гергана“ – Петрич.

Решения и удостоверения на Окръжен съд – Благоевград за регистриране на дружеството и промените в наименованието.
Анализ за правното състояние (1995).
Разделителен протокол между ДФ „Средец“ – София и Обувна фабрика
„Гергана“ – Петрич (1992).
Програма за финансово оздравяване и преструктуриране на дружеството (1994).
Отчети за персонала и ФРЗ и за трудовите злополуки.
Счетоводни отчети и баланси.
Акт от данъчна ревизия. ГА
Еднолично акционерно дружество „Подгорка“ – с. Коларово,
Благоевградско
Ф. 1465, 1 опис, 25 а.е., 0.10 л.м., 1977–1997 г.
Създава се като поделение на ДФ „Средец“ – София. След прекратяване на
нейната дейност през 1991 г. се преобразува в Обувна фабрика „Подгорка“. През
1994 т. се преобразува в ЕООД с предмет на дейност производство на обувни
изделия и полуфабрикати за обувната промишленост, търговия в страната и
чужбина. С Решение № 5404 от 26 юли 1996 г. се регистрира като ЕАД, което е
продадено през 1997 г.

Решения на МЗ и Министерството на леката промишленост за изграждането на обувен завод в с. Коларово (1977) и на Окръжен съд – Благоевград за
регистриране на дружеството.
Устав на ЕАД „Подгорка“ (1996).
Анализ за правното състояние (1995).
Правилник за вътрешния трудов ред.
Протоколи: от заседанията на Стопанския съвет; от общо събрание на
колектива; разделителен протокол между ДФ „Средец“ – София и поделение
Обувна фабрика – с. Коларово (1992).
Бизнес-програма с разчет за основните финансово-икономически показатели на предприятието за периода 1993–1997 г.
Отчет за икономическото и финансовото състояние на предприятието
(1996).
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионен акт.
Експертна оценка на активите на фабриката (1992).
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Информационна карта на предприятието със сведения за собствените
капитали и финансовите резултати. ГА
Завод „Яко Доросиев“ – с. Хаджидимово, Благоевградско
Ф. 1327, 3 описа, 208 а.е., 0.99 л.м., 1978–1997 г.
Създава се с Разпореждане № 97 от 1 юни 1976 г. на МС. До 1978 г. е цех
към Каучуков завод „Яко Доросиев“ – гара Искър, София като поделение на ДФ
„Средец“ – София. Произвежда каучукови обувни изделия, а от 1981 г. – спортни
обувки тип „Маратон“. Въз основа Решение № 123 от 3 ян. 1991 г. на Окръжен
съд – Благоевград приемник на завода е ДФ „Жоси“, поделение на ДФ „Пирин“ –
София. Допълнителната дейност е производство на обувки, галантерийни и други изделия от кожи, текстилни пластмаси и каучук, инженеринг, нестандартно
оборудване и екипировка, хотелиерство и туристически услуги, външна и вътрешна търговия и специални сделки. През 1993 г. се преобразува в ЕООД. Продадено е
като ЕАД „Жоси“ през 1996 г.

Правилници, наредби, указания, решения, заповеди на висшестоящи органи по дейността на завода.
Инструкции и наредби на ръководството по дейността на завода.
Устройствен правилник (1991).
Протоколи от: заседания на Стопанския, Дирекционния съвет и Управителния съвети, ТИС; общи събрания; заседание на правоприемниците на ДФ
„Пирин“ – София за приключване на финансовите взаимоотношения помежду им (1991).
Заповеди на ръководството по дейността на завода.
Доклади за цялостната дейност на завода.
Програма за развитие на завода (1989).
Петгодишни планове за работа през Осмата и Деветата петилетки.
Планове и отчети за: дейността на завода; промишлената продукция;
труда и работната заплата; социалното развитие на колектива.
Отчети за: промишлената продукция; качеството, себестойността и реализацията на продукцията; изобретенията и рационализациите; икономиите
от суровини, материали, енергия; основните показатели, характеризиращи
ефективността на производството; капиталните вложения и въведените в
действие основни фондове; повишаване квалификацията на кадрите; персонала и ФРЗ; социалното развитие на колектива; социалистическото съревнование и челния опит; трудовите злополуки.
Счетоводни отчети и баланси. ЛП
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ІV.10. ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ
Окръжно полиграфическо предприятие „Никола Калъпчиев“ –
Благоевград
Ф. 380, 8 описа, 251 а.е., 2.19 л.м., 1951–2005 г.
Продължава дейноста на основаната през 1915 г. печатница на Стефан Николов. Предадена е през 1947 г. на Областния комитет на БКП. От 1 окт. 1951 г.
е одържавена. Основната ѝ дейност е отпечатването на в. Пиринско дело. Включена е в състава на ДО „Българска полиграфия“ от 1986 г. Неин приемник е съдебно регистрираната на 22 окт. 1990 г. ДФ „Пирин принт“. Предметът на дейност
е печат на периодични издания – вестници и бюлетини, акцидентна продукция,
оформление и печат на техническа документация и рекламни материали, търговия с печатна продукция. На 16 окт. 1992 г. се преобразува в „Пирин принт“
ЕООД. През 1998 г. се обявява в ликвидация. С Решение № 94 от 12 ян. 2005 г. на
Окръжен съд – Благоевград дружеството се заличава от търговския регистър.

Постановления, указания, инструкции, заповеди и решения на висшестоящи органи по дейността на предприятието.
Правен анализ (1998).
Информационни меморандуми за водене на преговори за продажба имуществото на дружеството.
Устави за устройството и дейността на предприятието.
Протоколи: от заседания на Стопанския съвет; за извършени оценки на
дълготрайните материални активи; на комисии за провеждане на преговори
и определяне по оферти на купувач на активите на дружеството; на комисии
за покупко-продажба на дълготрайни материални активи; за предаване на недвижими имоти и движими вещи и въвод във владение на купувача.
Заповеди на ръководството по дейността на предприятието.
Доклади за дейността на предприятието и от чествания на годишнини от
създаването на печатницата.
Планове за: работата на предприятието; себестойността на продукцията;
труда; финансови.
Отчети за: качеството, себестойността и реализацията на продукцията;
капиталните вложения; изпълнението на трудовите норми; намаляването на
ръчния и тежък физически труд; основните показатели, характеризиращи
ефективността на производството; материално-техническото снабдяване;
икономиите на суровини, материали, горива, енергия; повишаване квалификацията на кадрите; труда и работната заплата; социалното развитие на колектива; социалистическото съревнование; трудовите злополуки.
Анализи и справки за трудовите злополуки.
Ликвидационна оценка за стойността на активите на дружеството (1998).
Счетоводни отчети и баланси.
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Ревизионни актове.
Договори с доставчици и предприятия производители на материали, горива, енергия. ЛП
ІV.11. ХРАНИТЕЛНО–ВКУСОВА
И ТЮТЮНЕВА ПРОМИШЛЕНОСТ
С ТОП А НСК И ПРЕ Д ПРИ Я Т ИЯ „РОД ОП А “
4 фонда, 20 описа, 480 а.е., 3.75 л.м., 1948–2002 г.
В държавно организираната дейност по изкупуването на добитък, месодобив, месопреработка, консервиране на месо, тлъстинни суровини, месни продукти и търговията с тях от 1948 г. започва нов етап. Тогава в Горна Джумая
(Благоевград) се създава клон на ДСП „Месоцентрала“ – София, чийто район
на действие освен окръга до 1951 г. е и Станкедимитровска околия. През 1953 г.
клонът в Благоевград се разделя на две – Месокомбинат с кланични пунктове в
Гоце Делчев, Петрич, Разлог и Сандански и Окръжен клон „Изкупуване“. През
1954 г. в Благоевград се обособява и Угоително стопанство. Трите поделения
се обединяват през 1957 г. в Държавен месокомбинат – Благоевград с цехове в
Петрич и Сандански. Кланиците в Разлог и Гоце Делчев се обединяват в Държавен месокомбинат – Разлог, който през 1959 г. се влива в Държавен месокомбинат – Благоевград. От 1 март 1965 г. променя наименованието си в „Родопа“.
Въз основа ПМС № 110 от 14 ноем. 1990 г. предприятие „Родопа“ – Благоевград
прекратява дейността си. Негови приемници са образуваните през 1990–1991 г.
ДФ „Родопа“ в Благоевград, Гоце Делчев, Петрич и Сандански. Освен традиционния предмет на дейност е регистрирано и извършването на услуги, обществено
хранене, автотранспорт и др. През 1992 г. се преобразуват в ЕООД. Продадени
са в периода 1995–2002 г.

Държавно стопанско предприятие „Родопа“ – Благоевград
Ф. 507, 10 описа, 356 а.е., 2.75 л.м., 1948–2002 г.
Месокомбинат „Родопа“ – Гоце Делчев
Ф. 995, 3 описа, 53 а.е., 0.53 л.м., 1953–1996 г.
Месокомбинат „Родопа“ – Петрич
Ф. 982, 3 описа, 47 а.е., 0.27 л.м., 1963–1998 г.
Държавно стопанско предприятие „Родопа“ – цех Сандански
Ф. 642, 4 описа, 24 а.е., 0.20 л.м., 1953–1996 г.
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Постановления, заповеди, наредби, указания, инструкции и решения на
висшестоящи органи по създаването, дейността и реорганизацията на предприятията.
Заповеди на ръководствата по дейността на предприятията.
Правилници за вътрешния ред – ф. 507 (1950), ф. 995 (1957, 1971–1973).
Правни анализи – ф. 982 (1996), ф. 995 (1995).
Протоколи от: заседания на стопански комитети и управителни съвети;
заседания на Борда на директорите – ф. 982 (1996); общи събрания; производствени съвещания; търгове за покупко-продажба на имущество – ф. 507
(1998–1999).
Доклади, обзори, информации и сведения за дейността на предприятията.
Програма за финансово оздравяване – ф. 507 (1994). Бизнес-програма,
анализ, оценка и стратегия за развитие – ф. 982 (1995).
Планове за: работата на предприятията; производството на нови и деликатесни стоки; изкупуването на животни; себестойността и реализацията на
продукцията; износа; материално-техническото снабдяване; научно-техническия прогрес; капиталните вложения; труда и работната заплата; финансови.
Отчети за: промишлената продукция; производството на нови стоки и
деликатеси; изкупените количества меса и продукция; себестойността, качеството и реализацията на продукцията; животновъдството, угояването и
себестойността на прираста; капиталните вложения; материално-техническото снабдяване; разхода на суровини, материали, горива и енергия; социалното развитие на колективите; труда и работната заплата; квалификацията на
работниците и служителите; трудовите злополуки.
Експертни оценки на активите на дружествата – ф. 507 (1999), ф. 995
(1992, 1994).
Договори и спесификации за пласмента на готовата продукция – ф. 507
(1952–1955).
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове.
Актова книга за регистриране на трудовите злополуки – ф. 507 (1966–
1996).
Технически работни проекти, протоколи, анализи, спесификации, обяснителни записки, количествени и стойностни сметки, калкулации за изграждането на месокомбината в Благоевград – ф. 507 (1959–1961). ЛП
Държавно стопанско предприятие „Млекопреработване“ –
Благоевград
Ф. 580, 8 описа, 256 а.е., 1.95 л.м., 1958–1997 г.
Създава се въз основа ПМС № 35 от 17 февр. 1959 г., с което изкупването
и преработването на млякото преминава от кооперативния сектор към ДСП
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„Млекопреработване“. От 1977 г. е СП „Млечна промишленост“. Негов приемник с Решение № 524 от 11 ян. 1991 г. на Окръжния съд – Благоевград е ДФ
„Млечна промишленост“. Към основния предмет на дейност е добавено търговия
с млечни продукти в страната и чужбина. През 1992 г. се преобразува в ЕООД, а
от 1996 г. е ЕАД. Приватизира се в началото на 1997 г.

Заповеди, инструкции, решения на висшестоящи органи по дейността на
предприятието.
Правилник за устройството и дейността на предприятието.
Анализ на правното състояние на имуществото на дружеството (1995).
Протоколи от: заседания на Стопанския комитет и Управителния съвет;
съвместни заседания на административното и синдикалните ръководства;
общи събрания на колектива; събрание на пълномощниците (1991); общо събрание на акционерите (1997).
Заповеди на ръководството по дейността на предприятието.
Доклади за дейността на предприятието.
Планове за: производството на промишлената продукция; изкупуването
на мляко и реализацията на продукцията; ФРЗ; финансови.
Отчети за: производството, качеството, себестойността и реализацията
на продукцията; икономиите на суровини и материали; материално-техническото снабдяване; капиталните вложения и основните фондове; внедряването
на научно-техническите постижения и челния опит; кадрите и квалификацията им; труда и ФРЗ; социалното развитие на колектива; охраната на труда;
трудовите злополуки.
Поименни списъци на обектите за строителство, основен ремонт и доставка на машини и съоръжения.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове.
Технологични инструкции за производство на млечни продукти (1980–
1985).
Отраслови нормали за млечни продукти. ЛП
Държавно стопанско предприятие „Млекопреработване“ –
Благоевград, клон Сандански
Ф. 890, 1 опис, 19 а.е., 0.35 л.м., 1957–1966 г.
Вж. ф. 580
Създава се през 1959 г. като клон на ДСП „Млекопреработване“ – Благоевград. Поема млекоизкупуването, млекопреработката, съхранението и пласмента
на млечни продукти от дейноста на закрития РКС – Сандански и от градския
клон на новосъздаденото ОТП – Благоевград. Районът му на действие е бившата
Санданска околия. От началото на 1969 г. е цех, а от 1970 г. е участък към предприятието в Благоевград.
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Окръжни, инструкции, указания и др. от висшестоящи органи по дейността на предприятието.
Заповедна книга.
Планове за: цялостната дейност; промишлената продукция; труда и ФРЗ;
финансови; кредитни и касови.
Информации, обзори, предложения, мероприятия и др. за цялостната
дейност на предприятието.
Баланси.
Ревизионни актове. ЛП
Градско промишлено предприятие „Хлебна промишленост“ –
Благоевград
Ф. 342, 7 описа, 221 а.е., 1.68 л.м., 1955–1993 г.
Съществува от 1955 г., след като се отделя производството на хляб и закуски от ГТП – Благоевград. От 1972 г. е клон „Хлебопроизводство и сладкарство“ – „Димитър Биров“ на СД „Търговия“ – Благоевград. Негов приемник от
1989 г. е ОбФ „Хлебопроизводство и сладкарство“. Предметът на дейност е производство и търговия на хляб, закуски, сладкарски изделия и боза. През 1992 г. се
преобразува в ЕООД „Хляб и хлебни изделия“ – Благоевград с допълнителен предмет на дейност производство на безалкохолни напитки и транспорт.

Наредби, инструкции, указания, решения на висшестоящи органи по
дейността на предприятието.
Устав на фирмата (1989).
Протоколи от: заседания на Стопанския съвет, Дирекционния съвет;
оперативни съвещания; общи събрания.
Заповеди на ръководството по дейността на предприятието.
Доклади за дейността на предприятието.
Петгодишен план за периода 1986–1990 г. и годишни планове.
Отчети за: промишлената продукция; качеството, себестойността и реализацията на продукцията; изобретателската и рационализаторската дейност;
капиталните вложения и въведените в действие основни фондове; икономиите на суровини, материали, горива и енергия; материално-техническото снабдяване; повишаване квалификацията на кадрите; персонала и ФРЗ; социалното развитие на трудовия колектив; трудовите злополуки.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове. ЛП
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Ликвидационен съвет на Консервна фабрика
„Елена Лефтерова“ – Гоце Делчев
Ф. 1453, 2 описа, 70 а.е., 0.37 л.м., 1982–1995 г.
Вж. ф. 1198
Съществува от 1982 г. като цех за консервиране на плодове и зеленчуци към
АПК – Гоце Делчев. На 24 окт. 1982 г. се сключва договор между АПК – Благоевград и АПК в Гоце Делчев, Гърмен, Сатовча и Хаджидимово за създаване на Междукооперативно предприятие. Наименованието му е Консервна фабрика „Елена
Лефтерова“ – Гоце Делчев. От 1984 г. има юридическа самостоятелност. След
1989 г. е под ръководството на Агрокомплекс „ООФ“ – Благоевград. Обявява се в
ликвидация от Окръжен съд – Благоевград на 22 ян. 1993 г. Купена е чрез търг от
Стопанско сдружение „Мис-Тем-Д“ – Гоце Делчев.

Учредителен договор, проект и преписка за изграждане на консервната
фабрика (1982–1983).
Наредби, инструкции, решения на висшестоящи органи по дейността на
фабриката.
Протоколи от заседанията на Стопанския съвет и от събрания на ЛС.
Приемателно-предавателен протокол и договор между ЛС и фирма
„Мис-Тем-Д“ – Гоце Делчев за покупко-продажба на имуществото на фабриката (1994).
Заповеди на ръководството по дейността на фабриката.
Програма за развитието на фабриката (1992).
Петгодишен план за работа за периода 1986–1990 г.
Планове и отчети за: производството; труда и работната заплата; социалното развитие на колектива; себестойността на промишлената продукция;
капиталните вложения и въведените в действие основни фондове.
Годишни данъчни декларации.
Експертна оценка на имуществото на фабриката (1994).
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове. ГА
Еднолично акционерно дружество „Петричка праскова“ – Петрич
Ф. 1481, 2 описа, 37 а.е., 0.14 л.м., 1987–1999 г.
Вж. ф. 1223
Създава се с Решение № 12 от 24 февр. 1987 г. на ИК на ОНС – Благоевград.
Консервното предприятие за производство и реализация на преработени плодове
и зеленчуци до 1987 г. е в състава на ПАК – Петрич. Приемник на фабриката е
образуваното през 1993 г. ЕООД „Петричка праскова“. Допълнителният пред-
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мет на дейност е бутилиране на сиропи, бистри сокове и пиво. През 1996 г. се
преобразува в ЕАД, а от 1999 г. е АД. Приватизира се същата година.

Решения на МЗ за образуването на ЕООД „Петричка праскова“ и на Окръжен съд – Благоевград за регистрирането и преобразуването му.
Протоколи от заседания на Управителния съвет.
Годишни отчети за: икономическите резултати; изпълнението на натуралните показатели; промишлената продукция; персонала и ФРЗ; трудовите
злополуки.
Технико-икономически анализ за състоянието на предприятието (1993).
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионен акт (1997). ЛП
Консервна фабрика – Сандански
Ф. 1462, 1 опис, 30 а.е., 0.20 л.м., 1987–1996 г.
Вж. ф. 1222
Създава се през 1982 г. като консервен цех към АПК – Сандански. С Решение
№ 12 от 24 февр. 1987 г. на ИК на ОНС – Благоевград се образува Консервно предприятие за производство и реализация на преработени плодове и зеленчуци. През
1988 г. то е в състава на Комплексна бригада № 2. Фабриката е на самостоятелен баланс от 1990 г. Неин собственик от 23 окт. 1992 г. е Община Сандански.
Прекратяването на дейността и обявяването на фабриката в ликвидация е с
Решение № 6066 от 30 окт. 1992 г. на Окръжен съд – Благоевград.

Протокол, заповеди, съдебно удостоверение и решение за обособяването и регистрацията на фабриката (1989–1992).
Протоколи от: общо събрание и заседания на Стопанския съвет; разделителен протокол между АПК „Спартак“ и Консервна фабрика – Сандански
(1989); от търгове.
Заповеди на ръководството по дейността на предприятието.
Отчети за: цялостната дейност; производствената дейност и произведената продукция в натурално изражение; реализацията на консервната продукция и търговската дейност на фабриката; енергетичното оборудване, постъпленията и разходите на суровини, материали, горива; трудовите злополуки; персонала и ФРЗ.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионна записка от финансова ревизия (1996).
Спесификации, свидетелства за анализ и сертификати за качество на
продукцията за износ на консервирани плодове и зеленчуци в Съветския
съюз, Монголия, Чехословакия, Германия, Румъния и Югославия.
Договори за покупко-продажба на имущество на фабриката. ГА
169

Архивни справочници

Консервна фабрика „Пирин“ – с. Баня, Благоевградско
Ф. 1073, 1 опис, 11 а.е., 0.10 л.м., 1968–1972 г.
Вж. ф. 637 и ф. 1197
Създава се през 1961 г. като цех за преработка на ягоди и краставици към
ТКЗС „Сталин“ – с. Баня. От 1968 г. е Консервна фабрика „Пирин“ със статут
на междукооперативно предприятие. През 1970 г. е съставна част от новообразувания АПК „Пирин“ – Разлог.

Решение на ОКС – Благоевград за учредяване на междукооперативно
предприятие (1968).
Решения, постановления и окръжни на висшестоящи органи по дейността на фабриката.
Протоколи от заседания на Управителния съвет.
Годишни производствени планове и отчети.
Трудови норми.
Договори за закупуване на суровини и продажба на готова продукция.
Доклади за изпълнение на финансовите планове.
Ревизионни актове. ВЧ
Фабрика за безалкохолни напитки – Благоевград
Ф. 1230, 5 описа, 197 а.е., 1.48 л.м., 1972–2000 г.
Създава се с ПМС № 29 от 27 септ. 1972 г. посредством обединяване на цеховете за безалкохолни напитки към ДСО „Българско пиво“ в Благоевград, Гоце
Делчев и Петрич. Към фабриката е и търговската им кантора в Благоевград. От
1983 г. Фабриката се преобразува в Завод. Съгласно Решение № 11/18 от 29 ноем.
1988 г. на ИК на ЦКС от него се отделят цеховете в Гоце Делчев и Петрич. Приемник на Завода е учредената ТПК „Водолей 90“. От 1993 г. е ООД, което през
1995 г. се регистрира като АД. ТПК „Водолей 90“ се заличава от кооперативния
регистър на 29 март 2000 г.

Указания, инструкции, постановления, наредби, окръжни, заповеди, решения на висшестоящи органи за създаването, дейността и преобразуването
на предприятието.
Протоколи от: заседания на Дирекционния, Стопанския и Управителния
съвети и Ликвидационната комисия; общи събрания на колектива; на Експертна комисия за извършена оценка на имуществото на ТПК „Водолей 90“
(1992).
Доклади за дейността на предприятието.
Годишни програми за изобретателската и рационализаторската дейност
и внедряването на научно-технически постижения.
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Петгодишни планове за: развитието на предприятието за периода 1986–
1990 г.; социално-икономическото развитие на завода; безопасността и хигиената на труда.
Планове за: производството; охраната на труда; потребността от кадри;
социалното развитие на колектива; финансови.
Отчети за: произведената промишлена продукция; качеството и реализацията на продукцията; капиталните вложения и въведените в действие основни фондове; кооперирането и специализирането на производството; използването на бутилиращите инсталации; изобретателската и рационализаторската дейност; разходите на суровини, материали, горива, енергия; ресурсите и
разпределението на безалкохолните напитки; персонала и ФРЗ; социалното
развитие на колектива; повишаване квалификацията на кадрите; трудовите
злополуки; охраната на труда.
Счетоводни отчети и баланси. ЛП
Държавен пивоварен завод „Пиринско пиво“ – Благоевград
Ф. 1093, 7 описа, 246 а.е., 2.07 л.м., 1967–1997 г.
Създава се с Решение № 131 от 30 март 1967 г. на МС като Държавно предприятие за бутилиране и търговия с пиво към ДСО „Българско пиво“. От 1971 г. е
ДПЗ „Пиринско пиво“. През 1991 г. се преобразува в ДФ за производство и реализация на пиво, селскостопанска и търговска дейност. През 1992 г. се регистрира
като ЕООД, от 1996 г. е ЕАД, а от 1997 г. е „Пиринско пиво“ АД.

Постановления, наредби, указания, инструкции, решения и окръжни на
висшестоящи органи по дейността на предприятието.
Правен анализ на „Пиринско пиво“ ЕООД – Благоевград (1994).
Удостоверение на Централния депозитар за разпределение на акциите
между участниците в масовата приватизация на дружеството (1997).
Протоколи от: заседания на Стопанския съвет, Управителния съвет,
ТИС, Комисията за социално партньорство; общи събрания; проверки на Районната държавна инспекция по труда и ХЕИ.
Програми за: технологично обновление; намаляване себестойността на
продукцията; безопасността и хигиената на труда и намаляване на ръчния
тежък физически труд.
Планове за: производството, себестойността и качеството на продукцията; приходите и разходите на суровини, материали, горива, електрическа
енергия и вторични суровини; основния ремонт, капиталните вложения; разпределението на персонала; ФРЗ; социалното развитие на колектива; квалификацията на кадрите; безопасността и хигиената на труда.
Отчети за: изпълнението на производствените програми на предприятието; намаляването на ръчния труд; използването на производствените мощ171
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ности; материално-техническото снабдяване; повишаване квалификацията на
кадрите; разпределението на персонала по категории и длъжности; насочените и настанени млади специалисти; трудовите злополуки.
Тематични планове, отчети, заповеди и актове за приемане и внедряване
на рационализаторски предложения.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионен акт (1994).
Указания за прилагането на спогодбата между правителството на България и Виетнам за приемане на виетнамски граждани в завода (1980), трудови
договори между Пивоварния завод и виетнамски граждани (1982), списъксправка за наличните виетнамски работници (1986). ЛП
ДЪР Ж А ВНИ ПРОМ И ШЛ Е НИ ПР Е Д ПРИЯТ ИЯ
„ ВИНПРО М “
6 фонда, 19 описа, 619 а.е., 6.54 л.м., 1947–1999 г.
Създават се в изпълнение на Указа за монопола на спирта от 20 авг. 1947 г.
Първите стопански предприятия „Държавен спиртен монопол“ се изграждат
в Горна Джумая (Благоевград) и Банско. През 1948 г. се откриват в Неврокоп
(Гоце Делчев), Свети Врач (Сандански) и Петрич. След 1951 г. са в системата на
ДСП „Винпром“. Управлението на производствените структури е в Благоевград,
където ДСП „Винпром“ от 1986 г. е с наименованието Предприятие „Винпром“.
То има цехове в Благоевград, Банско, Гоце Делчев и с. Дамяница. Предметът им
на дейност е изкупуване на грозде, първично винопроизводство; производство на
наливна гроздова ракия, гроздова мъст, калциев тартарат; бутилиране на вина и
високоалкохолни напитки; стареене на вина и търговия със спиртни напитки. На
23 февр. 1990 г. Предприятие „Винпром“ се разделя на две предприятия със седалища в Благоевград и с. Дамяница. Цеховете в Банско и Гоце Делчев остават на
подчинение към предприятието в Благоевград. С Решение № 414 от 18 дек. 1990 г.
на МЗХП предприятието се преобразува в ДФ „Винпром“ – Благоевград. Неин
приемник от 1992 г. е ЕООД „Винпром Горна Джумая“. Дейността му се прекратява през 1997 г. и се обявява в ликвидация. Закупено е през 1998 г. от „Винимпекс – АВ“ ЕООД – Благоевград. През 1990 г. цехът в с. Дамяница се преобразува
в ДФ „Винпром – Дамяница“, а от 1992 г. е ЕООД. Приватизирано е през 1997 г.

Държавно промишлено предприятие „Винпром“ – Банско
Ф. 533, 2 описа, 44 а.е., 0.35 л.м., 1947–1970 г.
Вж. ф. 501
Държавно промишлено предприятие „Винпром“ – Благоевград
Ф. 501, 7 описа, 307 а.е., 2.57 л.м., 1947–1999 г.
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Държавно промишлено предприятие „Винпром“ – Гоце Делчев
Ф. 607, 3 описа, 66 а.е., 1.15 л.м., 1948–1970 г.
Вж. ф. 501
Еднолично акционерно дружество „Винпром – Дамяница“ –
с. Дамяница, Благоевградско
Ф. 1490, 1 опис, 23 а.е., 0.12 л.м., 1990–1997 г.
Държавно промишлено предприятие „Винпром“ – Петрич
Ф. 555, 2 описа, 54 а.е., 0.80 л.м., 1948–1968 г.
Вж. ф. 501
Държавно стопанско предприятие „Винпром“ – клон Сандански
Ф. 530, 4 описа, 125 а.е., 1.55 л.м., 1948–1976 г.
Вж. ф. 501
Наредби, окръжни, указания, заповеди на висшестоящи органи по административната, организационната, производствено-стопанската и финансово-счетоводната дейност на предприятията.
Преписки за образуване на предприятията и национализация на имущества – ф. 501, ф. 533 (1947–1948).
Лицензи от МЗХП за производство на спиртни напитки – ф. 1490 (1994,
1997).
Правилници за устройството и дейността на предприятията и за вътрешния трудов ред.
Анкетни и информационни карти за състоянието на дружеството –
ф. 501 (1993–1994).
Правни анализи – ф. 501, ф. 1490 (1997).
Договори за покупко-продажба между „Винпром Горна Джумая“ ЕООД
и „Вини Благоевград 97“ ООД – Плевен и „Винимпекс – АВ“ – Благоевград –
ф. 501 (1998).
Протоколи от: заседания на стопански комитети и съвети; общи събрания; съвместни заседания на административното, партийното и профсъюзното ръководства – ф. 530 (1963–1964); дегустация на вина – ф. 530 (1957);
заседания на Директорския борд и оперативни съвещания – ф. 1490 (1996–
1997); на СО „Винпром“ за отделянето на „Винпром“ – с. Дамяница от „Винпром“ – Благоевград – ф. 1490 (1990).
Заповеди на ръководствата по дейността на предприятията.
Доклади за дейността на предприятията.
Планове за: производството; себестойността и реализацията на продукцията; асортимента на спиртните напитки – ф. 533 (1953–1955); капиталните
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вложения; рационализаторската дейност; материално-техническото снабдяване; труда и ФРЗ; финансови.
Планове и отчети за: производството; себестойността и реализацията на
продукцията; износа; въведените в действие основни фондове; изкупуването
на плодове за суровини за производството – ф. 533 (1951–1954); бутилирането на спиртни напитки – ф. 533 (1954–1956); производството на основни
видове продукция в натурално и стойностно изражение; износа; изкупуването на грозде, стокооборота на едро, бутилирането и асортимента; персонала
и ФРЗ; социалното развитие на колектива.
Отчети за: производството; себестойността, качеството и реализацията на продукцията; специализирането и кооперирането на производството;
капиталните вложения; материално-техническото снабдяване; наличностите,
постъпленията и разходите на суровини, материали, електроенергия, горива,
вторични суровини и резервни части; повишаване квалификацията на кадрите; наличните кадри по пол и възраст; трудовите злополуки.
Титулен списък на строежа на винарската изба в с. Дамяница и акт за предаване на завършените строително-монтажни работи – ф. 530 (1958–1959).
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове.
Главни и инвентарни книги.
Договори за продажба на спиртни напитки и описи-спесификации –
ф. 530 (1963–1964), ф. 533 (1954–1955).
Характеристики и заповеди за награждаване на работници и служители – ф. 501 (1986–1989).
Албуми със снимки на предприятието в Благоевград и цеховете му в
окръга – ф. 501 (1973–1988). ЛП
Д Ъ Р Ж А ВНИ ПРЕ ДПРИЯТ ИЯ
„Т Ю Т Ю Н Е В А ПРОМ ИШ ЛЕ НОС Т “
4 фонда, 31 описа, 1711 а.е., 14.53 л.м., 1937–2007 г.
Създават се в изпълнение на Закона за тютюневия монопол от 1947 г. Приемници са на национализираните тютюневи кооперации в региона. Продължават
дейността по изкупуване, промишлена обработка на тютюните и търговия с
тях като поделения на „Български държавен тютюнев монопол“, ДСО „Български тютюни“ и СО „Булгартабак“. От 1972 г. предприятието в Благоевград
прераства в Тютюнев комбинат „Пирин“. С изключение на предприятието в Петрич от преобразуването на СО „Булгартабак“ в „Булгартабак – холдинг“ през
периода 1993–1994 г., са със статут на негови дъщерни фирми и АД. Освен традиционната дейност АД в Благоевград извършва производство, заготовка и търговия с тютюневи изделия. От 1987 г. до 1990 г. към ПАК „Беласица“ – Петрич е
Специализирано предприятие „Тютюнева промишленост“ – Петрич. От 1 март
1990 г. то се обособява като самостоятелен приемник на Тютюнева кооперация
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„Самуилова крепост“ – Петрич. Първоначалният му статут се възстановява
през 1993 г. под наименованието Тютюнева кооперация „Златен лист“. През
2007 г. дружествата в Сандански и в Гоце Делчев се приватизират .

Държавно предприятие „Тютюнева промишленост“ – Благоевград
Ф. 372, 8 описа, 752 а.е., 4.65 л.м., 1947–2000 г.
Вж. ф. 195К
Държавно предприятие „Тютюнева промишленост“ – Гоце Делчев
Ф. 343, 10 описа, 571 а.е., 6.12 л.м., 1948–2007 г.
Вж. ф. 108К
Държавно предприятие „Тютюнева промишленост“ – Петрич
Ф. 478, 5 описа, 183 а.е., 1.38 л.м., 1937–1995 г.
Вж. ф. 1223
Държавно предприятие „Тютюнева промишленост“ – Сандански
Ф. 633, 8 описа, 205 а.е., 2.38 л.м., 1947–2007 г.
Вж. ф. 145К
Окръжни, наредби, указания, инструкции, решения на висшестоящи органи по дейността на предприятията.
Правилници за устройството и вътрешния ред.
Устави на дружествата – ф. 343 (1993–2004), ф. 372 (1999), ф. 478
(1992), ф. 633 (1993).
Правилник за работата на Съвета на директорите – ф. 343 (1994).
Приветствие на ръководството към колектива по случай 40-годишнината на СО „Булгартабак“ и 25 години Цигарена фабрика – Благоевград –
ф. 372 (1987).
Правни анализи – ф. 343 (1997), ф. 633 (1995–1996).
Информационен меморандум – ф. 343 (2006).
Истории на Тютюнева промишленост – Гоце Делчев – ф. 343 (1987) и
Петрич – ф. 478 (1982).
Протоколни книги от заседания на Управителния и Контролния съвети –
ф. 478 (1943–1947).
Протоколи от: заседанията на стопански и дирекционни съвети, ТИС;
общи събрания; от създаването и дейността на Закрито акционерно общество
„Булгартабак – Полтава“ в Украйна – ф. 372 (1997–1999); заседания на Консултативния съвет на „Булгартабак – Холдинг“ ЕАД – ф. 633 (1994–1995);
приемателно-предавателни протоколи за предадени количества тютюн на вътрешния пазар – ф. 343 (1952–1983) и за износ на тютюн в Полша, Чехословакия и СССР – ф. 343 (1948–1952).
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Заповедна книга – ф. 478 (1937–1947) и заповеди на ръководствата по
дейността на предприятията.
Доклади: за работата на предприятията; от задгранични командировки
по линия на двустранното сътрудничество с Русия – ф. 343 (1992, 1994); от
проучвания на отдел „Международни пазари“ към СО „Булгартабак“ на пазарите в капиталистическите страни – ф. 343 (1988, 1991, 1993); от чествания
на годишнини и юбилейни дати – ф. 478 (1962–1967).
Бизнес-програми – ф. 343 (1995–1998, 2000–2006), ф. 372 (1994, 1998),
ф. 633 (1994–2004).
Планове за: производството; себестойността на продукцията; изкупените и изнесените тютюни; реализацията на сурови и манипулирани тютюни;
изобретателската и рационализаторската дейност; материално-техническото
снабдяване; квалификацията на кадрите; труда и работната заплата; социалното развитие на колектива; охраната на труда; финансови.
Отчети за: произведената промишлената продукция; себестойността,
качеството и реализацията на продукцията; материално-техническото снабдяване; капиталните вложения и основните фондове; изкупените количества
тютюн; изобретенията и рационализациите; персонала и ФРЗ; производителността на труда; социалното развитие на колектива; разходите на суровини и
материали при производството на тютюневи изделия; разходите на горива и
енергия; квалификацията на кадрите; манипулираните ферментирали тютюни; изнесените тютюни; предложенията и внедрените изобретения и рационализации; трудовите злополуки.
Справки за износа на тютюн – ф. 343 (1977, 1999–2007).
Информация за собствеността на недвижимите имоти на дружеството –
ф. 343 (1992).
Поименни списъци на обектите за строителство – ф. 372 (1986–1990).
Експертни оценки за стойността на материалните активи – ф. 633 (2001–
2006).
Технологична карта за производство на тютюн – ф. 372 (1998).
Рационализаторски предложения – ф. 372 (1952–1975).
Счетоводни отчети и баланси.
Книги за: акционерите – ф. 633 (1994–1998); доставката на тютюни, основното производство и готовата продукция – ф. 372 (1947–1958); трудовата
слава на първенците на труда – ф. 343 (1959–1988).
Ревизионни актове.
Анализи и актове за трудови злополуки.
Договори: с чуждестранни фирми за продажба на цигари – ф. 372 (1998–
1999); с търговски предприятия и дружества за кооперирани доставки и услуги – ф. 343 (1990–1994).
Грамоти за награждаване на комбината за постигнати високи производствени резултати и други поводи – ф. 372 (1985–1987).
Снимки на Цигарена фабрика и цехове от фабриката – ф. 372 (1980). ЛП
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Тютюнева кооперация „Македонски тютюни“ – Гоце Делчев
Ф. 98, 1 опис, 17 а.е., 0.40 л.м., 1942–1948 г.
Вж. ф. 108К
Продължава дейността на основаната през 1921 г. кооперация. Подпомага тютюнопроизводителите в производството и продажбата на тютюн. През
1948 г. прекратява дейността си и влиза в състава на ДП „Тютюнева промишленост“ – Неврокоп (Гоце Делчев).

Окръжни и указания на Съюза на тютюневите кооперации в България
по дейността на кооперацията и на БЗКБ по финансовата дейност.
Протоколни книги от заседанията на: Управителния съвет (1942–1948);
Постоянното присъствие; Контролния съвет (1943–1947).
Отчети за дейността на кооперацията.
Регистър на фондовете (1943–1947).
Списъци на кооператорите с дяловия им капитал (1945–1947).
Бюджет (1945). ГА
ІV.12. МЕСТНА ПРОМИШЛЕНОСТ
Стопанска дирекция „Местна промишленост и битови услуги“ –
Благоевград
Ф. 1195, 4 описа, 176 а.е., 1.90 л.м., 1969–1996 г.
Създава се с ПМС № 16 от 3 юли 1970 г. с цел ръководство на местната
промишленост в окръга. Дейността ѝ започва чрез сливането на ОС на ТПК и
съществуващата към ОНС – Благоевград Дирекция „Местна промишленост“.
СД „МПБУ“ се закрива с ПМС № 17 от 3 юни 1988 г. Приемник на дирекцията е
ДП „Местпроминженеринг“. То се създава с Решение № 98 от 31 окт. 1988 г. на
ОбНС – Благоевград с предмет на дейност: развойна, проектантска, търговска,
преподготовка и преквалификация на кадри. Преобразува се в ОбФ „Промтрансфер“ през 1989 г., а с Решение № 95 от 20 март 1992 г. на ОбС – Благоевград в
ЕООД. Дружеството се обявява в ликвидация през 1993 г.

Укази, постановления, разпореждания, заповеди и решения на висшестоящи органи по дейността на дирекцията.
Правилници за вътрешния трудов ред.
Сведения, информации и докладни записки на ръководството до висшестоящи органи.
Протоколи от: заседания на Стопанския съвет, Оперативното бюро,
Консултативния съвет, Ликвидационната комисия; търгове.
Заповеди по дейността на дирекцията.
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Планове: държавни и насрещни финансови; за материално-техническото
снабдяване; на профорганизацията.
Отчети за: промишлената продукция; износа на продукцията; кооперираните доставки; материално-техническото снабдяване и пласмента; капиталното строителство; себестойността и качеството на продукцията; рационализаторската и изобретателската дейност; експлоатацията на комуналната дейност; трудовите норми; труда и работната заплата; образователната
и квалификационна структура на персонала; трудовите злополуки; състоянието на охраната, хигиената на труда и противопожарната охрана; социалистическото съревнование; учебно-възпитателната работа в ПУЦ; социалното
развитие на колектива.
Експертни оценки на движимото и недвижимо имущество на дружеството (1993–1995).
Обяви за търгове и списъци на продаденото имущество (1993–1995).
Баланси и финансови отчети.
Ревизионни актове. ЛП
Държавно стопанско предприятие за инженерно-внедрителска
дейност към Стопанска дирекция
„Местна промишленост и битови услуги“ – Благоевград
Ф. 1412, 1 опис, 39 а.е., 0.18 л.м., 1983–1988 г.
Създава се с Решение № 49 от 18 юли 1983 г. на ОНС – Благоевград. Предметът на дейност е съставяне на проектна, конструкторска и технологична
документация за нови и усъвършенствани изделия и технологии и тяхното експериментиране; проекти за стандартизационни документи; организиране на система за научна, техническа и др. информация за дейностите, застъпени в дирекцията; разработване и внедряване на рационализаторски предложения, свързани
с разработване на нестандартно оборудване. Закрива се с Решение № 98 от 31
окт. 1988 г. на ОбНС – Благоевград.

Решения на Окръжен съд – Благоевград по създаването и ликвидирането
на предприятието (1983, 1988).
Указания, упътвания, заповеди на висшестоящи органи по дейността на
предприятието.
Протоколи от заседания на Стопанския и Художествения експертно-технически съвет.
Годишни планове и отчети по дейностите на предприятието. ГА
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Стопанска дирекция „Местна промишленост и битови услуги“ –
клон „Мир“ – Благоевград
Ф. 1172, 5 описа, 158 а.е., 0.82 л.м., 1969–1999 г.
Създава се през 1969 г. с решение на ОНС – Благоевград. Извършва леене на
черни и цветни отливки, заваряване на стоманени конструкции, производство на
каучукови изделия, електромерни табла и промишлен кислород, ковашки услуги
и др. От 1988 г. е ПСП „Мир“ към СО „Металснаб“. Предметът му на дейност
е пласмент, снабдяване, производство и търговия с метали и метални изделия,
промишлено-сервизно и инжинерингово обслужване. През 1991 г. се преобразува в
ЕАД „Благоевград – МС“, а от 1994 г. е Дъщерно акционерно дружество на „Металснаб Холдинг“. Приватизира се през 1999 г.

Указания, заповеди и решения на висшестоящи органи по дейността на
предприятието.
Правилник за устройството, дейността и управлението на предприятието (1985).
Заповеди на ръководството по производствената дейност.
Протоколи от заседания на Стопанския съвет и на Балансовата комисия.
Доклади за дейността на предприятието.
Бизнес-програми.
Планове: петгодишни за Седмата, Осмата и Деветата петилетки; за производствената дейност, себестойността на продукцията, труда, материалнотехническото снабдяване.
Отчети за: производството, качеството, себестойността и реализацията
на продукцията; изпълнението на основните показатели, характеризиращи
ефективността на производството; капиталните вложения; материално-техническото снабдяване; изразходваната електроенергия; повишаване квалификацията на кадрите; организацията на труда; персонала и ФРЗ; трудовите
злополуки; социалното развитие на колектива.
Анализи и справки за отчитане на трудовите злополуки.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове.
Паметна грамота за участие в изграждането на Благоевград през 1985–
1987 г. (1987). ЛП
Стопанска дирекция „Местна промишленост и битови услуги“ –
клон „Братя Дерменджиеви“ – Благоевград
Ф. 1191, 5 описа, 234 а.е., 1.96 л.м., 1971–2002 г.
Създава се с ПМС № 31 от 26 юли 1971 г. въз основа обединението на цехове
от Промкомбинат „Арсо Поптодоров“ и ТПК „Никола Вапцаров“. От 15 септ.
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1989 г. се преобразува в ОбФ „Народна мебел“. Предметът на дейност е производство на тапицирани мебели и други дребни дървени изделия, услуги по индивидуални поръчки, обзавеждане на обекти от капиталното строителство и на
обществени организации. От 1992 г. е ЕООД. Продадено е през 2002 г. на „Алагон
Кар“ ЕООД – София.

Наредби, инструкции, указания, заповеди и решения на висшестоящи
органи по дейността на предприятието.
Правилници за вътрешния ред и организация на работната заплата.
Договор между Община – Благоевград и „Алагон Кар“ ЕООД – София
за покупко-продажба на дялове от „Народна мебел“ ЕООД – Благоевград
(2002).
Протоколи от заседания на Стопанския комитет и ТИС.
Доклади за производствената дейност на предприятието.
Петгодишни планове за: развитието на предприятието, социалното развитие на колектива, охраната на труда; усъвършенстване организацията на
труда; допълнителната потребност от кадри.
Концепция за социално-икономическото развитие, техническото обновление и усъвършенстване до 2010 г. (1988).
Планове за: работата на Стопанския комитет; производството; себестойността на продукцията; труда; потребността от кадри; охраната на труда;
финансови.
Отчети за: произведената промишлена продукция; себестойността, качеството и реализацията на продукцията; стокооборота; ресурсите и реализацията им в производството; основните показатели, характеризиращи
ефективността на производството; капиталните вложения; изобретателската и рационализаторската дейност; кооперираните доставки; икономиите на
суровини и материали; материално-техническото снабдяване; труда и ФРЗ;
повишаване квалификацията на кадрите; разпределението на персонала по
длъжности, пол, възраст, образование и трудов стаж; социалното развитие на
колектива; трудовите злополуки.
Досиета на постъпилите рационализаторски предложения.
Счетоводни отчети и баланси. ЛП
Стопанска дирекция „Местна промишленост и битови услуги“ –
„Сдружение Кресна“ – Благоевград
Ф. 1411, 1 опис, 24 а.е., 0.12 л.м., 1985–1988 г.
Вж. ф. 1195
Създава се през 1985 г. в резултат от споразумение между СД „МПБУ“ –
Благоевград и СО „Памукотекс“ с цел извършването на шивашка и търговска
дейност. Закрива се с Решение № 98 от 31 окт. 1988 г. на ОбНС – Благоевград.
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Постановления решения, инструкции, указания, заповеди на висшестоящи органи по дейността на предприятието.
Протоколи от заседания на Стопанския съвет.
Отчетен доклад.
Планове: петгодишен за работата на предприятието; финансови.
Отчети по труда и работната заплата.
Баланси. ГА
Стопанска дирекция „Местна промишленост и битови услуги“ –
клон „Димитър Ежков“ – Гоце Делчев
Ф. 1136, 6 описа, 348 а.е., 2.07 л.м., 1971–2004 г.
Създава се с Решение № 113 от 18 дек. 1970 г. на ГОНС – Гоце Делчев. Започва дейност като Специализиран промкомбинат за дървообработване. От 1975 г.
е приемник на закрития мноогоотраслов промкомбинат „Неврокоп“. С Решение
№ 28 от 28 авг. 1989 г. на Окръжен съд – Благоевград се преобразува в ОбФ „Неврокоп“. От 1992 г. е ЕАД с предмет на дейност производство и търговия на
мебели, обществено обзавеждане, дървообработване, коженогалантерийни и
електропромишлени изделия, тапицерийни и метални дейности, стоки за широко потребление и услуги на населението. През 1993 г. се открива процедура за
продажба на обособени части от дружеството. Обявява се в ликвидация през
1999 г. Предприето е съдебното му заличаване след 18 март 2004 г.

Заповеди и решения на висшестоящи органи по дейността на предприятието.
Правилник за вътрешния трудов ред.
Правен анализ (1994).
Приватизационна оценка на обособени части на дружеството (1998).
Договор между Община – Гоце Делчев и ООД „Неврокоп – 99“ за покупко-продажба на обособени части на ЕАД „Неврокоп“ – Гоце Делчев (1999).
Протоколи от: заседания на Стопанския, Управителния и Дирекционния
съвети; общи събрания; оперативни заседания и производствени съвещания;
проверки на ОбК за ДНК, противопожарна охрана и ХЕИ – Гоце Делчев.
Доклади: на ръководството за дейността на предприятието; за честване
на 30 години от създаването на промкомбината (1980).
Заповеди на ръководството по дейността на предприятието.
Петгодишен план за научно-техническия прогрес (1986).
Планове за: производството; ФРЗ; себестойността на продукцията; рационализаторската дейност; финансови.
Отчети за: работата на предприятието; себестойността на продукцията;
материално-техническото снабдяване; изобретенията и рационализациите и
за технико-икономическите резултати от внедрените научно-технически по181
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стижения; разпределението на персонала по професии, заети специалисти по
образование и др.
Технология на дограма, отраслови норми, техническа документация на
мебелни изделия (1971–1973).
Трудови норми.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове. ЛП
Стопанска дирекция „Местна промишленост и битови услуги“ – клон
„Крупнишка комуна“ – с. Крупник, Благоевградско
Ф. 1264, 3 описа, 145 а.е., 0.87 л.м., 1974–1997 г.
Създава се с Решение от 1 апр. 1974 г. на ИК на ОНС – Благоевград. Произвежда детски шейни, огледала, бетонови изделия; извършва шивашки, дърводелски и бръснаро-фризьорски услуги. От 1985 г. е с наименованието Обувна фабрика
„Крупнишка комуна“ и престава да бъде част от СД „МПБУ“ – Благоевград. От
3 юли 1989 г. съществува като ДФ „Средец“ – София – клон „Крупнишка комуна“
с предмет на дейност производство на обувки от текстилни мрежи и работни
обувки от кожа. През 1994 г. се преобразува в ЕООД, а от 1996 г. е ЕАД с възможности за търговия на обувни изделия. Приватизира се през 1996 г.

Заповеди и решения на висшестоящи органи за промени в статута на
предприятието.
Структура на предприятието и номенклатура на производството (1978).
Правен анализ (1996).
Списък на приватизационните фондове и индивидуалните участници,
добили акции от капиталите на дружеството на Първата тръжна сесия (1996).
Протоколи от: заседания на Стопанския съвет; съвместно заседание на
Управителния съвет на ДФ „Средец“ – София и Комисията по преобразуване
на фирмата с решение за отделяне на клон „Крупнишка комуна“ от фирмата и
преобразуването на клона в ЕООД (1992); разделителен протокол между ДФ
„Средец“ – София и клон „Крупнишка комуна“ (1993).
Заповеди на директора по дейността на предприятието.
Планове за: производството, труда, себестойността на продукцията, социално-битовата дейност, финансови.
Отчети за: производството; материално-техническото снабдяване; наличностите, постъпленията и разходите на суровини, енергия и горива; квалификацията на кадрите; социалното развитие на колектива; безопасността
и хигиената на труда; броя и разпределението на кадрите; персонала и ФРЗ;
трудовите злополуки.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионен акт (1997). ЛП
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Районно предприятие „Първи май“ – Симитли
Ф. 1086, 4 описа, 179 а.е., 1.26 л.м., 1966–2007 г.
Създава се през 1966 г. като Смесено стопанско предприятие „Комунални
услуги“. От 1970 г. е Многоотраслов промкомбинат „Пирин“ към СД „МПБУ“ –
Благоевград. След обединение с ТПК „Първи май“ и Промкомбинат „Предел“
през 1976 г. е Районно предприятие „Първи май“. На 30 апр. 1979 г. от него се
създава ново предприятие – СД „МПБУ“ – клон „Пирин“ – Симитли. Негов приемник от 1989 г. е ОбФ „Прона“, която произвежда работни обувки, трикотажно облекло, огледала и извършва услуги. С Решение № 3849 от 6 юли 1992 г. на
Окръжен съд – Благоевград се преобразува в ЕООД. Обявява се в ликвидация през
2002 г., а от 2006 г. е в несъстоятелност.

Указания, окръжни, наредби, заповеди и решения на висшестоящи органи по дейността, преобразуването и приватизацията на предприятието.
Правилник за вътрешния ред и устройство.
Молби от ликвидатора до Окръжен съд – Благоевград за откриване производство по несъстоятелност (2004–2006).
Протоколи от: заседания на Стопанския и Управителния съвети; общи
събрания.
Доклади за дейността на предприятието.
Планове за производството, труда, ФРЗ и себестойността.
Отчети за: дейността на Стопанския съвет; произведената промишлена продукция; намаляването на тежкия физически труд; себестойността на
продукцията; наличностите, постъпленията и разходите на суровини, горива,
електроенергия; стоковите фондове и услугите на населението; постъпленията, продажбите и наличностите на стоки в търговската мрежа; капиталните
вложения и въведените в действие основни фондове; изобретенията, рационализациите и ефективните предложения; квалификацията на кадрите; разпределението на персонала по категории, групи и длъжности; персонала и
ФРЗ; социалното развитие на трудовия колектив; трудовите злополуки.
Енергийни баланси.
Счетоводни отчети, баланси.
Ревизионни актове. ЛП
Промишлено предприятие „Огражден“ – с. Струмяни, Благоевградско
Ф. 1417, 3 описа, 106 а.е., 0.42 л.м., 1982–1999 г.
Създава се с ПМС № 5 от 1981 г. като обединява цеха за кабелни формиполуфабрикати за АТЦ и съществуващите битови услуги. През 1985 г. от цех
„Дамско бельо“ се образува Шивашка фабрика „Струма“. През 1988 г. са открити цеховете „Механичен“, „Метален“ и „Дървообработване“. Изнесено е про-
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мишлено производство в селата: Добри лаки, Илинденци, Каменица и Цапарево.
Клон е на СД „МПБУ“ – Благоевград. С ПМС № 17 от 3 юни 1988 г. се преименува
в Промишлено предприятие „Огражден“. Прекратява дейността си през 1999 г.

Правилници за вътрешния трудов ред.
Експертна оценка за стойността на имуществото на предприятието
(1996).
Анализ за правното състояние (1999).
Протоколи от: заседания на Стопанския съвет; заседание на ОбС –
с. Струмяни с решение за ликвидиране на предприятието (1999).
Доклади за: цялостната дейност на предприятието; приватизационна
оценка.
Докладни записки, анализи, информации за дейността на предприятието.
Планове и отчети за дейностите на предприятието.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове. ЛП
ПРОМ И ШЛ Е НИ К ОМБИН А Т И
10 фонда, 40 описа, 1137 а.е., 8.24 л.м., 1948–2007 г.
Създават се с ПМС № 1171 от 10 май 1950 г. като околийски промишлени
комбинати върху основата на национализирани, закрити и преобразувани местни
стопански предприятия. Първоначално са в системата на Министерството на
комуналното стопанство и благоустройството. Пряко се ръководят от отдел
„Местна индустрия и занаяти“ на ОНС – Благоевград. От 1970 г. са клонове на
СД „МПБУ“ – Благоевград. Промкомбинатът в Банско се създава през 1965 г. с
отделянето на цеховете за мебели и дограма в града от Промкомбинат – Разлог.
През 1975 г. се закриват промкомбинатите в Благоевград и Гоце Делчев. Предприятията за комунално-битова и промишлена дейност с местно значение се
преобразуват през 1989 г. в ОбФ. Техни приемници са регистрираните през 1992 г.
ЕООД. Предметът им на дейност е: дървообработване, текстилно боядисване,
шивашки, коларо-железарски, метални, стъкларски, кожарски и др. услуги; производство на промишлени стоки, тапети, дограма, мебели, прежда, плетиво и
др.; търговия със собствени стоки и др. Обявяват са за продажба след 1993 г. и
се продават през периода 2000–2007 г.

Промишлен комбинат „Банско“ – Банско
Ф. 1036, 6 описа, 228 а.е., 1.45 л.м., 1965–2002 г.
Промишлен комбинат – Благоевград
Ф. 524, 3 описа, 85 а.е., 0.64 л.м., 1950–1975 г.
Вж. ф. 772 и ф. 1172
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Промишлен комбинат – Гоце Делчев
Ф. 502, 3 описа, 218 а.е., 1.60 л.м., 1948–1975 г.
Вж. ф. 1136
Промишлен комбинат – Петрич
Ф. 480, 8 описа, 229 а.е., 1.53 л.м., 1950–2007 г.
Промишлен комбинат – Разлог
Ф. 560, 8 описа, 121 а.е., 1.00 л.м., 1950–2000 г.
Промишлен комбинат – Сандански
Ф. 505, 8 описа, 205 а.е., 1.52 л.м., 1950–2007 г.
Постановления, решения, заповеди, указания, инструкции на висшестоящи органи по дейността на промкомбинатите.
Технико-икономически обосновки: за създаването на ОбФ „Глазне“ –
Банско – ф. 1036 (1989); по производството на тухли, керемиди, капаци, базалтови плочи и др. и за сушене на дървен материал – ф. 502 (1955, 1961–
1962).
Устройствени правилници.
Договори за приватизационна продажба – ф. 505 (2007), ф. 1036 (2002).
Правни анализи – ф. 480 (2003), ф. 505 (2007), ф. 1036 (2002).
Протоколи: от заседания на дирекционни и управителни съвети, стопански комитети, ТИС; от общи събрания; за отчуждаване на недвижими имоти –
ф. 480 (1981–1982); приемателно-предавателни – ф. 502 (1950–1951), ф. 505
(2000–2001), ф. 1036 (1988); от изпити за получаване на разряди – ф. 1036
(1965–1970); от проверки по производителността, качеството на продукцията и суровините – ф. 524 (1950–1953); на ОбС във връзка с приватизацията –
ф. 1036 (1997–2002); от търгове – ф. 480 (1993–2001, 2005).
Заповедни книги.
Доклади за: дейността на промкомбинатите; приватизационни оценки –
ф. 480 (2003), ф. 505 (2007), ф. 1036 (1998); експертни оценки на имущества – ф. 480 (1992, 1999–2004), ф. 505 (1992), ф. 1036 (1998–1999).
Планове за: производството; труда и работната заплата; себестойността
на продукцията; социалното развитие на колектива; финансови.
Отчети за: произведената промишлена продукция; ефективността на
производството; себестойността, качеството и реализацията на продукцията;
рационализаторската дейност; материално-техническото снабдяване; стоковите фондове за населението; капиталните вложения; изпълнението на трудовите норми; намаляването на ръчния и тежък физически труд и бригадната
организация на труда; персонала и ФРЗ; социалното развитие на колектива;
охраната на труда и трудовите злополуки.
Счетоводни отчети и баланси.
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Ревизионни актове.
Технически проекти и чертежи на сградите – ф. 505 (1965–1974). ЛП
Предприятие „Минерал-сувенир“ – Сандански
Ф. 1345, 2 описа, 199 а.е., 0.75 л.м., 1979–1986 г.
Вж. ф. 1236
Създава се с Разпореждане № 18 от 18 май 1979 г. на МС. Развива се на основата на открития край с. Петрово едноименен рудник. Предметът му на дейност
е добив и обработка на минерали, производство на сувенири, предмети на бита и
реализацията им на пазара. Закрива се с Решение № 2 от 17 февр. 1987 г. на МС.

Указания, наредби и заповеди на висшестоящи органи по дейността на
предприятието.
Правилник за вътрешния ред.
Протоколи, доклади и информации от заседания на Стопанския съвет.
Планове за: производството, качеството, себестойността и износа на
продукцията; труда и работната заплата; потребността от кадри; финансови.
Отчети за: цялостната дейност на предприятието; качеството, себестойността и реализацията на продукцията; основните показатели, характеризиращи ефективността на производството; капиталните вложения; изобретателската и рационализаторската дейност; персонала и ФРЗ; разпределението
на персонала по категории, броя на специалистите с полувисше и висше образование; повишаване квалификацията на кадрите; материално-техническото снабдяване; трудовите злополуки.
Счетоводни отчети и баланси. ЛП
Окръжен съюз на трудово-производителните кооперации –
Благоевград
Ф. 325, 4 описа, 168 а.е., 1.55 л.м., 1951–1969 г.
Вж. ф. 1195
Съществува от 1951 г. като Районен съюз на занаятчийските кооперации,
който е подчинен на ЦС на ТПЗК. От 1954 г. е ОС на ТПК. Организира, ръководи,
контролира и отчита работата на ТПК в Благоевградски окръг. През 1970 г. дейността му се поема от СД „МПБУ“ – Благоевград.

Указания, решения, заповеди, бюлетини, наредби от висшестоящи органи по дейността на кооперациите.
Кореспонденция с ТПЗК в окръга по преобразуването им в ТПК (1953).
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Протоколи от: конференции и заседания на ИК на ОС на ТПК; общи
събрания на кооперациите в окръга; заседания на управителните съвети на
кооперациите.
Учредителни преписки на: ТПК „Еделвайс“ – Гоце Делчев (1957); ТПК
„Успех“ – с. Баня и ТПК „Съгласие“ – с. Кулата (1960).
Доклади за цялостната дейност на кооперациите в окръга.
Планове за: работата на управителните съвети на кооперациите; производството; капиталното строителство; снижаване себестойността на продукцията; търговията и стоковата продукция; труда и ФРЗ; стокооборота;
материално-техническото снабдяване; пласмента; охраната на труда; подобряване социално-битовите условия на работа и др.
Отчети за: изпълнението на производствените планове; себестойността;
постъпленията и разходите на суровини, материали, горива и енергия; броя
на персонала и разпределението му по пол и възраст.
Договори на кооперациите с предприятия от окръга и страната за снабдяване със суровини и материали.
Трудови норми.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове от ревизии на кооперации.
Книги за: регистриране на финансовите ревизии; актовете за начет. ЛП
Трудово-производителна кооперация „Георги Андриянов“ – Белица
Ф. 777, 7 описа, 143 а.е., 1.25 л.м., 1960–2005 г.
Съществува от 1951 г. От 1954 г. е подчинена на ОС на ТПК – Благоевград.
През 1989 г. е пререгистрирана. Традиционният ѝ предмет на дейност е дърводелски, коларо-железарски, цветарски, бръснаро-фризьорски, тенекеджийски,
строително-ремонтни, радио-телевизионни, плетачески, шивашки и др. услуги
на населението. Запазва наименованието си и от 15 ноем. 2000 г. има разширен
предмет на дейност: производство и реализация на дървен амбалаж и материал,
палети, опаковки от велпапе и картон, книжни кесии, полиетиленови пликове,
капачки за буркани, бронз за печки и др.

Наредби, указания, решения на висшестоящи органи по дейността на кооперацията.
Протоколи от заседания на Управителния и Контролния съвети и общи
събрания на колектива.
Доклади за дейността на кооперацията.
Информации за създаването на ТПК (1998, 2000).
Планове и отчети за: производството; труда; себестойността и ФРЗ;
стокооборота; ресурсите и реализацията; продажбите и наличните стоки в
складовете; материално-техническото снабдяване; качеството на продукция187
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та; приходите и разходите на суровини и материали, горива, електроенергия,
вторични суровини; внедряването на научно-технически постижения, изобретенията, рационализациите и икономическия ефект; капиталните вложения; охраната на труда; квалификацията на кадрите; броя на специалистите;
социалното развитие на колектива; трудовите злополуки.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове.
Договори за доставка на материали и пласмент. ЛП
Трудово-производителна кооперация „Единство“ – Благоевград
Ф. 772, 6 описа, 221 а.е., 1.70 л.м., 1954–1998 г.
Създава се на 17 ян. 1947 г. като Обущарска трудово-производителна кооперация „Единство“. От 1960 г., след присъединяването на Бръснарска кооперация
„Македония“ и на Сладкарска кооперация „Малина“, е ТПК „Юли Дерменджиев“. През периода 1961–1976 г. е с наименованието ТПК „Единство“, а от 1976 г.
до 1982 г. е клон „Единство“ на СД „МПБУ“ – Благоевград. С решение на ИК
на ОНС от 16 ноем. 1982 г. наименованието на клона е „Стефан Миленков“. В
предприятието има следните цехове за стоки и услуги: „Дамски чанти“, „Специални чанти“, „Куфари“, „Папки“, „Чанти – услуги“, „Кожени облекла“, „Обувки – поръчка“, „Обувки – поправка“, „Сарачи“, „Битова техника“ и „Ремонт
на ски“. Негов приемник от 20 юли 1989 г. е ОбФ „Бодрост“, която през 1992 г.
се преобразува в ЕООД. От 1991 г. шие кожени изделия за белгийската фирма
„Самсонайт“. Обявявено е за продажба през 1993 г. Продадено е през 1998 г.

Протоколи от общи събрания и заседания на Управителния, Контролния
и Стопанския съвети.
Заповедни книги.
Списъци на членовете.
Доклади-анализи за стопанската дейност.
Планове и отчети за: производствената дейност; материално-техническото снабдяване; себестойността и качеството на продукцията; труда; капиталните вложения; основните показатели, характеризиращи ефективността
на производството; квалификацията на работниците; реализацията на продукцията; трудовите злополуки; безопасността и хигиената на труда; социалното развитие на колектива; персонала и ФРЗ.
Счетоводни отчети и баланси. ЛП
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Трудово-производителна кооперация „Рила“ – Благоевград
Ф. 806, 7 описа, 244 а.е., 2.62 л.м., 1951–1993 г.
Създава се на 11 дек. 1951 г. като ТПК „Инвалид“. Предметът на дейност е
производство на детски играчки, детска, дамска и мъжка конфекция, на закуски
и сладкарска продукция. От 1964 г. има отдел „Химическо чистене“. През периода 1965–1975 г. е с наименованието ТПК „Рила“. Въз основа на Разпореждане №
243 от 10 окт. 1975 г. на МС се преобразува в Окръжна и ръководи еднотипните
ТПК в Гоце Делчев, Петрич и Сандански. След административно-териториалните промени от 1987 г. е ТПК на инвалидите „Рила“ – Благоевград.

ята.

Окръжни и наредби на висшестоящи органи по дейността на коопераци-

Правилници за вътрешния ред.
Устав на кооперацията (1990).
Протоколи: от общокооперативни събрания; заседания на Управителния
и Контролния съвети; за отделяне на звената в Благоевград, Петрич и Сандански (1987); за внедрени рационализации.
Доклади: за дейността на кооперацията; от Третата конференция на Централния съюз на кооперациите на инвалидите (1991).
Планове и отчети за: производството; труда; себестойността и качеството на промишлената продукция; рационализаторската и изобретателската
дейност; работната заплата; охраната на труда; качеството на продукцията;
капиталовложенията и въведените в действие основни фондове; трудовите
злополуки.
Справки за: развитието на изобретателската дейност; окръжния конкурс-съревнование „Заработено – внедрено – 86“ (1986).
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове.
Номенклатура на детски играчки (1986). ЛП
Шивашка трудово-производителна кооперация „Нов свят“ –
Благоевград
Ф. 808, 6 описа, 221 а.е., 2.10 л.м., 1945–1989 г.
Създава се на 5 дек. 1945 г. като Шивашка ТПК „Нов свят“. Предметът на
дейност е шивашки услуги, производство на мъжки и дамски трикотажни изделия и реализация на продукцията. От 1970 г. до 30 юни 1988 г. е в системата на
СД „МПБУ“ – Благоеврад.

Указания, решения, наредби на висшестоящи органи по дейността на кооперацията.
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Занаятчийски регистрационни карти (1945–1949).
Устав на кооперацията (1989).
Правилници за вътрешния трудов ред.
Протоколи от: общи събрания; заседания на Управителния и Контролния съвети; балансови комисии; Комисията по обществено осигуряване; внесеното имущество на членовете.
Заповеди на ръководството по дейността на кооперацията.
Доклади за дейността на кооперацията.
Инженерни проекти и програми за развитие на предприятието.
Планове за: работата на Управителния съвет; производството; труда;
себестойността; промишлената продукция; необходимите суровини, материали и горива; квалификацията на кадрите; финансови.
Отчети за: произведената продукция; стокооборота; себестойността и
реализацията на продукцията; капиталните вложения; материално-техническото снабдяване; труда и работната заплата; броя на специалистите с висше,
полувисше и средно специално образование; квалификацията на персонала;
социалното развитие на колектива; трудовите злополуки.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове.
Списъци на: обекти за основен ремонт; носители на ордени и медали
(1979–1989).
Номенклатура на произведените изделия.
Техническо описание на мъжки панталон и дамска престилка (1967).
Проектосметни документации на сгради в кв. Грамада и ул. „Георги Димитров“ в Благоевград (1966). ЛП
Трудово-производителна кооперация „Вихрен“ –
с. Гара Пирин, Благоевградско
Ф. 812, 5 описа, 162 а.е., 1.17 л.м., 1957–2001 г.
Създава се на 25 окт. 1957 г. чрез обединението в ТПК на съществуващите в с. Гара Пирин шивашки и дърводелски цех при Промкомбинат – Сандански.
През 1972 г. се закрива и дейността ѝ се поема от образувания Промкомбинат
„София“ – клон с. Гара Пирин, който е към СД „МПБУ“ – Благоеврад. От 1978 г.
е самостоятелен Промкомбинат „Вихрен“ – Кресна. Негов приемник е ОбФ
„Тиса“, която се регистрира с Решение № 53 от 20 ноем. 1989 г. на Окръжен
съд – Благоевград. Извършва шивашки, дърводелски, обущарски, сарашки и бръснаро-фризьорски услуги. След 1991 г. предметът на дейност се разширява като
включва: рибовъдство и реализация на сладководна риба; производство, изкупуване и реализация на селскостопанска продукция; спестовно-кредитна дейност;
търговска дейност; хотелиерство; ресторантьорство; производствена дейност
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с чуждестранни фирми, организиране на фирмени магазини в страната и чужбина и др. През 2000 г. се преобразува в ЕООД „Тиса“.

Учредителна преписка (1957).
Решения на ОбС – Кресна и на Окръжен съд – Благоевград за създаване,
регистриране, преобразуване и промени в управлението и дейността на предприятието (1989–2000).
Правилник за структурата и дейността на ОбФ „Тиса“.
Експертни заключения за определяне пазарни цени на движимо и недвижимо имущество на кооперацията (1994, 1996).
Договори за покупко-продажба на движимо и недвижимо имущество на
предприятието.
Протоколи от: общи събрания; заседания на Управителния, Контролния
и Стопанския съвети; учредително събрание на ОбФ „Тиса“; търгове.
Доклади за дейността на предприятието.
Планове: перспективни за развитието на предприятието през периода
1986–2000 г. и петгодишен за социалното развитие на колектива през Осмата
петилетка.
Отчети за: труда и промишлената продукция; разпределението на персонала; квалификацията на кадрите; материално-техническото снабдяване;
трудовите злополуки и условията на труд.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове. ЛП
Шивашка трудово-производителна кооперация „Труд“ – Гоце Делчев
Ф. 803, 5 описа, 155 а.е., 1.35 л.м., 1960–1986 г.
Съществува от 1945 г. като занаятчийска кооперация на шивачки за производство на дамско облекло и ризи. От 1948 г. изработва мъжко и детско облекло,
след 1960 г. се разкриват отдели за меки играчки, химическо чистене и за услуги в
селата Мусомища, Копривлен, Гърмен, Огняново и Балдево. Подчинена е на ОС на
ТПК – Благоевград. От 1970 г. е в системата на СД „МПБУ“ – Благоеврад. След
1 юли 1988 г. е самостоятелна ТПК.

Окръжни и инструкции на висшестоящи органи по дейността на кооперацията.
Наредба за дейността на кооперацията (1985).
Протоколи от отчетно-изборни събрания.
Доклад за дейността на кооперацията (1986).
Петгодишни планове за дейността на кооперацията и по охраната на
труда.
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Планове и отчети за: дейността на кооперацията; себестойността на
продукцията; рационализаторската дейност; капиталовложенията; труда и
работната заплата; финансови.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове.
Актове за трудови злополуки. ЛП
Трудово-производителна кооперация на инвалидите
„Атанас Тешовски“ – Гоце Делчев
Ф. 804, 6 описа, 297 а.е., 2.19 л.м., 1953–1996 г.
Вж. ф. 806
Създава се на 24 ян. 1953 г. като общност за подпомагане на местните занаятчии-инвалиди. В началната си дейност извършва направа на кошове, кошници,
мрежи за пазар, налъми и др. Подчинена е на ОС на ТПК – Благоевград. От 1970
до 1987 г. е в системата на СД „МПБУ“ – Благоеврад. През периода 1975–1987 г.
е част от Окръжната ТПК „Рила“ – Благоевград. До 1991 г. към кооперацията
работят и килимарски цехове в селата Корница, Брезница, Рибново, Сатовча, Кочан, Ваклиново и цех за саи в Хаджидимово. С Решение № 705 от 2 март 1994 г.
на Окръжен съд – Благоевград променя наименованието си на ТПК на инвалидите
„Атанас Тешовски“ – Гоце Делчев. Предметът на дейност е производство на
мъжка, детска и дамска конфекция, плетачество и машинна бродерия, външна
и вътрешна търговия, изкупуване на селскостопански продукти, ремонт на електроуреди, транспорт, ресторантьорство и почивно дело.

Наредби, заповеди, решения на висшестоящи органи по дейността на кооперацията.
Правилници за вътрешния ред.
Протоколи от: общи събрания; заседания на Управителния и Контролния съвети; оперативни съвещания.
Заповеди на ръководството по дейността на кооперацията.
Доклади: за дейността на кооперацията; от юбилейно честване (1981); за
противопожарната охрана и охраната на труда.
Дългосрочна програма за развитието на кооперацията до 2005 г. (1988).
Петгодишни планове за: научно-техническото и социално-икономическото развитие на кооперацията през Деветата петилетка; условията на труд;
социалното развитие на колектива; финансов.
Планове за: работата на Управителния съвет; дейността на кооперацията; материално-техническото снабдяване и пласмента; капиталните вложения; внедряването на научно-технически постижения; социалното развитие
на колектива; охраната на труда; суровините и материалите в производството; финансови.
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Отчети за: производството, труда и себестойността; реализацията на
продукцията; материално-техническото снабдяване; качеството; пласмента;
квалификацията на кадрите; трудовите злополуки.
Счетоводни отчети и баланси.
Трудови норми.
Ревизионни актове.
Технико-икономически паспорт на кооперацията (1986).
Технологични програми за изработка на облекло, килими и метални полуфабрикати за учебни цели (1976–1980). ЛП
Трудово-производителна кооперация „Никола Ушев“ –
с. Гърмен, Благоевградско
Ф. 1389, 2 описа, 147 а.е., 0.62 л.м., 1981–1994 г.
Съществува от 1981 г. като Промкомбинат „Никола Ушев“ към СД
„МПБУ“ – Благоевград. Негов приемник е ОбФ „Местпром – Никополис“ с предмет на дейност производство и търговия със стоки за широко потребление, леярска, дърводелска, сондьорска и шивашка продукция, инженеринг и кооперирани
производства. С решение на Общо събрание фирмата се преобразува в ТПК. През
1991 г. тя се регистрира от Окръжен съд – Благоевград с широк предмет на дейност.

Учредителна преписка за образуване на кооперацията (1981).
Заповеди и решения на висшестоящи органи по дейността на кооперацията.
Правилник за вътрешния трудов ред.
Протоколи от: събрания; заседания на Стопанския комитет.
Доклади за дейността на кооперацията.
Заповеди на ръководството по дейността на кооперацията.
Планове: за работата на Стопанския комитет и Стопанския съвет; производствени; за себестойността на произведената продукция; за социалното
развитие на колектива.
Отчети за: произведената промишлена продукция; себестойността и реализацията на продукцията; материално-техническото снабдяване; повишаване квалификацията на кадрите; труда и работната заплата; трудовите злополуки.
Счетоводни отчети и баланси.
Актове за трудовите злополуки. ЛП
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Обща трудово-производителна кооперация „Победа“ –
с. Катунци, Благоевградско
Ф. 813, 6 описа, 143 а.е., 0.76 л.м., 1956–2002 г.
Създава се през 1952 г., като организираната шивашка дейност и комунално-битови услуги започват от 1957 г. От 1976 г. се управлява от клон „Христо
Смирненски“ – Сандански към СД „МПБУ“ – Благоевград. През 1980 г. е самостоятелен клон „Победа“ с цехове за плетиво, металообработване, дюшеци и др.
Преобразува се в ОбФ „Промкоплекс“ през 1989 г. с предмет на дейност производство на стоки и услуги и сувенири. Неин приемник от 1992 г. е ЕООД „Победа“, което се обявява в ликвидация през 2000 г. Дружеството се заличава на 20
юни 2002 г.

Решения на Окръжен съд – Благоевград за промени в статута на кооперацията.
Правни анализи (1994, 2000).
Експертни оценки на движимото и недвижимото имущество (2000–2001).
Протоколи от: заседания на Управителния и Стопанския съвети; общи
събрания; на тръжни комисии от търгове за продажба на имущество.
Заповедни книги.
Доклади за дейността на кооперацията.
Планове и отчети за: производството; труда и работната заплата; себестойността, качеството и реализацията на продукцията; материално-техническото снабдяване; персонала по категории и длъжности, квалификацията на
кадрите; трудовите злополуки.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове. ЛП
Обединена трудово-производителна кооперация „Москва“ – Петрич
Ф. 792, 4 описа, 80 а.е., 0.55 л.м., 1950–2004 г.
Вж. ф. 480
Създава се през 1949 г. като Обущарска ТПК „Москва“. От 1960 г. обединява ТПК „Колектив“ за шивашка конфекция и ТПК „Нов живот“ за бръснарофризьорски услуги. Закрива се през 1970 г. и неин приемник е ПК „Самуилова крепост“ – Петрич. След общо събрание и взето решение от 15 ян. 1993 г. Окръжен
съд – Благоевград на 23 март 1993 г. регистрира възстановяване на кооперацията. Заличена е през 2004 г.

Решения на Окръжен съд – Благоевград за вписване на промени в статута и дейността на кооперацията (1993, 2002–2004) и заповед на Община –
Петрич за възстановяване недвижимата собственост на кооперацията (1993).
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Кореспонденция с висшестоящи органи по възстановяване собствеността на кооперацията.
Протоколи: от заседания на Управителния и Контролния съвети; общи
събрания; за продажба на недвижимото имущество на кооперацията.
Доклади за: дейността на кооперацията; оценка на недвижимата собственост.
Планове за: производството; труда и ФРЗ; себестойността; материалнотехническото снабдяване; финансови.
Отчети за: производството; себестойността; материално-техническото
снабдяване; труда; квалификацията на работниците и служителите; внедряването на рационализации и предложения; промишлената продукция; ресурсите и реализацията; движението на стоките в търговската мрежа на дребно,
продажбите и наличностите.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове.
Трудови норми. ЛП
Обща трудово-производителна кооперация „Стаханов“ – Петрич
Ф. 795, 7 описа, 186 а.е., 1.33 л.м., 1948–1990 г.
Създава се през 1948 г. като Дърводелска ТПК „Стаханов“. През 1960 г. се
обединява с ТПК „Беласица“, чийто предмет на дейност е производство на селскостопански сечива, коларо-железарство и тенекеджийство. С наименованията Обща и Обединена ТПК „Стаханов“ е съответно през периодите 1960–1970 г.
и 1971–1992 г. От 1992 г. е Производителна кооперация „Петрич“ – Петрич.

Учредителни преписки (1948, 1960).
Правилници за вътрешния трудов ред.
Протоколи от: общокооперативни събрания; заседания на Управителния
и Контролния съвети; изпити за разряд.
Доклади: за дейността на кооперацията; от юбилейно честване (1979).
Планове за: работата на Управителния съвет и кооперацията; производството и труда; себестойността на продукцията; ФРЗ; финансови.
Отчети за: производството, труда и себестойността на продукцията;
приходите и разходите на суровини и материали; капиталните вложения; квалификацията на кадрите; броя на специалистите по образование и категории;
трудовите злополуки.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове.
Актове за трудови злополуки.
Договори за пласмента.
Списъци на наградените с държавни звания, ордени и медали. ЛП
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Трудово-производителна кооперация „Антон Попов“ – Петрич
Ф. 797, 7 описа, 147 а.е., 1.29 л.м., 1953–2003 г.
Създава се на 6 май 1953 г., като началната ѝ дейност е търговия с хранителни и промишлени стоки. От 1958 г. обединява местните занаятчии-инвалиди
за производство на рогозки, метли, шиене на детска конфекция, ръчно плетиво,
шалчета и др. Подчинена е на ОС на ТПК – Благоевград. От 1970 до 1987 г. е в
системата на СД „МПБУ“ – Благоеврад. През периода 1975–1987 г. е част от
Окръжната ТПК „Рила“ – Благоевград. Самостоятелна ТПК без промени в наименованието е от 1988 г.

Учредителна преписка (1953).
Решение на Окръжен съд – Благоевград за промяна в предмета на дейност на кооперацията (2000).
Устав на кооперацията (2000).
Правилник за вътрешния ред.
Заповедни книги.
Протоколи от: общокооперативни събрания; заседания на Стопанския,
Управителния и Контролния съвети.
Доклади за дейността на кооперацията.
Петгодишни планове за социалното развитие на колектива и планове на
комисиите по хигиенизирането и охраната на труда.
Планове и отчети за: дейността на кооперацията; производството, капиталните вложения и основните фондове; себестойността на продукцията;
квалификацията на кадрите; труда и работната заплата; финансови.
Отчети за: промишлената продукция; себестойността и реализацията на
продукцията; постъпленията и разходите на суровини и материали; социалното развитие на колектива; квалификацията на кадрите; трудовите злополуки.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове. ЛП
Обща трудово-производителна занаятчийска кооперация
„Асен Лагадинов“ – Разлог
Ф. 785, 7 описа, 205 а.е., 1.45 л.м., 1946–1997 г.
Вж. ф. 784
През 1946 г. в Разлог се създава Обущарска трудово-производителна кооперация, а през 1948 г. – Шивашка кооперация „Съгласие“. През 1948 г. двете кооперации се обединяват в ОТПК „9 септември“. През 1949 г. се създава дърводелски
отдел към кооперацията, който през 1952 г. се отделя в ТПЗК „Асен Лагадинов“.
На 22 ян. 1960 г. двете кооперации се обединяват в Обща ТПЗК „Асен Лагади-
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нов“, която изработва дървени детски играчки, извършва дърводелски, шивашки,
обущарски, бръснаро-фризьорски и бояджийски услуги, плетачество и химическо
чистене. С Решение № 191 от 6 юли 1971 г. на Комитета за стопанска координация при МС се преобразува във Фабрика за детски играчки и дърводелски услуги
към ДСО „Младост“. Неин приемник от 1991 г. е ДФ „Мехомия – 1949“ – Разлог
с предмет на дейност: производство и търговия с детски играчки и спортни уреди. От 1994 г. е ЕООД , което през 1996 г. се регистрира като ЕАД. Продадено е
през 1997 г.

Постановления, указания, решения и заповеди на висшестоящи органи
по дейността на кооперацията.
Преписка по учредяването и реорганизациите на кооперацията (1946,
1960–1964).
Правилник за вътрешния ред.
Анализ на правното състояние (1994).
Анкетна и информационна карта за финансово-икономическото състояние.
Протоколи от: заседания на Стопанския, Управителния и Контролния
съвети; общи събрания; разделителен протокол между предприятието и фирма „Младост“ – София (1991).
Доклади за дейността на кооперацията.
Планове: бизнес-план по основните икономически показатели (1995); за
работата на предприятието; финансови.
Отчети за: произведената продукция; рационализаторската и изобретателската дейност; икономиите от суровини и материали; себестойността и
реализацията на продукцията; материално-техническото снабдяване; разхода
на суровини, материали и енергия; персонала и работната заплата; трудовите
злополуки.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове. ЛП
Трудово-производителна кооперация „Георги Казепов“ – Сандански
Ф. 816, 7 описа, 264 а.е., 1.98 л.м., 1953–2002 г.
Създава се през 1953 г., като началната ѝ дейност е търговия с хранителни
и промишлени стоки. От 1960 г. обединява местните инвалиди за производство
на шапки, шивашки изделия, бродерии, вулканизиране на гуми, а по-късно направа
на полиетиленови пликове, чантички, пакетиране, химическо чистене и часовникарски услуги. Подчинена е на ОС на ТПК – Благоевград. От 1970 до 1987 г. е в
системата на СД „МПБУ“ – Благоеврад. През периода 1975–1987 г. е част от
Окръжната ТПК „Рила“ – Благоевград. Самостоятелна ТПК без промени в наименованието е от 1988 г. От 25 май 1995 г. е Производителна кооперация на
инвалидите „Георги Казепов“ – Сандански, а предметът на дейност от 11 юли
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2000 г. е производство и реализация на шивашка конфекция, опаковки от картон,
велпапе и хартия; полиетиленови изделия; отпечатване на фактури, формуляри,
етикети, бланки, кочани и др. книговезки услуги, ситопечат върху хартия и плат,
внос и износ на стоки.

Решения на Окръжен съд – Благоевград за регистрация, пререгистрация
и промени в ръководството на кооперацията (1989–2000).
Протоколи от: заседанията на Управителния, Контролния, Дирекционния съвети; общи събрания.
Заповедни книги.
Доклади: за дейността на кооперацията; от честването на 35-годишнината от образуването на кооперацията (1988).
Планове и отчети за: промишлената продукция; себестойността; постъпленията и разходите на материали, горива и електроенергия; материалнотехническото снабдяване; труда и ФРЗ; квалификацията на кадрите, трудовите злополуки, охраната на труда, социалното развитие на колектива.
Информации за: рационализаторската дейност; охраната на труда.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове.
Структурна схема за разпределението на персонала по цехове и отдели
(1998).
Актове за трудови злополуки. ЛП
Трудово-производителна кооперация „Братски труд“ – Сандански
Ф. 983, 6 описа, 203 а.е., 1.37 л.м., 1951–1999 г.
Създава се на 30 дек. 1951 г. като обединение на три отраслови кооперации: Шивашка ТПК „Девети септември“, Обущарска ТПК „Септември“ и Коларо-железарска ТПК „Пирин“. От 1961 г., след закриване на производствата
на детска, дамска и мъжка конфекция и на обувки, се утвърждава като металообработваща кооперация. Подчинена е на ОС на ТПК – Благоевград. От 1975
до 1988 г. е клон на СД „МПБУ“ – Благоеврад. На 1 юли 1988 г. клонът се преобразува в част от Комбината за медицинска техника – София. Регистрира се от
Софийски градски съд на 18 март 1991 г. като Завод за медицинско оборудване –
Сандански, поделение на Дъщерна фирма „Медицинска техника“ при ДФ „Медбио“ – София. С Решение № 1973 от 10 апр. 1992 г. на Окръжен съд – Благоевград
кооперацията е възстановена под наименованието Производствена кооперация
„Братски труд“. Предметът на дейност е производство и реализация на стоки
за широка употреба на населението и друг вид промишлени стоки; извършване
услуги на населението, внос, износ и др. дейности, незабранени със закон.

Решение на Окръжен съд – Благоевград за регистриране на кооперацията (1992).
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Правилник за вътрешния ред (1986).
Устави на кооперацията (1992, 1997).
Протоколи от: заседания на Управителния и Стопанския съвети; общи
събрания; учредителен на ПК „Братски труд“ (1992); за предаване на одържавеното кооперативно имущество от Завода за медицинско оборудване –
Сандански на ПК „Братски труд“ – Сандански (1994).
Доклади: за дейността на кооперацията; от честване на 30-годишния
юбилей от създаването на кооперацията (1981).
Оценка на екологичното състояние на Завода за медицинско оборудване
(1998).
Петгодишни планове за дейността на кооперацията през Деветата петилетка.
Планове и отчети за: работата на кооперацията; себестойността; изобретателската и рационализаторската дейност; материално-техническото снабдяване; пласмента; капиталното строителство; икономиите на суровини и материали; труда и работната заплата; квалификацията на кадрите; социалното
развитие на колектива; трудовите злополуки.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове.
Актове и актова книга за трудовите злополуки ЛП
Трудово-производителна кооперация „Тодор Шопов“ – с. Сатовча,
Благоевградско
Ф. 782, 6 описа, 193 а.е., 1.35 л.м., 1952–1995 г.
Създава се на 3 апр. 1952 г. като Обща занаятчийска кооперация, която извършва шивашки, бръснарски, тенекеджийски, дърводелски, бояджийски и др. услуги. От 1954 г. е подчинена на ОС на ТПК – Благоевград като ОТПК. От 1970
до 30 юни 1988 г. е в системата на СД „МПБУ“ – Благоеврад, а след това е самостоятелна ТПК.

Учредителна преписка и устав на кооперацията.
Правилници, инструкции и наредби за вътрешния ред.
Протоколи: за внесено имущество на членовете, купуване на недвижими
имоти и отчуждаване на места за строителни обекти; от общи събрания; на
Управителния и Контролния съвети; за награждаване на първенците в социалистическото съревнование.
Доклади за дейността на кооперацията.
Планове за: производствената дейност; труда и работната заплата; социалното развитие на колектива; себестойността на продукцията; финансови.
Отчети за: производството на основни видове продукция в натурално
изражение; разходите на материали, горива, суровини и енергия; качество199
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то и себестойността на продукцията; труда и работната заплата; социалното
развитие на колектива; повишаване квалификацията на кадрите; персонала и
работната заплата.
Счетоводни отчети с баланси.
Ревизионни актове.
Договори с търговски организации за доставка на стоки и услуги. ЛП
Трудово-производителна кооперация „Първи май“ – Симитли
Ф. 809, 6 описа, 165 а.е., 1.00 л.м., 1951–1997 г.
Вж. ф. 1086
Създава се през 1951 г. като ТПЗК „Първи май“ – с. Симитли. От 1952 г. е
ОТПК, която извършва шивашки, бръснарски, коларо-железарски, дърводелски и
други битови услуги. От 1954 г. е подчинена на ОС на ТПК – Благоевград. През
периода 1976–1979 г. е част от Районно предприятие „Първи май“ – Симитли.
От 1979 г. е клон „Първи май“ към СД „МПБУ“ – Благоевград. Негов приемник
от 1989 г. е ОбФ „Симора“ – Симитли, която от 1992 г. се преобразува в ЕООД.
Предметът на дейност е производство и покупка на стоки и други вещи с цел
продажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, внос и износ, реекспорт, вътрешна и външна търговия. Дружеството разполага с шест основни
цеха: електрозаваръчен, метален, телени изделия, стругаро-фрезистки, дърводелски и порцеланов.

Указания, инструкции, решения, заповеди на висшестоящи органи по
дейността на кооперацията.
Устройствен правилник.
Протоколи от: заседания на Стопанския и Управителния съвети; общи
събрания; на ОбС – Симитли за образуване на ОбФ „Симора“.
Доклади за дейността на кооперацията.
Планове за: производството; себестойността; труда и работната заплата;
финансови.
Отчети за: промишленото производство; труда и работната заплата; материално-техническото снабдяване; кооперираните доставки; реализацията
на продукцията; капиталните вложения; персонала по пол, възраст, трудов
стаж и заетите специалисти по образование; трудовите злополуки.
Счетоводни отчети и баланси.
Трудови норми.
Книга за внесения дялов капитал (1951–1966). ЛП
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Трудово-производителна кооперация „Сингра“ –
с. Хаджидимово, Благоевградско
Ф. 1394, 2 описа, 113 а.е., 0.47 л.м., 1981–1999 г.
Създава се през 1981 г. като клон „Прогрес“ към СД „МПБУ“ – Благоевград.
Обединява съществуващите в общината цехове за производство на стоки за широко потребление и битови услуги. С Решение № 13 от 5 юли 1990 г. на Окръжен
съд – Благоевград приемник на клона е ОбФ „Сингра“ – с. Хаджидимово. Преобразува се в ТПК „Сингра“ от 1991 г. Предметът на дейност е производство на
стоки и услуги за населението, търговия, външнотърговска дейност, изкупуване
и преработка на селскостопанска продукция, ресторантьорство, хотелиерство,
транспортна дейност в страната и чужбина.

Постановления, разпореждания, указания, инструкции, заповеди и решения на висшестоящи органи по дейността на кооперацията.
Устройствен правилник (1981).
Протоколи: учредителен на ТПК „Сингра“ (1991); от заседания на Стопанския и Управителния съвети; от общи събрания.
Доклади за дейността на кооперацията.
Планове и отчети за дейността на кооперацията.
Експертна оценка на дълготрайните материални активи (1996).
Счетоводни отчети и баланси. ЛП
Обща трудово-производителна кооперация „Места“ – Якоруда
Ф. 793, 7 описа, 197 а.е., 2.02 л.м., 1947–2001 г.
Създава се на 6 окт. 1947 г. като Трудово-производителна занаятчийскошивашка кооперация „Съединените шивачи“ – с. Якоруда. От 1949 г. е ОТПК
„Места“ и извършва дърво и металообработка, обущарски, бояджийски, шивашки, стъкларски, бръснаро-фризьорски услуги, ремонт на часовници, телевизионни
и радиоапарати. През 1971 г. се преобразува в клон „Места“ към СД „МПБУ“ –
Благоевград. Негов приемник през 1988–1989 г. е Промкомбинат „Места“ – Якоруда. С решение на Окръжен съд – Благоевград от 20 септ. 1989 г. всички активи и пасиви на ликвидирания промкомбинат се поемат от новообразуваната
ОбФ „Нестос“ – Якоруда. В резултат от заведеното съдебно дело през 1997 г. се
установява, че основните производствени мощности на ОбФ „Нестос“ са собственост на възстановената ТПК „Места“ – Якоруда. ОбФ „Нестос“ е ликвидирана през 2001 г.

Учредителна преписка (1947, 1950–1955).
Наредби, инструкции и решения на висшестоящи органи по дейността
на кооперацията.
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Заповеди на ръководството по дейността на кооперацията.
Протоколи от: общи събрания; заседания на Стопанския и Управителния съвети.
Доклади за дейността на кооперацията.
Планове за: производството и себестойността; труда; ФРЗ; материалнотехническото снабдяване; финансови.
Отчети за: производството; себестойността и реализацията на продукцията; капиталните вложения; постъпленията и разходите на суровини, материали и горива; трудовите злополуки; персонала и ФРЗ; квалификацията на
кадрите.
Счетоводни отчети и баланси.
Книга за основните средства (1954–1963).
Ревизионни актове.
Проектосметна документация (1962).
Трудови норми. ЛП
СПИСЪК НА НЕАНОТИРАНИТЕ ФОНДОВЕ
Общинско стопанско предприятие „Комбинат“ – с. Гара Пирин,
Благоевградско
Ф. 515, 1 опис, 15 а.е., 0.20 л.м., 1948–1950 г.
Вж. ф. 812
Промкомбинат „София“ – с. Гара Пирин, Благоевградско
Ф. 1080, 1 опис, 9 а.е., 0.10 л.м., 1972–1975 г.
Вж. ф. 812
Промкомбинат „Струмешница“ – с. Коларово, Благоевградско
Ф. 1360, 1 опис, 17 а.е., 0.10 л.м., 1985–1989 г.
Вж. ф. 480
Промкомбинат „Предел“ – Симитли
Ф. 1081, 1 опис, 10 а.е., 0.10 л.м., 1974–1975 г.
Вж. ф. 809
Снабдителна база при Окръжния съюз на трудово-производителните
кооперации – Благоевград
Ф. 610, 1 опис, 8 а.е., 0.10 л.м., 1955–1958 г.
Вж. ф. 325
Промишлено предприятие „Родина“ – Благоевград
Ф. 1359, 3 описа, 135 а.е., 0.82 л.м., 1981–1997 г.
Трудово-производителна кооперация „Еделвайс“ – Банско
Ф. 1078, 1 опис, 41 а.е., 0.40 л.м., 1971–1975 г.
Вж. ф. 1036
202

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА Д А – БЛАГОЕВГРАД 1944–2009

Трудово-производителна кооперация „Успех“ – с. Баня,
Благоевградско
Ф. 799, 3 описа, 55 а.е., 0.50 л.м., 1960–1975 г.
Трудово-производителна кооперация „Никола Вапцаров“ –
Благоевград
Ф. 690, 2 описа, 54 а.е., 0.45 л.м., 1948–1972 г.
Вж. ф. 342, ф. 809, ф. 1172, ф. 1191
Трудово-производителна бръснаро-фризьорска кооперация
„Македония“ – Благоевград
Ф. 773, 1 опис, 4 а.е., 0.05 л.м., 1948–1959 г.
Вж. ф. 772
Трудово-производителна сладкарска кооперация „Малина“ –
Благоевград
Ф. 774, 1 опис, 3 а.е., 0.05 л.м., 1955–1960 г.
Вж. ф. 772
Обща трудово-производителна кооперация „Пирин“ – Гоце Делчев
Ф. 833, 3 описа, 38 а.е., 0.50 л.м., 1953–1972 г.
Вж. ф. 834, ф. 1147
Обущарска трудово-производителна кооперация „Прогрес“ – Гоце
Делчев
Ф. 834, 1 опис, 5 а.е., 0.05 л.м., 1948–1959 г.
Вж. ф. 833
Занаятчийска кооперация за общи доставки „Девети септември“ – Гоце
Делчев
Ф. 461, 1 опис, 15 а.е., 0.10 л.м., 1944–1947 г.
Трудово-производителна кооперация „Свобода“ – с. Добринище,
Благоевградско
Ф. 856, 2 описа, 65 а.е., 0.65 л.м., 1958–1975 г.
Вж. ф. 1036
Трудово-производителна кооперация „Съгласие“ – с. Кулата,
Благоевградско
Ф. 838, 2 описа, 21 а.е., 0.15 л.м., 1959–1970 г.
Вж. ф. 480
Шивашка трудово-производителна кооперация „Колектив“ – Петрич
Ф. 790, 1 опис, 13 а.е., 0.15 л.м., 1946–1960 г.
Вж. ф. 792
Бръснаро-фризьорска трудова кооперация „Нов живот“ – Петрич
Ф. 791, 1 опис, 8 а.е., 0.05 л.м., 1950–1960 г.
Вж. ф. 792
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Метална трудово-производителна кооперация „Беласица“ – Петрич
Ф. 794, 1 опис, 6 а.е., 0.05 л.м., 1949–1960 г.
Вж. ф. 795
Обща трудово-занаятчийска кооперация „Девети септември“ – Разлог
Ф. 784, 1 опис, 10 а.е., 0.10 л.м., 1946–1959 г.
Вж. ф. 785
СПИСЪК НА ЧАСТИЧНИТЕ ПОСТЪПЛЕНИЯ

ско
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Столаро-бъчварска производителна кооперация „Изгрев“ – Банско
ЧП 41, 2 а.е., 0.03 л.м., 1945–1951 г.
Кожаро-табашка трудово-производителна кооперация „Мешина“ – БанЧП 31, 1 а.е., 0.01 л.м., 1947–1953 г.
Занаятчийска кооперация „Девети септември“ – Гоце Делчев
ЧП 150, 1 а.е., 0.02 л.м., 1944–1947 г.
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V. СЕЛСКО, ГОРСКО И ВОДНО СТОПАНСТВО
V.1. СЕЛСКО СТОПАНСТВО
Областна служба по земеделието – Благоевград
Ф. 4, 1 опис, 90 а.е., 0.92 л.м., 1940–1948 г.
Създава се през 1943 г. и продължава дейността си след 9 септ. 1944 г. Организира, ръководи и контролира работата на околийските агрономства в областта. Предприема мерки за: подобряване на селскостопанските добиви; снабдяване на производителите с инвентар и посадъчен материал; доставка на препарати за борба срещу вредителите; одобряване породите в животновъдството
и полагане грижи за подобряване бита на селското население. Закрива се през
1948 г., а нейните функции се поемат от отдел „Земеделие“ при ОНС – Горна
Джумая (Благоевград).

Заповеди на ръководството по дейността на службата.
Планове: двегодишен производствен и стопански за животновъдството
за 1947–1948 г. (1947); за развитие на овощарството (1940); за агрокултурните мероприятия; за посевите.
Отчети, сведения, таблици за: изпълнението на плана по земеделието;
мелиоративните строежи; дълбоката оран; засетите площи с есенни и пролетни култури; подобряване на неизползваемите и слабоизползваеми земи;
построените модерни торища; средните добиви от земеделска продукция от
декар; животновъдството и броя на едрия и дребен добитък в областта.
Преписки на Областната служба по земеделието – Горна Джумая (Благоевград) с Министерството на войната и МЗДИ за забрана на телефонна,
телеграфна и радиоинформация за движението на руските войски в България
(1944–1945) и с МЗДИ, околийските агрономства, народни съвети и др. за:
настаняването на югославски деца (1945); конфискуването имоти на лица,
осъдени от Народния съд (1945); преместването на служители от Беломорието и изоставеното там държавно имущество (1944–1945); образуването
и дейността на ТКЗС; подобряването бита на селското население; дейността
на земеделските училища; организирането на летни детски ясли; борбата с
вредителите по селскостопанските култури; доставката на семена за посев
на технически култури; развитието на винарството; използването на изкуствени торове; подпомагането на земеделските стопани, пострадали от сушата;
изграждането на селскостопански постройки; работата на консервните работилници в областта; тютюнопроизводството, зеленчукопроизводството,
овощарството, лозарството, износа на билки, работата на разсадниците в
областта, извършената жътва и вършитба; отглеждането на мъжки и женски
разплодници; развитието на свиневъдството и овцевъдството; изкупуването
на вълната; млекопреработването; образуването на обществени скотовъдни
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ферми; застраховането на животните; високопланинските пасища; доставката на концентриран и груб фураж за изхранване на животните; развитието на
птицевъдството, пчеларството и бубарството.
Списъци и сведения за личния състав на служителите.
Ведомости за заплати (1944). ЛП
Окръжен аграрно-промишлен съюз – Благоевград
Ф. 1332, 1 опис, 133 а.е., 1.10 л.м., 1978–1986 г.
Създава се на 17 март 1979 г. от делегати на АПК в Благоевградски окръг.
Обединява и координира дейността на колективните си членове с цел концентрацията и специализацията на селскостопанското производство и обвързването
му с преработвателната промишленост в региона и страната. Дейността на
ОАПС се прекратява с ПМС № 6 от 2 февр. 1987 г.

Постановления, решения, правилници, наредби, инструкции, заповеди
на висшестоящи органи по дейността на учреждението.
Укази и заповеди на висшестоящи органи за награждаване на работници
и служители.
Решения за замяна, отчуждаване и предоставяне на земя за нуждите на
строителството.
Заповеди на ръководството по дейността на учреждението.
Доклад за климатичните условия и оценка на земите в Благоевградски
окръг (1985).
Протоколи: учредителен на ОАПС (1979); от заседания на Управителния съвет и на Изпълнителното бюро; от конференции.
Дългосрочни и перспективни прогнози за развитието и дейността на
ОАПС.
Планове: производствено-финансови; за капиталните вложения; за доставка на селскостопански машини; валутни.
Отчети за: работата на Контролния съвет; производството на растениевъдна продукция; изразходваните фуражи; механизацията; инженерно-внедрителската дейност; използването на земята; наличните кадри по възраст,
пол, образование; охраната на труда и трудовите злополуки.
Информации за развитието на зеленчукопроизводството и животновъдството.
Счетоводни отчети и баланси.
Отчети и баланси на земята.
Магнетофонни записи на празнични чествания на ОАПС (1984–1986).
ГА
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О К О Л И ЙС К И А ГРОНОМСТ ВА
5 фонда, 5 описа, 366 а.е., 2.60 л.м., 1935–1950 г.
Продължават дейността на създадените след 1912 г. околийски агрономства. Подчинени са на Областната служба по земеделието – Горна Джумая
(Благоевград). Ръководят, контролират и подпомагат развитието на селското
стопанство в съответните околии на областта. Закриват се на 30 апр. 1948 г.
със Закона за народните съвети, а функциите им се поемат от службите „Земеделие“ към околийските народни съвети.

Околийско агрономство – Благоевград
Ф. 3, 1 опис, 171 а.е., 0.90 л.м., 1945–1950 г.
Вж. ф. 3К
Околийско агрономство – Гоце Делчев
Ф. 77, 1 опис, 55 а.е., 0.40 л.м., 1935–1948 г.
Вж. ф. 77К
Околийско агрономство – Петрич
Ф. 70, 1 опис, 61 а.е., 0.60 л.м., 1939–1948 г.
Вж. ф. 72К
Околийско агрономство – Разлог
Ф. 16, 1 опис, 61 а.е., 0.50 л.м., 1944–1948 г.
Вж. ф. 14К
Околийско агрономство – Сандански
Ф. 25, 1 опис, 18 а.е., 0.20 л.м., 1944–1947 г.
Вж. ф. 24К
Окръжни, заповеди, указания, инструкции на висшестоящи органи по
дейността на агрономствата.
Протоколи: от конференции – ф. 3 (1947–1948); на Околийския земеделско-стопански съвет – ф. 16 (1944–1946); на сеитбени комитети – ф. 3
(1948–1949); за разпределяне на нарядни стоки в ТКЗС – ф. 3 (1949); на фуражни комитети – ф. 3, ф. 16 (1945–1948); за химическо изследване и анализ
на вино и спиртни напитки – ф. 3 (1946–1948); за определяне на високопланински пасища – ф. 3 (1945); на скотовъдните комисии – ф. 3 (1946), ф. 16
(1944–1948); на комисии по млекоснабдяването и млекопреработването –
ф. 3 (1946–1948); за присъединяване на селскостопански площи към ДПФ –
ф. 3 (1945, 1947, 1949); за извършени заменки на селскостопанска земя – ф. 3
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(1947, 1949); за определяне на чистия и брутен доход от земеделските земи –
ф. 70 (1943–1944); за оземляване – ф. 16 (1945–1947), ф. 77 (1945–1946).
Доклади и информации за: дейността на агрономствата; състоянието и
развитието на ТКЗС; селскостопанската дейност; състоянието на животновъдството; дейността на мандрите; строежите в ТКЗС.
Историко-географска характеристика на Горноджумайска околия – ф. 3
(1946).
Планове: земеделскопроизводствени; посевни; за обеззаразяване на семената; за прибиране на селскостопанската реколта; за подобряване бита и
поминъка на населението; за развитие на животновъдството и млекопреработвателните заведения; за зеленчукопроизводството; за подготовка на кадри
за ТКЗС.
Отчети и сведения за: дейността на агрономствата и ТКЗС; подобряването бита на населението; броя на членуващите домакинства в ТКЗС и внесената земя; пролетната и есенната оран; засетите площи със селскостопански
култури, прибраната реколта; средните добиви от земеделските култури; тютюнопроизводството; обеззаразяването на семената, наторяването, растителната защита; покритите парници, оранжерии и производството на ранен зеленчук; лозарството; засадените площи с овощни дръвчета и лозя; наличния
и необходим земеделски инвентар; дейността на консервните работилници;
животновъдството; млекопреработването; пчелните кошери и произведените
пчелни продукти; строежа на торища и тютюневи сушилни; снабдяването с
фуражи; бубарството; личния състав – ф. 77 (1935–1947).
Актове за определяне на средния добив от културите.
Списъци: на членовете на коларо-превозните задруги – ф. 3 (1947–1948);
на кооперациите и ТКЗС – ф. 3 (1948); на стопаните, засадили лозя – ф. 3
(1945–1949); на членовете на пчеларските дружества – ф. 3 (1945–1948); на
стопани, притежаващи доен добитък – ф. 77 (1945–1946); на служителите в
агрономството – ф. 16 (1944–1946).
Карти за засетите площи със земеделски култури.
Ревизионни актове.
Лични досиета на служители – ф. 70 (1939–1946).
Ведомости за заплати – ф. 3 (1946, 1948–1949); ф. 16 (1944–1948); ф. 70
(1944–1946); ф. 77 (1943–1945). ЛП
А Г Р АРНО - ПРО МИ Ш Л Е НИ КОМПЛЕ КСИ
15 фонда, 40 описа, 3172 а.е., 25.94 л.м., 1948–1990 г.
Създават се в периода 1970–1979 г. Обединяват ТКЗС, ДЗС, МТС и предприятия за странични дейности. Ръководят и контролират държавно организираното селско стопанство в съответните общини на Благоевградски окръг.
Извършват допълнителни промишлени дейности, изкупуват и реализират селско-
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стопанска продукция. С Указ № 922 от 23 май 1989 г. на Държавния съвет на
НРБ се закриват.

АПК „Иван Козарев“ – Банско
Ф. 1356, 2 описа, 171 а.е., 1.05 л.м., 1979–1989 г.
АПК „9-ти септември“ – Белица
Ф. 1366, 2 описа, 117 а.е., 0.85 л.м., 1977–1989 г.
АПК „Димитър Благоев“ – Благоевград
Ф. 1221, 6 описа, 297 а.е., 3.69 л.м., 1948–1989 г.
АПК „Неврокоп“ – Гоце Делчев
Ф. 1198, 4 описа, 300 а.е., 2.40 л.м., 1971–1989 г.
АПК „Иван Гулев“ – с. Гърмен, Благоевградско
Ф. 1351, 2 описа, 223 а.е., 1.60 л.м., 1979–1989 г.
АПК „Пиринска Бистрица“ – с. Катунци, Благоевградско
Ф. 1362, 2 описа, 150 а.е., 1.00 л.м., 1979–1989 г.
АПК – с. Коларово, Благоевградско
Ф. 1378, 1 опис, 73 а.е., 0.60 л.м., 1984–1989 г.
АПК „Яне Сандански“ – Кресна
Ф. 1349, 2 описа, 152 а.е., 0.95 л.м., 1979–1989 г.
ПАК „Беласица“ – Петрич
Ф. 1223, 4 описа, 277 а.е., 2.90 л.м., 1965–1990 г.
От 1979 г. е ПАК „Беласица“ – Петрич.

АПК „Пирин“ – Разлог
Ф. 1197, 4 описа, 322 а.е., 3.00 л.м., 1970–1990 г.
АПК „Спартак“ – Сандански
Ф. 1222, 3 описа, 342 а.е., 3.25 л.м., 1970–1989 г.
АПК „Родопи“ – с. Сатовча, Благоевградско
Ф. 1361, 2 описа, 221 а.е., 1.50 л.м., 1979–1989 г.
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АПК „Струма“ – Симитли
Ф. 1353, 2 описа, 144 а.е., 0.70 л.м., 1979–1989 г.
АПК „Огражден“ – с. Струмяни, Благоевградско
Ф. 1350, 2 описа, 126 а.е., 0.65 л.м., 1979–1990 г.
АПК „Граничар“ – с. Хаджидимово, Благоевградско
Ф. 1357, 2 описа, 257 а.е., 1.80 л.м., 1979–1989 г.
Наредби, заповеди, указания, инструкции, решения от висшестоящи органи по създаването, дейността и закриването на АПК.
Правилници за устройството и дейността.
Протоколи от: общи събрания и конференции, заседания на оперативни
бюра, на управителни и контролни съвети; учредителни на АПК – ф. 1198,
ф. 1221 (1971), ф. 1366 (1979); учредителни на КЗС – ф. 1221, ф. 1356 (1989);
на комисии за установяване на нанесените загуби върху засети площи от
природни бедствия – ф. 1221 (1974–1979).
Заповеди: на ръководствата по производствени въпроси; за награждаване на работници – ф. 1221 (1976–1979), ф. 1362 (1979–1983).
Доклади за дейността на АПК.
Научен доклад за почвите в ТКЗС – Благоевград – ф. 1221 (1961).
Планове и програми за: работата на АПК; производствената дейност;
охраната на труда; рационализаторската дейност; социалното развитие.
Отчети за: производствено-финансовата дейност; средните добиви от
културите; себестойността на продукцията; използваната и изоставената обработваема земя, размера на посевните площи и трайните насаждения; растителната защита; напояването и наторяването на площи; механизираните работи; машинно-тракторния парк и наличните селскостопански машини; броя
на животните и средната продуктивност; ветеринарното дело; капиталните
вложения; материално-техническото снабдяване; износа на селскостопанска
продукция; квалификацията на кадрите; персонала и ФРЗ; трудовите злополуки.
Информации, справки и сведения за: животновъдството; растениевъдството; раздадената земя за лично ползване – ф. 1221 (1975); построените
селскостопански, административни и др. сгради и обекти – ф. 1198 (1972–
1975).
Списъци на герои на социалистическия труд, носители на ордени, медали и значки – ф. 1223 (1981), ф. 1349 (1979–1983).
Поименни списъци на обектите за строителство и въвеждане в действие – ф. 1366 (1988).
Технологични карти за растениевъдството – ф. 1357 (1984), ф. 1366
(1985), ф. 1378 (1985– 1988).
Трудови норми.
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Баланси: счетоводни; фуражни; на земята.
Разделителни баланси: между АПК и бригадите в селата Мусомища,
Баничан, Корница и Брезница – ф. 1198 (1987); при обособяването на бригадите от ПАК „Беласица“ – Петрич в самостоятелни юридически единици –
ф. 1223 (1987).
Ревизионни актове.
Актове за трудови злополуки.
Договори и решения за отстъпено право на строеж – ф. 1198 (1980–
1982, 1988–1989).
Договори за производство на тютюн – ф. 1198 (1986).
Декларации за притежавани земи от жители на Горна Джумая (Благоевград) и селата Бистрица, Грамада, Дъбрава, Делвино, Еленово, Марулево,
Мощанец, Покровник, Струмско, Хърсово и Церово – ф. 1221 (1949).
Заявления-декларации за внесени земи и инвентар в ТКЗС от жители на
Благоевград и селата Бистрица, Грамада, Дъбрава, Рилци, Марулево, Делвино, Еленово, Айдарово и Хърсово – ф. 1221 (1948–1960). ЛП
ДЪР Ж А ВНИ З Е М Е Д Е Л СКИ СТ ОП АНСТ ВА
8 фонда, 16 описа, 344 а.е., 3.90 л.м., 1933–1975 г.
Продължават дейността на съществуващите преди 9 септ. 1944 г. държавни овощни разсадници в Петрич и Свети Врач (Сандански). Останалите се създават през 50-те и 60-те години на XX век. Осъществяват концентрация и специализация на растениевъдството и животновъдството с цел по-голяма ефективност в селскостопанското производство. Основната част от тях се вливат
в съответните АПК.

ДЗС – Благоевград
Ф. 807, 3 описа, 67 а.е., 0.95 л.м., 1962–1975 г.
Вж. ф. 776 и ф. 1221
ДЗС – Гоце Делчев
Ф. 981, 1 опис, 19 а.е., 0.25 л.м., 1948–1968 г.
Вж. ф. 10
ДЗС „Ленин“ – с. Коларово, Благоевградско
Ф. 909, 2 описа, 46 а.е., 0.80 л.м., 1957–1973 г.
Вж. ф. 1223
ДЗС – Петрич
Ф. 275, 2 описа, 29 а.е., 0.25 л.м., 1933–1963 г.
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ДЗС „Никола Калъпчиев“ – с. Петрово, Благоевградско
Ф. 800, 2 описа, 39 а.е., 0.40 л.м., 1962–1975 г.
Вж. ф. 415 и ф. 1222
ДЗС „Георги Димитров“ – с. Първомай, Благоевградско
Ф. 852, 3 описа, 56 а.е., 0.45 л.м., 1963–1972 г.
Вж. ф. 1223
ДЗС „Никола Парапунов“ – Разлог
Ф. 1057, 1 опис, 27 а.е., 0.30 л.м., 1959–1973 г.
Вж. ф. 236 и ф. 1197
ДЗС – Сандански
Ф. 1055, 2 описа, 61 а.е., 0.50 л.м., 1966–1975
Вж. ф. 1222
Решения, постановления, окръжни и др. на висшестоящи органи по дейността на ДЗС.
Правилници за вътрешния ред.
Протоколи от: заседания на дирекционни и производствени съвети;
общи събрания; за преотстъпване на земя – ф. 909 (1963–1966); за преминаване на част от активите към Горско стопанство – с. Първомай – ф. 852
(1968); за увеличаване и намаляване на нормите – ф. 275 (1950); за одобрени
рационализаторски предложения – ф. 1057 (1966–1973).
Заповедна книга за назначения, уволнения и отпуски на Държавен разсадник – Свети Врач (Сандански) – ф. 275 (1933–1949).
Доклади, информации и анализи за стопанската дейност.
Производствено-финансови планове.
Планове и отчети за: производствената дейност; поливните площи; развитието на растениевъдството и животновъдството; търговията и изкупуването на селскостопански произведения; механизацията; труда.
Отчети за средните добиви от културите.
Заявления-декларации за членство в ТКЗС от селата Габрене, Камена,
Ключ, Коларово, Самуилово, Скрът и Яворница – ф. 909 (1957).
Баланси на земята.
Книги: главни – ф. 275 (1948, 1950–1951); за трудовите злополуки –
ф. 800 (1963–1975), ф. 1057 (1962–1973).
Трудови норми.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове.
Договори за продажба на селскостопанска продукция – ф. 852 (1964,
1966–1970).
212

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА Д А – БЛАГОЕВГРАД 1944–2009

Технологични карти на селскостопанските култури и растениевъдството – ф. 852 (1963–1964).
Предложения за награждаване с правителствени награди и списъци на
наградени лица – ф. 1055 (1969), ф. 1057 (1966–1973).
Проектосметна документация за водоснабдяване, отводняване и др. –
ф. 275 (1955, 1957). ЛП
ТР У Д ОВО - К ООП Е Р А Т ИВНИ З Е МЕ Д Е ЛСКИ
С Т ОП А НСТ ВА
171 фонда, 359 описа, 7803 а.е., 71.98 л.м., 1945–2001 г.
Създават се в изпълнение на Закона за ТКЗС от 1945 г. с цел кооперативно
обработване на земята, отглеждане на животни и използване на селскостопанския инвентар. Процесът на масово коопериране завършва през 1957 г. От 1958 г.
започват да се създават първите ОТКЗС. През 70-те години на XX век те се вливат в АПК. След тяхното закриване през 1989 г. се преобразуват в КЗС, чрез
чиято съдебна регистрация се предприема възстановяване на ТКЗС. Въз основа
на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи се обявяват в
ликвидация през 1992 г. Със заповед на Областния управител се назначават ЛС,
чиято задача е разпределение на кооперативното имущество. С влизане в сила
на изменението и допълнението на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи от 16 май 1995 г. се прекратява дейността на ЛС и се свикват Общи събрания на правоимащите, които избират комисия за доразпределяне
имуществото на ТКЗС.

ТКЗС „Вихрен“ – Банско
Ф. 851, 5 описа, 122 а.е., 0.88 л.м., 1959–1996 г.
Вж. ф. 1197, ф. 1356
ТКЗС „Девети септември“ – Белица
Ф. 471, 6 описа, 118 а.е., 0.99 л.м., 1948–1996 г.
Вж. ф. 1197, ф. 1366
ОТКЗС „Георги Димитров“ – Благоевград
Ф. 776, 4 описа, 328 а.е., 2.61 л.м., 1958–2001 г.
Вж. ф. 807, ф. 1221
ОТКЗС „Ленин“ – с. Гара Пирин, Благоевградско
Ф. 614, 5 описа, 111 а.е., 1.13 л.м., 1958–1996 г.
Вж. ф. 1222, ф. 1349
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ОТКЗС „Яне Сандански“ – Гоце Делчев
Ф. 557, 6 описа, 161 а.е., 1.41 л.м., 1959–1995 г.
Вж. ф. 1198
ТКЗС „Иван Гулев“ – с. Гърмен, Благоевградско
Ф. 736, 6 описа, 158 а.е., 2.76 л.м., 1948–1996 г.
Вж. ф. 1351
ТКЗС „Никола Вапцаров“ – с. Катунци, Благоевградско
Ф. 556, 5 описа, 104 а.е., 1.64 л.м., 1956–1996 г.
Вж. ф. 1222
ТКЗС „Сталинград“ – с. Лъки, Благоевградско
Ф. 361, 1 опис, 28 а.е., 0.30 л.м., 1946–1958 г.
Вж. ф. 841
ТКЗС „Пети конгрес“ – Петрич
Ф. 190, 6 описа, 211 а.е., 2.10 л.м., 1949–1998 г.
Вж. ф. 1223
ОТКЗС „Георги Димитров“ – с. Първомай, Благоевградско
Ф. 691, 2 описа, 43 а.е., 0.53 л.м., 1958–1995 г.
Вж. ф. 852, ф. 1223
ТКЗС „Никола Парапунов“ – Разлог
Ф. 236, 5 описа, 92 а.е., 0.74 л.м., 1948–1996 г.
Вж. ф. 1057, ф. 1197
ТКЗС „Шести конгрес“ – Сандански
Ф. 481, 3 описа, 150 а.е., 1.02 л.м., 1957–1996 г.
Вж. ф. 1055, ф. 1222
ОТКЗС „Антон Иванов“ – с. Сатовча, Благоевградско
Ф. 883, 5 описа, 149 а.е., 1.50 л.м., 1956–1996 г.
Вж. ф. 1198, ф. 1361
ОТКЗС „Септември“ – с. Симитли, Благоевградско
Ф. 602, 5 описа, 185 а.е., 1.65 л.м., 1958–1995 г.
Вж. ф. 1221, ф. 1353
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ТКЗС „Девети септември“ – с. Хаджидимово, Благоевградско
Ф. 643, 7 описа, 176 а.е., 1.52 л.м., 1955–1996 г.
Вж. ф. 1198, ф. 1357
Окръжни, наредби, указания, заповеди и решения на висшестоящи органи по дейността на стопанствата.
Протоколи: учредителни; от общи събрания; от заседания на управителни, контролни, ликвидационни и бригадни съвети; за земеустрояването
и заменки на имоти; от търгове за продажба на имущества на стопанствата;
приемателни за въведени в експлоатация обекти – ф. 883 (1983, 1985–1986).
Заповеди на ръководствата по дейността на стопанствата.
Доклади: за дейността на стопанствата; от юбилейни чествания – ф. 471
(1978), ф. 557 (1970); за използването на минералните води като термален източник – ф. 736 (1989); за хидрометеорологични проучвания на водния отток
на реките Ючдорушка, Крива и Канина – ф. 736 (1985).
Правилници за вътрешния трудов ред.
Планове: за работата на управителните съвети; перспективни; производствено-финансови.
Отчети за: производствено-финансовата дейност; персонала и ФРЗ; растениевъдството; засетите и засадените култури и трайни насаждения и получената продукция; поливните площи; произведения тютюн; наторяването и
растителната защита; животновъдството; изразходвания фураж; броя на селскостопанските животни, производството и средната продуктивност; плодовитостта и смъртността на селскостопанските животни и птици; използването
на селскостопански машини и наличните трактори и транспортни средства;
материално-техническото снабдяване; капиталните вложения и въведените в
действие обекти и мощности и др.
Трудови норми.
Бюлетини за хода на селскостопанските работи.
Договори за: продажба и изкупуване на селскостопанска продукция;
угояване на добитък; използване на земеделска техника; покупко-продажба
на недвижими имоти; изграждане на предприятие за преработка на селскостопански суровини – ф. 643 (1990).
Баланси: счетоводни; встъпителни; разделителни между АПК и бригади;
на земята; фуражни.
Ревизионни актове.
Списъци на: основатели на ТКЗС; кооператори и внесени от тях инвентар, добитък и земя.
Заявления-декларации за членство в стопанствата.
Книги за: членовете; сметките с кооператорите; авансите на кооператорите; инвентарните вноски; фондовете; основните средства; приходите и
разходите; трайните насаждения; младите животни; главни; на първенците в
производството – ф. 557 (1962–1966).
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Албум със снимки на учредителите на ТКЗС „Костадин Патоков“ – Разлог през 1948 г. – ф. 236 (1985). ЛП
Държавно опитно поле по тютюна – Гоце Делчев
Ф. 10, 7 описа, 182 а.е., 1.25 л.м., 1944–1995 г.
Вж. Ф. 8К и Ф. 339К
Продължава дейността на създаденото през 1932 г. Опитно поле по тютюна. От 1973 г. е Опитна станция по тютюна към Института по тютюна и тютюневите изделия – Пловдив. Проучва, изпитва, създава и подобрява устойчиви
сортове тютюн.

Наредби, инструкции, указания, заповеди на висшестоящи органи по
дейността на станцията.
Правилници за вътрешния ред.
Устав на Съюза на тютюнопроизводителите в България (1991).
Протоколи от: заседанията на Стопанския съвет; общи събрания; събрания на Звеното по ремонта и поддръжката на станцията; учредяването на
Клуб на селскостопанските специалисти в Гоце Делчев (1990).
Доклад от юбилейно честване (1982).
Доклади, планове и отчети за научноизследователската дейност. Изследвания, проучвания и трудове на сътрудниците.
Програма за научно-техническо сътрудничество между България и
Франция на тема „Генетични, имуногенетични и биохимични проучвания на
устойчивостта на тютюна към болести“ (1993).
Планове и отчети за: работата на станцията; труда и работната заплата;
социалното развитие на колектива; капиталните вложения; финансови.
Годишни отчети за: дейността на научните работници; посевните площи, наторяването, биологическата растителна защита и произведен тютюн;
научно-техническия потенциал; производството на селскостопански култури; капиталните вложения и въведените в действие основни фондове; наличностите, постъпленията и разходите на горива, суровини и електроенергия;
социалното развитие на колектива; наличните кадри, тяхната възраст, пол,
образование и трудов стаж.
Сведения за борбата с болестите и неприятелите по тютюна (1944).
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове.
Договори за научно-техническо сътрудничество с АПК, Тютюнева промишленост – Гоце Делчев и Централната лаборатория по генетично инженерство към Селскостопанската академия – София.
Списък на научните сътрудници към станцията (1990). ЛП
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Д Ъ Р Ж А ВНИ С Т ОП АНСКИ
ПРЕ Д ПРИ Я Т И Я „ ОРА НЖЕ РИИ“
4 фонда, 16 описа, 340 а.е., 2.40 л.м. 1956–1998 г.
Създават се като клонове на образуваното с ПМС № 517 от 30 дек. 1955 г.
ДСП „Оранжерии“. От 1963 г. са самостоятелни предприятия, а от 1971 г. са
с наименованията „Оранжерии за зеленчуци“ и „Оранжерии за цветя“ към ДСО
„Булгарплод“. Съществуващото от 1966 г. оранжерийно предприятие в Петрич
през 1975 г. се обособява в бригада към АПК „Беласица“ – Петрич. Останалите
предприятия през периода 1976–1989 г. съставляват оранжерийния комплекс на
ОП „Булгарплод“ – Благоевград. През 1990–1991 г. се преобразуват в самостоятелни държавни фирми, които извършват производство и търговия на оранжерийни зеленчуци и цветя, изкупуване на селскостопанска продукция, транспортна
и рекламна дейност. Продадени са през 1997–1998 г.

Държавно стопанско предприятие „Оранжерии“ –
с. Баня, Благоевградско
Ф. 680, 5 описа, 70 а.е., 0.51 л.м., 1956–1998 г.
Вж. ф. 981 и ф. 1058
Държавно стопанско предприятие „Оранжерии“ – Петрич
Ф. 1079, 2 описа, 85 а.е., 0.84 л.м., 1966–1997 г.
Вж. ф. 1223
Държавно стопанско предприятие „Оранжерии“ – Сандански
Ф. 877, 4 описа, 71 а.е., 0.45 л.м., 1962–1998 г.
Вж. ф. 275 и ф. 1058
Държавно стопанско предприятие „Оранжерии“ – Симитли
Ф. 873, 5 описа, 114 а.е., 0.60 л.м., 1960–1998 г.
Вж. ф. 275 и ф. 1058
Наредби, инструкции, указания, заповеди, решения на висшестоящи органи по дейността на предприятията и за промени в статута им.
Правилници за вътрешния трудов ред.
Устави – ф. 1079 (1989).
Договор за покупко-продажба на дялове от капитала на дружеството –
ф. 680 (1998).
Протоколи от: общи събрания; заседания на управителни, стопански и
производствени съвети.
Заповедни книги – ф. 873 (1960–1964), ф. 877 (1963).
Доклади за дейността на предприятията.
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Планове за: производствената дейност; труда; себестойността; износа;
финансови.
Отчети за: цялостната дейност; себестойността и реализацията на продукцията; засадените площи и производството; използваната и изоставената обработваема земя; прибраната продукция и подготовката на площите за
сеитба; наличностите, постъпленията и разходите на суровини, материали,
електроенергия и горива; използването на машините; капиталните вложения
и въведените в действие основни фондове; персонала и ФРЗ; социалното развитие на колектива; трудовите злополуки.
Метеорологична характеристика на района – ф. 1079 (1992).
Нотариален акт на дружеството за недвижима собственост – ф. 877
(1998).
Тръжна преписка за продажба на фирмен магазин – ф. 873 (1996).
Досие на рационализаторско предложение – ф. 873 (1986).
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове. ЛП
Държавно стопанско обединение „Сортови семена“ –
клон Благоевград
Ф. 855, 7 описа, 113 а.е., 1.25 л.м., 1957–1998 г.
Създава се като окръжно поделение на образуваното с ПМС от 25 дек.
1956 г. Управление „Сортови семена“ – София. През 1965 г. се преименува на
ДСО „Сортови семена“ – Районен клон Благоевград. От 1971 г. е СП „Сортови
семена и посадъчен материал“. Негов приемник от 1991 г. е ДФ „Семена и посадъчен материал“ – Благоевград с предмет на дейност производство, заготовка и
съхранение на семена и посадъчен материал от всички култури и картофи, търговия с всички посадъчни стоки в страната и чужбина. През 1994 г. се преобразува в
Дъщерно АД „Сортови семена“ – Благоевград към „Сортови семена – Холдинг“ –
София. Продадено е през 1998 г. като ЕАД „Сортови семена“ – Благоевград.

Заповеди и решения на висшестоящи органи за дейността, преобразуването, промени в статута и приватизацията на предприятието.
Учредителен договор на Работническо-мениджърското дружество с
ограничена отговорност „Сортови семена – 98“ – Благоевград (1998).
Устав (1994).
Правен анализ (1996).
Протоколи от годишни събрания и заседания на Стопанския съвет. Разделителен протокол за предаване на Агроучастък – Дупница на дружеството
в Благоевград (1996).
Заповеди на директора по дейността на предприятието.
Доклади за дейността на предприятието.
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Бизнес-програма за периода 1994–1996 г. (1994).
Планове и отчети за: изкупуването и реализацията на семена и посадъчен материал; капиталните вложения; разхода на суровини и материали;
труда и работната заплата; квалификацията на кадрите; движението на персонала; трудовите злополуки.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионен акт от финансова ревизия (1998). ЛП
Комплексна опитна станция – Сандански
Ф. 350, 8 описа, 242 а.е., 2.58 л.м., 1951–2004 г.
Създава се през 1951 г. като Опитно поле по тютюна. От 1953 г. е Опитна станция за южни и субтропични култури. След 1957 г. е Опитна станция за
южни култури, а от 1962 до 2001 г. е Комплексна опитна станция. Съгласно
ПМС № 270 от 15 дек. 2000 г. се преобразува в ЕООД „Комплексна опитна станция“ – Сандански. На 31 май 2001 г. се регистрира от Окръжен съд – Благоевград
с предмет на дейност: селекция на нови сортове, разработване на технологии
за отглеждането им; запазване и обогатяване растителния генофонд; консултантска дейност в областта на земеделието, производството и контрола на
семена, посадъчен материал, декоративни храсти; производство и търговия с
плодове, зеленчуци, торове, растителни препарати; извършване на механизирани
услуги; оценяване на земеделски култури и др. Продадено е през 2003 г. на фирма
„С.И.П. – Експрес“ ООД – Сандански.

Окръжни, заповеди, нареждания, указания и решения на висшестоящи
органи по дейността на станцията.
Устави и правилници за вътрешния ред.
Протоколни книги и протоколи от заседания на Научния съвет.
Заповедна книга.
Доклади за дейността на станцията и по случай 25-годишнината от създаването ѝ.
Научни доклади, информации, статии за научноизследователската дейност.
Научни проекти: „В помощ на производителите, отглеждащи тютюн
„Мелник“ в Санданско-Петрички регион“, „Проучване на паразитни нематоди по актинидията в региона“, „Проучване на замърсители на околната среда
по течението на р. Струма и оценка на състоянието на екологичното земеделие“, за повишаване на продуктивността и качеството на гроздето.
Програма за развитие на овощарството в Сандански и Петрички райони
(1989).
Планове за: цялостната дейност на станцията; научноизследователската
работа; персонала и ФРЗ.
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Отчети за: цялостната дейност; научноизследователската работа; научната библиотека; материално-техническото снабдяване; площите и производството на селскостопански култури; дейността на Местната служба за съвети
по земеделието към опитната станция; опитите за повишаване на добивите и
подобряване на качеството на зеленчуците в региона; дейността по проекта
„Създаване на нови сортове ориенталски тютюн и технология за отглеждането му в региона“ (1993); наличните кадри; социалното развитие на колектива.
Списък на научните проекти в опитната станция (1993).
Бюлетини: „Площи, производство и добиви от растениевъдството в региона“, „Ситуационно-перспективен анализ на ечемик“, „Ситуационно-перспективен анализ на тютюн за периода 1996–2000 г.“.
Опис на земята, собственост на станцията (1991).
Бюджети и счетоводни баланси.
Арбитражно дело с ДЗС – Петрич (1954–1956).
Служебни характеристики на научните работници към станцията (1993).
Лични досиета на служители (1956). ЛП
Държавно семепроизводно стопанство – Якоруда
Ф. 1266, 3 описа, 160 а.е., 1.45 л.м., 1973–1996 г.
Вж. ф. 53
Създава се на основата на семепроизводствената дейност на Държавно
горско стопанство – Якоруда. Самостоятелно Държавно семепроизводно стопанство е от 1973 г. Извършва производство и търговия на сортови семена. От
1984 г. е Опитна станция за сортоподдържане и семепроизводство – Якоруда.
След 1989 г. е поделение на ДФ „Семена и посадъчен материал“ – София. С Решение № 489 от 6 февр. 1995 г. на Окръжен съд – Благоевград се прекратява
дейността му и се регистрира ЛС.

Указания, инструкции, окръжни, решения и заповеди на висшестоящи
органи по дейността на стопанството.
Протоколи от: заседания на Стопанския съвет; заседания на ЛС; общи
събрания.
Протоколи и договори от търгове за продажба имуществото и недвижимите имоти.
Доклади за дейността на стопанството.
Планове за: производството; икономическото развитие на стопанството;
социалното развитие на колектива; охраната на труда; труда и работната заплата; финансови.
Отчети за: основните ефективни показатели по производството; материално-техническото снабдяване; икономиите на суровини, материали и горива; капиталните вложения и въведените в действие основни фондове; по220

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА Д А – БЛАГОЕВГРАД 1944–2009

сетите площи и засадените трайни насаждения с есенни и пролетни култури;
производството на селскостопански култури; наторяването и химическата
и биологична растителна защита; механизацията и използването на тракторите; изкупуването и продажбата на продукти; квалификацията на кадрите;
персонала и ФРЗ; социалното развитие на колектива; трудовите злополуки.
Фуражни баланси.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове. ЛП
Предприятие „Агрохимическо обслужване“ – Благоевград
Ф. 1272, 4 описа, 160 а.е., 1.03 л.м., 1974–2002 г.
Създава се през 1974 г. като Държавна окръжна станция за агрохимическо
обслужване – Благоевград. От 1976 г. е ОП „Агрохимическо обслужване“ и до
1986 г. е към ОАПС – Благоевград. От 1 февр. 1987 г. предприятието е към новоизграденото СО „Агрохимическо обслужване“ – София. През 1991 г. се преобразува в ДФ „Агрохим юг“ – Благоевград с бригади в Благоевград, Гоце Делчев,
Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Симитли, Якоруда и селата Първомай и Хаджидимово. Предметът на дейност е: комплексни услуги по растителна защита
и торене; изпитване и внедряване на нови технологии и средства; сигнализация;
диагностика; лабораторен анализ; консултантска, рекламна и др. дейности;
производство на селскостопански култури; търговска дейност в страната и
чужбина с технологии, техника, препарати, биологични средства, стимулатори,
торове и др. От 1993 г. е ЕООД. През 2002 г. прекратява дейността си. Обявено
е за продажба.

Окръжни, писма, инструкции, заповеди и решения на висшестоящи органи по дейността на предприятието.
Договор между МЗ и „Агрохим 98“ ООД – Благоевград за покупко-продажба на недвижим имот и сгради в Хаджидимово, обособена част от ЕООД
„Агрохим юг“ (2001).
Протоколи от: заседания на Стопанския съвет; общи събрания; разделителен протокол за преминаване на Предприятие „Агрохимическо обслужване“ – Благоевград от ОАПС – Благоевград към СО „Агрохимическо обслужване“ – София (1987).
Доклади за дейността на станцията.
Програми: за развитие на предприятието за периода 1988–2000 г.; за
подобряване условията на труд за периода 1986–1990 г.
Планове и отчети за: цялостната дейност на предприятието; икономиите
на суровини, материали, горива и енергия; механизираните селскостопански
работи; материално-техническото снабдяване; наличните трактори и селскостопански машини; социалното развитие на колектива; квалификацията на
кадрите; труда и ФРЗ; трудовите злополуки.
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Описи и експертни заключения от оценки на дълготрайни материални
активи.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионен акт (2000). ЛП
Окръжна ветеринарна лечебница – Благоевград
Ф. 101, 8 описа, 318 а.е., 2.07 л.м., 1944–2002 г.
Вж. ф. 118К
Продължава дейността на Областна ветеринарна служба – Горна Джумая (Благоевград). Неин приемник от 1950 г. е Окръжна ветеринарна лечебница –
Благоевград. През 1976 г. е с наименованието Окръжен ветеринарномедицински
център. След административно-териториалните промени от 1987 г. е само Ветеринарномедицински център – Благоевград към ДО „Ветеринарно дело“. Въз
основа ПМС № 240 от 30 ноем. 1992 г. ветеринарната дейност в страната се
преструктурира. Създава се Национална ветеринарномедицинска служба към
Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа с поделения в
бившите окръжни центрове. РВМС – Благоевград ръководи и контролира районните ветеринарни лечебници и инспекции в областта, прилага и контролира изпълнението на Закона за ветеринарното дело.

Постановления, заповеди, наредби, указания, инструкции на висшестоящи органи.
Правилник за вътрешния трудов ред.
Протоколи от: заседания на Стопанския съвет; общи събрания; за приемане и предаване на ветеринарните служби от АПК, Опитна станция по сортоподдържане и семепроизводство, горските стопанства от окръга на Окръжен ветеринарномедицински център – Благоевград (1986–1987).
Доклади и обзори за дейността.
Програми за ограничаване заболеваемостта и подобряване здравеопазването на селскостопанските животни и птици.
Планове за: цялостната дейност на центъра; себестойността; труда и работната заплата; профилактиката срещу заразните и паразитни болести по
селскостопанските животни и птици; лечебно-профилактичната дейност.
Отчети за: изпълнението на лечебно-профилактичните мероприятия; закланите животни, добитото месо и констатираните болести; заболеваемостта
и смъртността на животните и птиците от заразни и незаразни болести, безплодието по кравите и проведените мероприятия; ветеринарния и санитарен
контрол; научноизследователската и диагностична дейност; капиталните вложения и въведените в действие основни фондове; персонала и ФРЗ; трудовите злополуки.
Сведения за седмичните пазари и панаири в областта и за заклани животни и добито месо.
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Преписки за: борбата със заразните болести по животните; млекоконтрола; изкупуването и обработката на животински кожи; движението на
персонала.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове. ЛП
Околийска ветеринарна служба – Гоце Делчев
Ф. 80, 2 описа, 38 а.е., 0.40 л.м., 1944–1965 г.
Вж. ф. 79К
Съществува от преди 9 септ. 1944 г. Основната ѝ дейност е да ръководи
местните ветеринарни служби в околията; работи за ограничаване на заразните болести по животните и подобряването на породите; извършва надзор върху
хранителните продукти. Във ведомството е на МЗГ. След 1948 г. е подчинена
на отдел „Селско стопанство“ при Околийски народен съвет – Неврокоп (Гоце
Делчев). С административно-териториалните промени от 1959 г. променя наименованието си на Районна ветеринарна лечебница.

Указания, заповеди, инструкции на МЗ и ОНС – Благоевград по дейността на ветеринарната служба.
Протоколи за: наблюдение на животните, проведените диспансеризации
и бракуване на животни.
Доклад за състоянието на службата (1945) и план за работата ѝ (1946).
Отчети за: дейността на ветеринарната служба; приходите и разходите
по фонд „Епизоотии“ и „Ветеринарно лечебно дело“.
Преписки и сведения за: заразните болести и техния ход; лекувания и
прегледан добитък в лечебницата; организацията и състоянието на скотовъдните ферми; млекоснабдяването и млекопреработването; броя на домашните
животни; заклания добитък и полученото месо; отглеждане и кастриране на
добитъка в околията; контрола на ветеринарномедицинските лечебни средства. ЛП
Околийска ветеринарна служба – Разлог
Ф. 102, 2 описа, 134 а.е., 0.90 л.м., 1944–1959 г.
Вж. ф. 119К
Съществува от преди 9 септ. 1944 г. Основната ѝ дейност е да ръководи
местните ветеринарни служби в околията; работи за ограничаване на заразните болести по животните и подобряването на породите; извършва надзор върху
хранителните продукти. Във ведомството е на МЗГ. След 1948 г. е подчинена на
отдел „Селско стопанство“ при Околийски народен съвет – Разлог. С админи-
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стративно-териториалните промени от 1959 г. променя наименованието си на
Районна ветеринарна лечебница.

Указания, наредби, бюлетини на висшестоящи органи.
Заповедна книга.
Протоколи и доклади за извършени зоотехнически обследвания и диспансеризация на селскостопански животни.
Планове и отчети на ветеринарните служби за лечебно-профилактичните мероприятия в околията.
Сведения за: млекопреработването; нарядните кожи от едър рогат добитък; осигуряване на пазари и тържища за животни; заклания добитък и
получено месо; хода на заразните болести и борбата с тях; състоянието на
ветеринарните служби в околията.
Преписка с Ветеринарния институт – София за снабдяване на лечебницата със серуми и ваксини.
Регистрационни списъци на домашни животни в околията.
Дневници за прегледани и лекувани животни.
Пътни листове на животни за износ.
Приходно-разходна отчетна книга.
Ревизионни актове. КВ
Районна ветеринарна станция – Благоевград
Ф. 879, 4 описа, 59 а.е., 0.63 л.м., 1954–2001 г.
Вж. ф. 101
Създава се с ПМС № 348 от 1954 г. като Бактериологична ветеринарна
станция към Министерството на здравеопазването. От 1968 г. е Районна ветеринарна станция, а от 1976 г. е съставна част на Окръжния ветеринарномедицински център. Въз основа ПМС № 240 от 30 ноем. 1992 г. неин приемник е
Районна ветеринарномедицинска станция – Благоевград. Предметът на дейност
е: научноизследователска работа; диагностика; методически и координационни
функции на сродни звена към държавния ветеринарно-санитарен контрол; прилагане на съвременна методология и техника при анализи на обекти от животновъдството; ветеринарно-санитарни експертизи на суровини и продукти от
животински произход. От 2000 г. е поделение на Националната ветеринарномедицинска служба и извършва научна, приложна, обслужваща и спомагателна
дейност в областта на ветеринарното дело. През 2001 г. се преобразува в диагностично-изпитателна лаборатория при Областна ветеринарна лечебница от
състава на Регионална ветеринарномедицинска служба – Благоевград.

Протоколи от заседания на Стопанския и Дирекционния съвети и от
общи събрания.
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Протоколи и дневници от бактериологични, хелминтологични, протозоологични, химически и микробиологични изследвания.
Доклади, отчети и информации за дейността на станцията.
Брошура от юбилейна научно-практическа конференция (1994).
Бюджети, баланси и счетоводни отчети.
Договори с учреждения и предприятия за ветеринарномедицински изследвания и услуги. ЛП
Окръжен селекционен център по животновъдство – Благоевград
Ф. 1283, 3 описа, 55 а.е., 0.36 л.м., 1963–2004 г.
Създава се с ПМС № 8 от 9 февр. 1976 г. като обединява Инспекция по племенно дело, Кантора „Разплодни животни“ и Станция за изкуствено осеменяване. Извършва подбор и контрол на племенния състав на животните в окръга,
изкуствено осеменяване и търговия с разплодни и работни животни. От 1988 г.
е Селекционен център по животновъдството, а от 1992 г. седалището му се премества в Разлог. През 1997 г. и 1999 г. се преобразува съответно в Център по
селекция и репродукция в животновъдството и в Областна служба. Със закриването през 1999 г. на Националната служба за селекция и репродукция в животновъдството поделението в Разлог е със статут на ЕООД, което се регистрира
на 24 февр. 2000 г. с наименованието „Приз – 2000“. Предметът на дейност е
разширен с хотелиерство, организиране на школи за езда и др. Продадено е през
2004 г. на „Керам комерс“ ООД.

Постановление на МС за създаване на предприятието и заповеди на МЗ
за закриването му.
Правилник за устройството и дейността на центъра.
Договор между Агенцията за приватизация и „Керам комерс“ ООД за
продажбата на предприятието (2004).
Протоколи на Дирекционния съвет.
Отчети и анализи за: дейността на центъра и отделите „Овцевъдство“ и
„Говедовъдство“; дейността на Инспекцията по племенно дело (1963–1975).
Финансови планове, отчети и баланси.
Ревизионни актове. ЛП
Окръжно предприятие „Хибридни свине“ – Благоевград
Ф. 1287, 3 описа, 125 а.е., 0.88 л.м., 1975–1994 г.
Създава се със Заповед № I-211 от 28 март 1975 г. на МЗХП. Утвърждава
се като единствено специализирано Окръжно предприятие за отглеждане на хибридни свине, разплоден материал и малки прасета за помощните и лични сто-
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панства. От 1987 г. е Предприятие по свиневъдство, което се преобразува през
1991 г. в ДФ „Кембароу“. През 1992 г. се регистрира като ЕООД. Продадено е
през 1994 г. на Събирателно дружество „ММ – 5 – Красимир Михайлов и сие“ –
Радомир.

Окръжни, заповеди, указания, решения и др. на висшестоящи органи по
дейността на предприятието.
Договор с Агенцията за приватизация за продажбата на ЕООД „Кембароу“ на Събирателно дружество „ММ – 5 – Красимир Михайлов и сие“ –
Радомир (1994).
Протоколи от: заседания на Стопанския съвет; общи събрания.
Доклади за дейността на предприятието.
Екологически паспорт на предприятието (1992).
Планове и отчети за: селскостопанските мероприятия; материално-техническото снабдяване; капиталните вложения и въведените в действие основни фондове; заболеваемостта и смъртността при животните; персонала и
ФРЗ; социалното развитие на колектива; производствено-финансови.
Счетоводни отчети и баланси. ЛП
Държавно стопанско предприятие „Рибовъдство“ – Благоевград
Ф. 850, 6 описа, 98 а.е., 0.53 л.м., 1958–1999 г.
Съществува от 1952 г. и е филиал на различни учреждения. След 1959 г. е
подчинено на МЗ. Като ДСП „Рибовъдство“ е в структурата на ДСО „Рибно
стопанство“ – Бургас. Приемник на предприятието през 1990 г. е ДФ „Ангвила“ – Благоевград. Предметът на дейност е производство на зарибителен материал и сладководна риба, рибни продукти и деликатеси, търговия, риболовни
услуги, риболовен туризъм и др. От 1992 г. ЕООД „Струмско“ – Благоевград продължава работата на фирмата. Дейността на дружеството е прекратена през
1999 г.

Указания от висшестоящи органи по дейността на предприятието.
Решения на Окръжен съд – Благоевград за прекратяване на дейността и
заличаване на предприятието (1998–1999).
Заповед на Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа за покупко-продажба на обособени части от предприятието (1998).
Експертна оценка на недвижими имоти (1998).
Протоколи: от заседания на Стопанския комитет; за въвод във владение
на обособена част, изкупена от „Рибно стопанство“ АД – Благоевград (1996).
Доклади за цялостната дейност на предприятието.
Планове за: дейността на предприятието; себестойността на продукцията; труда и работната заплата; квалификацията на кадрите; капиталните вложения; финансови.
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Отчети за: производството на риба и зарибителен материал; персонала и
ФРЗ; трудовите злополуки; социалното развитие на трудовия колектив.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове. ЛП
Общински съвет по пчеларство – Благоевград
Ф. 1472, 1 опис, 12 а.е., 0.08 л.м., 1980–1993 г.
Продължава дейността на закрития през 1988 г. Окръжен съвет по пчеларство – Благоевград. С Решение № 58 от 6 февр. 1989 г. на Окръжен съд – Благоевград се регистрира като юридическа личност, която организира и подпомага
производствената работа на пчеларите в община Благоевград.

Указания, заповеди и решения на висшестоящи органи по дейността на
съвета.
Протоколи от заседания на Общинския съвет по пчеларство и на контролно-ревизионната комисия към съвета.
Доклади за дейността на съвета по пчеларство.
Информации и програми за честване Седмицата на пчеларя.
Планове за работата на съвета.
Финансови планове и бюджети. ГА
Държавен екарисаж – Благоевград
Ф. 672, 3 описа, 15 а.е., 0.20 л.м., 1961–1976 г.
Създава се с ПМС № 21 от 2 февр. 1959 г. Започва да извършва ветеринарно-профилактични мероприятия, събиране и преработване на животински отпадъци през 1962 г. От 1968 г. в района си на дейност включва и Пернишки окръг.
Закрива се с ПМС № 8 от 9 февр. 1976 г., като се преобразува в обслужващо звено
при Окръжен ветеринарномедицински център – Благоевград.

Заповеди на ръководството по дейността на предприятието.
Планове и отчети за: производството; себестойността на продукцията;
труда и работната заплата; финансови.
Заявки до ОНС – Благоевград за кредитиране на предприятието.
Книга за основните средства.
Бюджетни сметки.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове. ЕК
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М А Ш ИННО - Т Р А К Т ОРНИ СТ А НЦИИ
9 фонда, 46 описа, 1317 а.е., 8.66 л.м., 1949–2006 г.
Началото им в региона започва от създадената през 1949 г. на основата на
национализирани трактори МТС – Свети Врач (Сандански). От нея се отделят
последователно МТС в Гоце Делчев, Петрич, Разлог, Благоевград и с. Марикостиново. Осигуряват механизиране на дейностите в ТКЗС и АПК със селскостопанска техника. В структурата са на СО „Машинно-тракторни станции и борба с
ерозията“. През 1991 г. част от тях се преобразуват в ДФ с широк предмет на
дейност. От 1992–1993 г. са ЕООД. Прекратяват дейността си и са продадени
през периода 1999–2006 г.

МТС – Благоевград
Ф. 532, 7 описа, 174 а.е., 1.08 л.м., 1958–1999 г.
Вж. ф. 1221

Съществува от 1958 г. до 1998 г.

МТС – Гоце Делчев
Ф. 370, 7 описа, 200 а.е., 1.53 л.м., 1955–2006 г.
Съществува от 1955 г.

МТС – с. Дъбница, Благоевградско
Ф. 839, 7 описа, 209 а.е., 1.50 л.м., 1962–1997 г.
Съществува от 1962 г.

ЕООД „Механизация – юг“ – с. Катунци, Благоевградско
Ф. 1416, 3 описа, 129 а.е., 0.52 л.м., 1979–2001 г.
Съществува от 1979 г.

МТС – с. Марикостиново, Благоевградско
Ф. 728, 3 описа, 39 а.е., 0.45 л.м., 1961–1977 г.
Вж. ф. 1223
Съществува от 1961 г. до 1978 г.

МТС – Петрич
Ф. 288, 2 описа, 55 а.е., 0.25 л.м., 1955–1963 г.
Съществува от 1956 г.
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МТС – Разлог
Ф. 310, 7 описа, 252 а.е., 1.45 л.м., 1957–2004 г.
Съществува от 1957 г.

МТС – Сандански
Ф. 322, 7 описа, 159 а.е., 1.36 л.м., 1949–1977 г.
Вж. ф. 1222
Съществува от 1949 г. до 1978 г.

МТС – с. Струмяни, Благоевградско
Ф. 1358, 3 описа, 100 а.е., 0.52 л.м., 1979–1999 г.
Съществува от 1979 г.

Наредби, заповеди, решения и указания на висшестоящи органи по дейността на станциите.
Правилници за вътрешния трудов ред.
Протоколи: от заседания на дирекционни и стопански съвети; от общи
събрания; за преоценка на дълготрайни материални активи – ф. 370 (1997–
1998); за покупко-продажба на недвижими имоти и дълготрайни материални
активи – ф. 370 (1999–2001, 2005–2006), ф. 532 (1993–1997), ф. 1416 (1992–
1996, 2000–2001); разделителни протоколи между МТС – Разлог, Технологичен комбинат „Механизация, техническо обслужване и борба с ерозията“ –
Благоевград и СО „Механизация и техническо обслужване на селското стопанство“ – ф. 310 (1991–1992).
Заповеди по дейността на станциите.
Доклади за дейността на станциите.
Исторически юбилеен очерк – ф. 839 (1987).
Бизнес-програма – ф. 532 (1992).
Планове: производствено-финансови; по труда; за селскостопанските
мелиорации и борбата с ерозията; за социалното развитие на трудовите колективи; по охраната на труда.
Отчети за: цялостната дейност на станциите; труда и работната заплата;
внедряването на технически постижения; наличните трактори, комбайни и
други селскостопански машини; извършената механизирана работа и експлоатацията на машинния парк; растителната защита; себестойността на произведената продукция; материално-техническото снабдяване; икономиите от
суровини, материали и енергия; капиталните вложения; квалификацията на
кадрите; трудовите злополуки.
Експертни оценки на дълготрайните активи, машини и съоръжения –
ф. 370 (1991), ф. 532 (1992–1993), ф. 839 (1992), ф. 1416 (1991, 2000–2001).
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Договори: със земеделските стопанства за извършване на селскостопански и мелиоративни дейности и услуги; за покупко-продажба на недвижими
имоти, дълготрайни материални активи и дялове – ф. 370 (1999–2001), ф. 532
(1993–1997), ф. 839 (1994), ф. 1358 (1999).
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове.
Главна книга – ф. 322 (1958–1959).
Анализи и актове за трудови злополуки.
Трудови норми. ЛП
„Агромашинаимпекс“ – Еднолично акционерно дружество –
клон Благоевград
Ф. 1501, 1 опис, 24 а.е., 0.13 л.м., 1993–1999 г.
Съществува като база на Търговско дружество „Агромашинаимпекс“ – София. След преобразуването му през 1993 г. в ЕАД „Агромашинаимпекс“ – София,
е негов клон заедно с базата в Кюстендил. ЕАД „Агромашинаимпекс“ – клон
Благоевград от 1994 г. е с предмет на дейност външна и вътрешна търговия,
транспортни инженерингови услуги и сервизни услуги на селскостопанска техника, трактори, помпи, гаражни съоръжения, машини и комплектни обекти на
селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост. Продадено е през
1999 г. на СД „Кемикос – Манолев и сие“ – Благоевград.

Указания, правилници, наредби на висшестоящи органи по дейността на
дружеството.
Решение на Окръжен съд – Благоевград за регистриране на ЕАД „Агромашинаимпекс“ – клон Благоевград (1994).
Протоколи: от заседания на Съвета на директорите (1994); разделителен между Търговско дружество „Агромашинаимпекс“ – София и базите в
Благоевград, Радомир и Кюстендил (1993); приемателно-предавателен между Министерството на търговията и туризма и купувача на дружеството СД
„Кемикос – Манолев и сие“ – Благоевград (1999).
Информации за икономическото състояние на дружеството.
Счетоводни отчети и баланси. ГА
Окръжно предприятие „Селскостопански мелиорации и борба с
ерозията“ – Благоевград
Ф. 1045, 8 описа, 172 а.е., 1.50 л.м., 1962–2003 г.
Създава се с ПМС № 83 от 4 юни 1962 г. Предприятието е към ОНС – Благоевград и извършва организационно-стопански и технически мероприятия за трай-
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но подобряване и запазване на естествените почвени условия. Негов приемник
от 1990 г. е ДФ „Агромелиорации – Струместа“ – Благоевград. През 1994 г. се
преобразува в ЕООД „Агромелиорации – Струместа“. Дружеството е към МЗХП
с бази в Благоевград, Гоце Делчев, Разлог, Сандански и селата Марикостиново и
Първомай. Продадено е през 2003 г. на „Растер – юг“ ООД.

Наредби, указания, заповеди, решения на висшестоящи органи по дейността на предприятието.
Договор за приватизационна продажба на дружеството (2003).
Правилници за вътрешния трудов ред.
Протоколи от: заседания на Стопанския съвет; общи събрания.
Доклади за дейността на предприятието.
Планове: производствено-финансови; за социално-икономическото развитие; за допълнителната потребност от кадри и тяхната квалификация; по
труда.
Отчети за: производствената дейност; разпределението на персонала по
категории и длъжности; труда; социалното развитие на трудовите колективи
и квалификацията на кадрите; капиталните вложения и въведените в действие основни фондове; използването на машините и изразходваните горива;
наличностите, постъпленията и разходите на суровини, материали, електроенергия и горива; трудовите злополуки.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове.
Албум колекция от фотоснимки на обекти (1964). ЛП
СПИСЪК НА НЕАНОТИРАНИТЕ ФОНДОВЕ
Окръжно обединено предприятие „Държавно земеделско стопанство“ –
Благоевград
Ф. 974, 1 опис, 9 а.е., 0.10 л.м., 1960–1971 г.
ТКЗС „Мехмед Синап“ – с. Абланица, Благоевградско
Ф. 369, 3 описа, 58 а.е., 0.54 л.м., 1957–1995 г.
Вж. ф. 837, ф. 1198, ф. 1357
ТКЗС „Родопа“ – с. Бабяк, Благоевградско
Ф. 756, 1 опис, 6 а.е., 0.05 л.м., 1958 г.
ТКЗС „Гоце Делчев“ – с. Баничан, Благоевградско
Ф. 334, 3 описа, 109 а.е., 0.69 л.м., 1957–1995 г.
Вж. ф. 557, ф. 1198
ТКЗС „Ленинград“ – Банско
Ф. 529, 1 опис, 42 а.е., 0.41 л.м., 1948–1958 г.
Вж. ф. 851
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ТКЗС „Първи май“ – с. Баня, Благоевградско
Ф. 636, 2 описа, 61 а.е., 0.89 л.м., 1948–1968 г.
Вж. ф. 637
ТКЗС „Победа“ – с. Баня, Благоевградско
Ф. 637, 4 описа, 76 а.е., 1.06 л.м., 1959–1997 г.
Вж. ф. 636, ф. 1197
ТКЗС „Трудолюбие“ – с. Баскалци, Благоевградско
Ф. 589, 1 опис, 7 а.е., 0.20 л.м., 1958 г.
Вж. ф. 691
ТКЗС „Костадин Катранджиев“ – с. Бачево, Благоевградско
Ф. 323, 1 опис, 33 а.е., 0.30 л.м., 1946–1971 г.
Вж. ф. 236
ТКЗС „Девети септември“ – с. Беласица, Благоевградско
Ф. 449, 3 описа, 60 а.е., 0.37 л.м., 1949–1996 г.
Вж. ф. 810, ф. 1223
ТКЗС „Първи май“ – с. Бело поле, Благоевградско
Ф. 112, 1 опис, 16 а.е., 0.17 л.м., 1947–1956 г.
Вж. ф. 776
ТКЗС „Съзнание“ – с. Бельово, Благоевградско
Ф. 394, 1 опис, 7 а.е., 0.05 л.м., 1958–1959 г.
Вж. ф. 556
ТКЗС „Георги Димитров“ – Благоевград
Ф. 210, 1 опис, 67 а.е., 0.95 л.м., 1948–1959 г.
Вж. ф. 776
ТКЗС „Самуилова крепост“ – с. Боровичене, Благоевградско
Ф. 588, 1 опис, 2 а.е., 0.05 л.м., 1958 г.
Вж. ф. 691
ТКЗС „Анещи Узунов“ – с. Борово, Благоевградско
Ф. 333, 1 опис, 12 а.е., 0.11 л.м., 1957–1958 г.
Вж. ф. 557
ТКЗС – с. Брежани, Благоевградско
Ф. 967, 4 описа, 113 а.е., 0.75 л.м., 1960–1995 г.
Вж. ф. 1221, ф. 1353
ТКЗС „Пирин“ – с. Брезница, Благоевградско
Ф. 429, 3 описа, 67 а.е., 0.42 л.м., 1957–1995 г.
Вж. ф. 557, ф. 1198
ТКЗС „Ленин“ – с. Брезница (с. Горна Брезница), Благоевградско
Ф. 523, 1 опис, 10 а.е., 0.10 л.м., 1956–1958 г.
Вж. ф. 614
ТКЗС „Балкан“ – с. Брестово, Благоевградско
Ф. 603, 1 опис, 4 а.е., 0.07 л.м., 1958–1959 г.
Вж. ф. 602
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ТКЗС „Арсо Пандурски“ – с. Бучино, Благоевградско
Ф. 340, 1 опис, 18 а.е., 0.17 л.м., 1957–1959 г.
Вж. ф. 579
ТКЗС „Александър Стамболийски“ – с. Българчево, Благоевградско
Ф. 329, 1 опис, 18 а.е., 0.17 л.м., 1957–1958 г.
Вж. ф. 579
ЛС на ТКЗС „Ваклиново“ – с. Ваклиново, Благоевградско
Ф. 1443, 2 описа, 42 а.е., 0.20 л.м., 1990–1996 г.
ТКЗС „Мелнишка лоза“ – с. Виногради, Благоевградско
Ф. 345, 1 опис, 14 а.е., 0.12 л.м., 1956–1958 г.
Вж. ф. 882
ТКЗС „Васил Левски“ – с. Вишлене, Благоевградско
Ф. 420, 1 опис, 5 а.е., 0.07 л.м., 1958 г.
Вж. ф. 691
ТКЗС „Яне Сандански“ – с. Влахи, Благоевградско
Ф. 521, 1 опис, 10 а.е., 0.13 л.м., 1958–1959 г.
Вж. ф. 614
ТКЗС „Септемврийска победа“ – с. Враня, Благоевградско
Ф. 400, 1 опис, 20 а.е., 0.15 л.м., 1955–1958 г.
Вж. ф. 556
ТКЗС „Гоце Делчев“ – с. Вълково, Благоевградско
Ф. 256, 1 опис, 24 а.е., 0.30 л.м., 1948–1955 г.
Вж. ф. 289
ЛС на ТКЗС „Вълкосел“ – с. Вълкосел, Благоевградско
Ф. 1427, 2 описа, 57 а.е., 0.23 л.м., 1989–1995 г.
ТКЗС „Тумба“ – с. Габрене, Благоевградско
Ф. 454, 2 описа, 42 а.е., 0.17 л.м., 1957–1995 г.
Вж. ф. 810, ф. 1223
ТКЗС „Илинден“ – с. Габрово, Благоевградско
Ф. 332, 2 описа, 8 а.е., 0.15 л.м., 1957–1958 г.
Вж. ф. 853
ТКЗС „Яне Сандански“ – с. Гайтаниново, Благоевградско
Ф. 363, 2 описа, 28 а.е., 0.30 л.м., 1956–1995 г.
Вж. ф. 841, ф. 1198
ТКЗС „Васил Коларов“ – с. Гара Пирин, Благоевградско
Ф. 613, 1 опис, 41 а.е., 0.40 л.м., 1951–1958 г.
Вж. ф. 614
ТКЗС „Антон Попов“ – с. Гега, Благоевградско
Ф. 587, 2 описа, 10 а.е., 0.15 л.м., 1958–1962 г.
Вж. ф. 691, ф. 852
ТКЗС „Стою Хаджиев“ – с. Голешово, Благоевградско
Ф. 413, 1 опис, 5 а.е., 0.10 л.м., 1958 г.
Вж. ф. 415
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ТКЗС „Балканска градина“ – с. Гореме, Благоевградско
Ф. 406, 1 опис, 9 а.е., 0.08 л.м., 1958 г.
Вж. ф. 828
ТКЗС „Втора петилетка“ – с. Горна Градешница, Благоевградско
Ф. 519, 1 опис, 24 а.е., 0.20 л.м., 1955–1958 г.
Вж. ф. 614
ТКЗС „Партизанска звезда“ – с. Горна Крушица, Благоевградско
Ф. 443, 1 опис, 6 а.е., 0.06 л.м., 1950–1957 г.
Вж. ф. 616
ТКЗС „Георги Топалов“ – с. Горно Драглище, Благоевградско
Ф. 465, 1 опис, 24 а.е., 0.25 л.м., 1957–1958 г.
Вж. ф. 637
ТКЗС „Мичурин“ – с. Горно Спанчево, Благоевградско
Ф. 398, 1 опис, 13 а.е., 0.10 л.м., 1956–1958 г.
Вж. ф. 556
ТКЗС „Пчела“ – с. Гостун, Благоевградско
Ф. 233, 1 опис, 13 а.е., 0.15 л.м., 1958 г.
Вж. ф. 851
ТКЗС „Вячеслав Молотов“ – Гоце Делчев
Ф. 417, 1 опис, 35 а.е., 0.50 л.м., 1950–1958 г.
Вж. ф. 557
ТКЗС „Сталинец“ – с. Дамяница, Благоевградско
Ф. 619, 2 описа, 21 а.е., 0.32 л.м., 1949–1996 г.
Вж. ф. 881, ф. 1222
ЛС на КЗС „Ново време“ – с. Дебрен, Благоевградско
Ф. 1451, 2 описа, 22 а.е., 0.11 л.м., 1989–1995 г.
ТКЗС „Христо Смирненски“ – с. Делчево, Благоевградско
Ф. 621, 3 описа, 32 а.е., 0.25 л.м., 1946–1996 г.
Вж. ф. 881, ф. 1222
ТКЗС „Нов живот“ – с. Джигурово, Благоевградско
Ф. 618, 1 опис, 14 а.е., 0.13 л.м., 1957–1958 г.
Вж. ф. 881
ТКЗС „Балкан“ – с. Добри лаки, Благоевградско
Ф. 407, 1 опис, 14 а.е., 0.14 л.м., 1958 г.
Вж. ф. 828
ТКЗС „Иван Козарев“ – с. Добринище, Благоевградско
Ф. 195, 3 описа, 57 а.е., 0.57 л.м., 1948–1974 г.
Вж. ф. 851, ф. 1197
ТКЗС „Рила“ – с. Добърско, Благоевградско
Ф. 466, 1 опис, 16 а.е., 0.20 л.м., 1957–1958 г.
Вж. ф. 637
ТКЗС „Огражден“ – с. Долене, Благоевградско
Ф. 591, 1 опис, 4 а.е., 0.05 л.м., 1958 г.
Вж. ф. 691
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ТКЗС „Мануш войвода“ – с. Долна Рибница, Благоевградско
Ф. 590, 1 опис, 5 а.е., 0.05 л.м., 1958 г.
Вж. ф. 691
ТКЗС „Георги Караджов“ – с. Долно Драглище, Благоевградско
Ф. 467, 1 опис, 18 а.е., 0.20 л.м., 1957–1958 г.
Вж. ф. 637
ТКЗС „Никола Вапцаров“ – с. Долно Дряново, Благоевградско
Ф. 366, 2 описа, 46 а.е., 0.75 л.м., 1958–1995 г.
Вж. ф. 837, ф. 1198, ф. 1351
ТКЗС „Честен труд“ – с. Долно Спанчево, Благоевградско
Ф. 477, 1 опис, 24 а.е., 0.25 л.м., 1951–1957 г.
Вж. ф. 475
ТКЗС „Червена звезда“ – с. Дъбница, Благоевградско
Ф. 368, 1 опис, 24 а.е., 0.20 л.м., 1956–1959 г.
Вж. ф. 837
ОТКЗС „Единство“ – с. Дъбница, Благоевградско
Ф. 837, 6 описа, 177 а.е., 1.43 л.м., 1958–1996 г.
Вж. ф. 1351
ТКЗС „Строител“ – с. Елешница, Благоевградско
Ф. 468, 4 описа, 54 а.е., 0.50 л.м., 1958–1995 г.
Вж. ф. 637, ф. 1197, ф. 1366
ТКЗС – с. Заграде, Благоевградско
Ф. 738, 1 опис, 3 а.е., 0.05 л.м., 1950–1957 г.
Вж. ф. 736
ТКЗС „Струма“ – с. Зелен дол, Благоевградско
Ф. 355, 3 описа, 91 а.е., 0.57 л.м., 1957–1996 г.
Вж. ф. 776, ф. 1221
ТКЗС „Златен лист“ – с. Златолист, Благоевградско
Ф. 399, 1 опис, 11 а.е., 0.10 л.м., 1957–1958 г.
Вж. ф. 556
ТКЗС „Изгрев“ – с. Игралище, Благоевградско
Ф. 440, 1 опис, 2 а.е., 0.03 л.м., 1958 г.
Вж. ф. 616
ТКЗС „Илинден“ – с. Илинден, Благоевградско
Ф. 364, 1 опис, 12 а.е., 0.08 л.м., 1958 г.
Вж. ф. 841
ТКЗС „Гоце Делчев“ – с. Илинденци, Благоевградско
Ф. 444, 1 опис, 3 а.е., 0.07 л.м., 1956–1958 г.
Вж. ф. 616
ТКЗС „Симеон Кавракиров“ – с. Кавракирово, Благоевградско
Ф. 419, 1 опис, 29 а.е., 0.35 л.м., 1948–1958 г.
Вж. ф. 691
ТКЗС „Георги Казепов“ – с. Калиманци, Благоевградско
235

Архивни справочници

Ф. 397, 1 опис, 13 а.е., 0.10 л.м., 1957–1958 г.
Вж. ф. 556
ТКЗС „Светъл път“ – с. Камена, Благоевградско
Ф. 451, 3 описа, 26 а.е., 0.18 л.м., 1957–1995 г.
Вж. ф. 810, ф. 1223
ТКЗС „Христо Ботев“ – с. Каменица, Благоевградско
Ф. 439, 1 опис, 5 а.е., 0.05 л.м., 1957–1959 г.
Вж. ф. 616
ТКЗС „Яне Сандански“ – с. Капатово, Благоевградско
Ф. 473, 3 описа, 40 а.е., 0.22 л.м., 1949–1995 г.
Вж. ф. 472, ф. 1223
ТКЗС „Илинден“ – с. Ключ, Благоевградско
Ф. 455, 3 описа, 45 а.е., 0.26 л.м., 1958–1995 г.
Вж. ф. 810, ф. 1223
ТКЗС – с. Ковачевица, Благоевградско
Ф. 739, 1 опис, 3 а.е., 0.05 л.м., 1958 г.
Вж. ф. 736
ТКЗС „Пиринска Бистрица“ – с. Ковачево, Благоевградско
Ф. 392, 1 опис, 12 а.е., 0.10 л.м., 1957–1958 г.
Вж. ф. 556
ТКЗС „Ленин“ – с. Коларово, Благоевградско
Ф. 448, 3 описа, 52 а.е., 0.29 л.м., 1957–1995 г.
Вж. ф. 810, ф. 1223
ОТКЗС „Ленин“ – с. Коларово, Благоевградско
Ф. 810, 3 описа, 60 а.е., 0.44 л.м., 1958–1995 г.
ТКЗС „Първи май“ – с. Копривлен, Благоевградско
Ф. 654, 1 опис, 37 а.е., 0.58 л.м., 1950–1960 г.
Вж. ф. 841
ТКЗС „Граничар“ – с. Копривлен, Благоевградско
Ф. 841, 5 описа, 148 а.е., 1.47 л.м., 1958–1995 г.
Вж. ф. 1198, ф. 1357
ТКЗС „Прогрес“ – с. Корница, Благоевградско
Ф. 260, 3 описа, 88 а.е., 0.64 л.м., 1956–1996 г.
Вж. ф. 557, ф. 1198
ТКЗС „Москва“ – с. Кочан, Благоевградско
Ф. 733, 5 описа, 112 а.е., 1.10 л.м., 1957–1996 г.
Вж. ф. 883, ф. 1198, ф. 1361
ТКЗС – с. Кремен, Благоевградско
Ф. 235, 1 опис, 9 а.е., 0.15 л.м., 1958 г.
Вж. ф. 851
ЛС на ТКЗС „22 февруари“ – с. Кромидово, Благоевградско
Ф. 1439, 1 опис, 33 а.е., 0.13 л.м., 1990–1995 г.
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ТКЗС „ХХІІ конгрес на КПСС“ – с. Крупник, Благоевградско
Ф. 599, 6 описа, 136 а.е., 1.07 л.м., 1948–1996 г.
Вж. ф. 1221, ф. 1353
ТКЗС „Кресненско въстание“ – с. Кресна (с. Стара Кресна), Благоевградско
Ф. 520, 1 опис, 8 а.е., 0.15 л.м., 1958 г.
Вж. ф. 614
ТКЗС „Червена звезда“ – с. Кулата, Благоевградско
Ф. 474, 3 описа, 84 а.е., 0.57 л.м., 1950–1996 г.
Вж. ф. 472, ф. 1223
ОТКЗС „Осми конгрес“ – с. Кърналово, Благоевградско
Ф. 336, 5 описа, 118 а.е., 1.01 л.м., 1948–1995 г.
Вж. ф. 1223
ТКЗС „Първи май“ – с. Кърпелево, Благоевградско
Ф. 441, 1 опис, 2 а.е., 0.05 л.м., 1958 г.
Вж. ф. 616
ТКЗС „Андрей Жданов“ – с. Ласкарево, Благоевградско
Ф. 620, 1 опис, 17 а.е., 0.20 л.м., 1950–1958 г.
Вж. ф. 881
ТКЗС „Червено знаме“ – с. Левуново, Благоевградско
Ф. 622, 3 описа, 37 а.е., 0.40 л.м., 1951–1996 г.
Вж. ф. 881, ф. 1222
ТКЗС „За траен мир“ – с. Лехово, Благоевградско
Ф. 412, 1 опис, 3 а.е., 0.10 л.м., 1958 г.
Вж. ф. 415
ТКЗС „Стефка Филипова“ – с. Лешко, Благоевградско
Ф. 331, 2 описа, 15 а.е., 0.23 л.м., 1949–1958 г.
Вж. ф. 853
ТКЗС „Яне Сандански“ – с. Лешница, Благоевградско
Ф. 257, 2 описа, 77 а.е., 0.67 л.м., 1948–1996 г.
Вж. ф. 289, ф. 481, ф. 1222
ТКЗС „Граничар“ – с. Ловча, Благоевградско
Ф. 360, 1 опис, 18 а.е., 0.20 л.м., 1956–1959 г.
Вж. ф. 841
ТКЗС „Ангел Ташков“ – с. Лозеница, Благоевградско
Ф. 346, 1 опис, 15 а.е., 0.15 л.м., 1957–1958 г.
Вж. ф. 882
ТКЗС „Прогрес“ – с. Любовище, Благоевградско
Ф. 344, 1 опис, 7 а.е., 0.10 л.м., 1958 г.
Вж. ф. 882
ТКЗС „Път към комунизъм“ – с. Марикостиново, Благоевградско
Ф. 472, 5 описа, 110 а.е., 0.70 л.м., 1948–1996 г.
Вж. ф. 1223
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ТКЗС „Напред“ – с. Марино поле, Благоевградско
Ф. 476, 1 опис, 4 а.е., 0.07 л.м., 1951–1955 г.
Вж. ф. 472
ТКЗС „Иван Марчев“ – с. Марчево, Благоевградско
Ф. 740, 1 опис, 6 а.е., 0.05 л.м., 1950–1957 г.
Вж. ф. 736
ТКЗС „Антон Попов“ – с. Махалата, Благоевградско
Ф. 445, 1 опис, 2 а.е., 0.05 л.м., 1958 г.
Вж. ф. 616
ТКЗС „Мелник“ – Мелник
Ф. 486, 1 опис, 18 а.е., 0.30 л.м., 1956–1958 г.
Вж. ф. 882
ОТКЗС „Мелнишка лоза“ – Мелник
Ф. 882, 2 описа, 50 а.е., 0.35 л.м., 1958–1975 г.
Вж. ф. 1222
ТКЗС „Антон Попов“ – с. Мендово, Благоевградско
Ф. 418, 1 опис, 15 а.е., 0.12 л.м., 1951–1958 г.
Вж. ф. 691
ТКЗС „Дружба“ – с. Места, Благоевградско
Ф. 1063, 1 опис, 25 а.е., 0.70 л.м., 1966–1973 г.
Вж. ф. 851, ф. 1197
ТКЗС „Македония“ – с. Микрево, Благоевградско
Ф. 442, 2 описа, 57 а.е., 0.37 л.м., 1957–1995 г.
Вж. ф. 616, ф. 1222, ф. 1350
ТКЗС „Струмешница“ – с. Митиново, Благоевградско
Ф. 193, 1 опис, 6 а.е., 0.09 л.м., 1957–1958 г.
Вж. ф. 190
ТКЗС „Владимир Поптомов“ – с. Михнево, Благоевградско
Ф. 335, 2 описа, 39 а.е., 0.43 л.м., 1951–1995 г.
Вж. ф. 336, ф. 1223
ТКЗС „Македония“ – с. Мощанец, Благоевградско
Ф. 271, 1 опис, 18 а.е., 0.15 л.м., 1957–1958 г.
Вж. ф. 776
ТКЗС „Южна градина“ – с. Мулетарово, Благоевградско
Ф. 337, 1 опис, 6 а.е., 0.05 л.м., 1956–1959 г.
Вж. ф. 336
ТКЗС „Христо Ботев“ – с. Мусомища, Благоевградско
Ф. 416, 3 описа, 86 а.е., 0.61 л.м., 1950–1996 г.
Вж. ф. 557, ф. 1198
ТКЗС „Огражден“ – с. Никудин, Благоевградско
Ф. 446, 1 опис, 3 а.е., 0.03 л.м., 1958 г.
Вж. ф. 616
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ТКЗС „Димитър Благоев“ – с. Ново Кономлади, Благоевградско
Ф. 111, 3 описа, 52 а.е., 0.38 л.м., 1945–1995 г.
Вж. ф. 472, ф. 1223
ТКЗС „Александър Стамболийски“ – с. Ново Ходжово, Благоевградско
Ф. 282, 2 описа, 32 а.е., 0.40 л.м., 1956–1959 г.
Вж. ф. 556
ТКЗС „Илинденци“ – с. Обидим, Благоевградско
Ф. 234, 1 опис, 19 а.е., 0.15 л.м., 1958 г.
Вж. ф. 851
ТКЗС – с. Огняново, Благоевградско
Ф. 277, 6 описа, 142 а.е., 1.18 л.м., 1949–1995 г.
Вж. ф. 1198, ф. 1351
ТКЗС „Микоян“ – с. Огражден, Благоевградско
Ф. 615, 1 опис, 10 а.е., 0.15 л.м., 1948–1958 г.
Вж. ф. 616
ОТКЗС „Димитър Благоев“ – с. Огражден, Благоевградско
Ф. 616, 4 описа, 70 а.е., 0.74 л.м., 1957–1995 г.
Вж. ф. 1222, ф. 1350
ТКЗС „Родопи“ – с. Осиково, Благоевградско
Ф. 278, 1 опис, 18 а.е., 0.20 л.м., 1958 г.
Вж. ф. 736
ТКЗС „Пирин“ – с. Ощава, Благоевградско
Ф. 518, 1 опис, 14 а.е., 0.13 л.м., 1958 г.
Вж. ф. 614
ТКЗС „Яне Сандански“ – с. Падеж, Благоевградско
Ф. 551, 2 описа, 26 а.е., 0.54 л.м., 1948–1967 г.
Вж. ф. 853
ТКЗС „Седми конгрес“ – с. Падеж, Благоевградско
Ф. 853, 6 описа, 173 а.е., 1.10 л.м., 1957–2001 г.
Вж. ф. 1221
ЛС на ТКЗС „Актинидия“ – Петрич
Ф. 1449, 2 описа, 44 а.е., 0.21 л.м., 1987–1996 г.
ТКЗС „Никола Калъпчиев“ – с. Петрово, Благоевградско
Ф. 415, 4 описа, 52 а.е., 0.43 л.м., 1956–1996 г.
Вж. ф. 800, ф. 1222, ф. 1362
ТКЗС „Граничар“ – с. Пиперица, Благоевградско
Ф. 393, 1 опис, 12 а.е., 0.10 л.м., 1956–1958 г.
Вж. ф. 556
ТКЗС „Пирин планина“ – с. Пирин, Благоевградско
Ф. 395, 1 опис, 12 а.е., 0.10 л.м., 1958 г.
Вж. ф. 556
ЛС на ТКЗС „Плетена“ – с. Плетена, Благоевградско
Ф. 1448, 1 опис, 21 а.е., 0.10 л.м., 1990–1994 г.
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ТКЗС „Девети септември“ – с. Плоски, Благоевградско
Ф. 258, 2 описа, 36 а.е., 0.45 л.м., 1955–1995 г.
Вж. ф. 289, ф. 481, ф. 1222
ТКЗС „Нов живот“ – с. Покровник, Благоевградско
Ф. 482, 1 опис, 30 а.е., 0.31 л.м., 1947–1958 г.
Вж. ф. 776
ТКЗС „Пирин“ – с. Полето, Благоевградско
Ф. 605, 1 опис, 11 а.е., 0.10 л.м., 1957–1958 г.
Вж. ф. 602
ТКЗС „Христо Смирненски“ – с. Припечене, Благоевградско
Ф. 745, 3 описа, 50 а.е., 0.37 л.м., 1951–1995 г.
Вж. ф. 472, ф. 1223
ТКЗС „Здраве“ – с. Раздол, Благоевградско
Ф. 409, 1 опис, 15 а.е., 0.11 л.м., 1958 г.
Вж. ф. 828
ТКЗС „Гоце Делчев“ – с. Самуилово, Благоевградско
Ф. 450, 3 описа, 37 а.е., 0.25 л.м., 1957–1996 г.
Вж. ф. 810, ф. 1223
ОТКЗС „Шести конгрес“ – Сандански
Ф. 289, 1 опис, 63 а.е., 0.80 л.м., 1954–1958 г.
Вж. ф. 481, ф. 1055
ТКЗС „Дрангово“ – с. Свобода (с. Дрангово), Благоевградско
Ф. 191, 1 опис, 5 а.е., 0.05 л.м., 1957–1958 г.
Вж. ф. 190
ТКЗС „Първи май“ – с. Селище, Благоевградско
Ф. 578, 3 описа, 87 а.е., 0.69 л.м., 1957–1995 г.
Вж. ф. 579, ф. 1221
ОТКЗС „Арсо Пандурски“ – с. Селище, Благоевградско
Ф. 579, 3 описа, 84 а.е., 0.59 л.м., 1958–1975 г.
Вж. ф. 1221
ТКЗС „Нов живот“ – с. Сенокос, Благоевградско
Ф. 604, 1 опис, 3 а.е., 0.05 л.м., 1958 г.
Вж. ф. 602
ТКЗС „Никола Вапцаров“ – с. Симитли, Благоевградско
Ф. 601, 1 опис, 19 а.е., 0.75 л.м., 1948–1958 г.
Вж. ф. 602
ТКЗС „Михаил Суслов“ – с. Склаве, Благоевградско
Ф. 645, 2 описа, 14 а.е., 0.25 л.м., 1948–1959 г.
Вж. ф. 881
ОТКЗС „Седми конгрес“ – с. Склаве, Благоевградско
Ф. 881, 5 описа, 117 а.е., 1.17 л.м., 1958–1996 г.
Вж. ф. 1222
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ТКЗС „Георги Праматарски“ – с. Скребатно, Благоевградско
Ф. 276, 1 опис, 14 а.е., 0.15 л.м., 1958 г.
Вж. ф. 736
ТКЗС „Беласица“ – с. Скрът, Благоевградско
Ф. 453, 3 описа, 19 а.е., 0.13 л.м., 1958–1994 г.
Вж. ф. 810, ф. 1223
ТКЗС „Дружба“ – с. Слащен, Благоевградско
Ф. 1064, 3 описа, 48 а.е., 0.85 л.м., 1965–1995 г.
Вж. ф. 883, ф. 1198
ТКЗС „Струма“ – с. Сливница, Благоевградско
Ф. 522, 1 опис, 7 а.е., 0.05 л.м., 1957–1958 г.
Вж. ф. 614
ТКЗС „Георги Попиванов“ – с. Спатово, Благоевградско
Ф. 644, 1 опис, 20 а.е., 0.40 л.м., 1948–1959 г.
Вж. ф. 881
ТКЗС „Девети септември“ – с. Станке Лисичково, Благоевградско
Ф. 356, 3 описа, 136 а.е., 0.92 л.м., 1950–1995 г.
Вж. ф. 776, ф. 1221
ТКЗС „Македония“ – с. Старчево, Благоевградско
Ф. 338, 1 опис, 10 а.е., 0.10 л.м., 1950–1958 г.
Вж. ф. 336
ЛС на ТКЗС „Дамян Лямов“ – с. Струма, Благоевградско
Ф. 1450, 2 описа, 22 а.е., 0.09 л.м., 1990–1995 г.
ТКЗС „Трудолюбие“ – с. Струмско, Благоевградско
Ф. 270, 1 опис, 36 а.е., 0.40 л.м., 1948–1959 г.
Вж. ф. 776
ТКЗС „Атанас Тешовски“ – с. Тешово, Благоевградско
Ф. 362, 1 опис, 10 а.е., 0.10 л.м., 1956–1958 г.
Вж. ф. 841
ТКЗС „Граничар“ – с. Тополница, Благоевградско
Ф. 192, 3 описа, 43 а.е., 0.23 л.м., 1954–1995 г.
Вж. ф. 190, ф. 1223
ТКЗС „Зафер“ – с. Хвостяне, Благоевградско
Ф. 367, 1 опис, 23 а.е., 0.20 л.м., 1957–1958 г.
Вж. ф. 837
ТКЗС „Тома Воденичаров“ – с. Хотово, Благоевградско
Ф. 313, 3 описа, 74 а.е., 0.47 л.м., 1951–2000 г.
Вж. ф. 881, ф. 882, ф. 1222
ТКЗС „Клемент Готвалд“ – с. Хърсово, Благоевградско
Ф. 316, 3 описа, 83 а.е., 0.58 л.м., 1948–1996 г.
Вж. ф. 882, ф. 1222
ТКЗС „Илинден“ – с. Цапарево, Благоевградско
Ф. 408, 1 опис, 11 а.е., 0.10 л.м., 1958 г.
Вж. ф. 828
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ОТКЗС „Илинден“ – с. Цапарево, Благоевградско
Ф. 828, 1 опис, 160 а.е., 1.17 л.м., 1949–1968 г.
Вж. ф. 406, ф. 407, ф. 1130
ТКЗС „Петър Димитров“ – с. Черешница, Благоевградско
Ф. 396, 1 опис, 9 а.е., 0.05 л.м., 1957–1958 г.
Вж. ф. 556
ТКЗС „Никола Вапцаров“ – с. Чуричене, Благоевградско
Ф. 421, 1 опис, 5 а.е., 0.05 л.м., 1958 г.
Вж. ф. 691
ТКЗС „Съгласие“ – с. Чучулигово, Благоевградско
Ф. 475, 1 опис, 31 а.е., 0.25 л.м., 1948–1958 г.
Вж. ф. 472
ТКЗС „Мир и дружба“ – с. Яворница, Благоевградско
Ф. 452, 3 описа, 44 а.е., 0.28 л.м., 1958–1994 г.
Вж. ф. 810, ф. 1223
ТКЗС „Гоце Делчев“ – Якоруда
Ф. 718, 1 опис, 29 а.е., 0.22 л.м., 1948–1978 г.
Вж. Ф. 53
ТКЗС „Георги Димитров“ – с. Яново, Благоевградско
Ф. 414, 1 опис, 5 а.е., 0.10 л.м., 1957–1958 г.
Вж. ф. 415
ООД „Агроюг – 94“ – Петрич
Ф. 1470, 1 опис, 20 а.е., 0.14 л.м., 1987–1997 г.
Опитна станция по сортоизпитване – Петрич
Ф. 1238, 2 описа, 17 а.е., 0.45 л.м., 1963–1997 г.
Опитна станция по сортоизпитване – Разлог
Ф. 1242, 3 описа, 44 а.е., 0.51 л.м., 1959–2004 г.
Държавен овощен разсадник – Разлог
Ф. 990, 1 опис, 6 а.е., 0.05 л.м., 1932–1953 г.
Вж. ф. 339К, ф. 981
Районна ветеринарна лечебница – с. Катунци, Благоевградско
Ф. 900, 1 опис, 8 а.е., 0.10 л.м., 1936–1966 г.
Районна ветеринарна лечебница – Петрич
Ф. 569, 2 описа, 65 а.е., 0.50 л.м., 1945–1968 г.
Вж. ф. 129К
Районна ветеринарна лечебница – Разлог
Ф. 871, 1 опис, 6 а.е., 0.05 л.м., 1957–1966 г.
Вж. ф. 119К
Районна ветеринарна лечебница – Сандански
Ф. 488, 3 описа, 24 а.е., 0.35 л.м., 1944–1968 г.
Вж. ф. 176К
ЕООД „Станция по механизация на животновъдството“ – Благоевград
Ф. 1482, 2 описа, 22 а.е., 0.11 л.м., 1990–1998 г.
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ЕООД „Агрострой – Беласица“ – Петрич
Ф. 1464, 1 опис, 20 а.е., 0.08 л.м., 1990–1997 г.
ЛС при Агрофирма за строителство, механизация и автотранспорт –
Благоевград
Ф. 1428, 3 описа, 84 а.е., 0.47 л.м., 1988–1998 г.
ЛС при Дружествена фирма „Агрокомплекс – ООФ“ – Благоевград
Ф. 1444, 2 описа, 40 а.е., 0.21 л.м., 1987–1996 г.
Технологичен комбинат „Механизация, техническо обслужване и борба
с ерозията“ – Благоевград
Ф. 1483, 1 опис, 23 а.е., 0.15 л.м., 1987–1991 г.
Инспекция „Опазване и отчет на земята“ – Благоевград
Ф. 1100, 2 описа, 23 а.е., 0.20 л.м., 1964–1976 г.
V.2. ГОРСКО СТОПАНСТВО
Областна служба по горите и лова – Благоевград
Ф. 141, 2 описа, 55 а.е., 0.41 л.м., 1944–1951 г.
Вж. ф. 67К, ф. 139К и ф. 56
Продължава дейността на съществуващата преди 9 септ. 1944 г. едноименна служба. Подчинена е на Дирекцията на лова и горите при МЗДИ. Ръководи
и контролира административните лесничейства и горски стопанства в областта. Неин приемник от 1947 г. е Районна дирекция по горите – Разлог.

Окръжни и указания на висшестоящи органи по дейността на службата.
Планове и отчети за дейността на службата.
Преписки с висшестоящи органи и с учреждения и организации в областта за: преброяването на козите; лова и риболова; форменото облекло;
добива и пласмента на дървен материал; финансови.
Технически отчети за работата в района на Благоевградска секция за
укрепване на пороите и залесяването. КВ
Районна дирекция по горите – Благоевград
Ф. 598, 8 описа, 373 а.е., 4.12 л.м., 1945–1997 г.
Създава се през 1952 г. като Окръжно управление на горите и ръководи дейността на горските стопанства в окръга. От 1966 до 1971 г. е Районна дирекция
по горите и е подчинена на Министерството на горите и горската промишленост. През периода 1971–1989 г. е Комбинат за дърводобив и дървообработване, Горскопромишлен комбинат и Горскостопански комбинат. Негов приемник
съгласно Решение № 98 от 29 юни 1989 г. на МС е ДФ „Парангалица“ – Благо-
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евград. Извършва лесокултурна дейност и строителство; стопанисване на горите; дърводобив, ловно, рибно и селско стопанство; природозащитна дейност;
съхранение и преработка на диворастящи продукти. Със Заповед № 81 от 9 апр.
1991 г. на Комитета по горите се реорганизира в Районна дирекция по горите –
Благоевград. Утвърждава се като регионален държавен орган за управление и
развитие на горското, ловното и непромишленото рибно стопанство и за контрол по стопанисване, охрана, опазване и екологосъобразно ползване на горите,
дивеча и рибата.

Наредби, инструкции, указания и заповеди на висшестоящи органи по
дейността на дирекцията.
Заповеди на ръководството по дейността на дирекцията и поделенията ѝ.
Устройствен правилник (1989).
Протоколи: от заседания на Стопанския и Управителния съвети; разделителни протоколи на дирекцията и горските стопанства в района (1991); от
съвещания на ръководството с директори на горски стопанства в района.
Доклади за дейността на комбината и поделенията му.
Доклади и звукозапис от юбилейно честване на Седмицата на гората
(1986).
Планове и отчети за: мероприятията в горското стопанство; производството, реализацията и себестойността на продукцията; залесителните мероприятия и горския фонд; инвентаризацията на горските култури, посевите
и разсадниците; добива на смола; предвидената сеч; селскостопанската дейност; страничната дейност; промишлената продукция; ловностопанските мероприятия; преброяването на дивеча в района; разпределението на общата
горска площ по вид на горите; изпълнението на трудови норми; капиталните
вложения и въведените в действие основни фондове; рационализаторската
и изобретателска дейност; внедряването на научно-технически постижения;
материално-техническото снабдяване; състава и движението на персонала;
трудовите злополуки.
Информации и справки за: лесосечния фонд; строителството на горски
пътища; съставените актове за нарушения; изпълнението на лесозащитните
мероприятия; защитата на природата и горските пожари.
Счетоводни отчети и баланси.
Проектосметна документация за горски пътища, складове, ремонтни работилници и др.
Лесоустройствени планове, лесоустройствени проекти и карти към
тях на горски стопанства в района. Лесоустройствени проекти за горите на
ТКЗС – с. Места (1973) и ТКЗС – с. Крупник (1974). ЛП

244

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА Д А – БЛАГОЕВГРАД 1944–2009

Районна дирекция по горите и лова – Гоце Делчев
Ф. 78, 2 описа, 107 а.е., 1.15 л.м., 1943–1951 г.
Вж. ф. 194К
Съществува от преди 1944 г. От 1947 г. е Районна дирекция по горите и
лова – Неврокоп. През 1950–1951 г. е Районна дирекция по горите и лова – Гоце
Делчев. Ръководи и контролира административните лесничейства и горски стопанства в околията. Закрива се през 1951 г.

Постановления и окръжни на Министерството на горите по използването и опазването на горите и горския фонд, безплатното ползване на общинските гори от населението и начина на снабдяване на войските на Трети
украински фронт с дървен материал и др.
Протоколи за: определяне възнагражденията за превоз на дървени материали; горските площи и опазване на горите; категоризиране на държавните и
общинските гори; приемане и предаване на дървени материали. Протокол от
заседание на настоятелството при храм „Св. Архангел Михаил“ в с. Дъбница
за отпускане на дървен материал за построяване на църква в селото (1943).
Заповедни книги.
Планове за: определяне на земи за паша от общинските гори в лесничействата в района (1943–1951); себестойността на продукцията; сечта; извоза;
лесокултурните мероприятия; транспортните средства и горския инвентар;
добиването и извозването на дървени материали.
Отчети и сведения за: извършените мероприятия в горите; производството на дървени фасонирани материали; дърводобива и разпределението
на дървения материал; доставките на минни подпори; второстепенните ползвания; високопланинските пасища.
Преписки за: образуването на общинско горскостопанско предприятие
в с. Обидим (1947); дърворезните заведения; извършените горски залесителни работи; построяването на горски пътища и чаркове; експлоатацията на
горите; добива на смола и смърчови кори; добитите траверси, телеграфни,
телефонни и електрически стълбове; доставката на букови трупи за амбалаж;
произведените и предадените фиданки и семена; състоянието на лова и риболова; отпускането на сурови материали за преработка; извършените горски
строежи.
Договори за извоз на дървени материали.
Оборотни ведомости и баланси.
Заявления за оземляване на жители от селата Лялево и Копривлен
(1945). ЛП
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Районна дирекция по горите – Разлог
Ф. 56, 2 описа, 259 а.е., 1.61 л.м., 1943–1952 г.
Вж. ф. 67К и ф. 139К
От 1947 г. продължава дейността на Областна служба по горите и лова –
Горна Джумая (Благоевград). Съществува до 1951 г., когато се закрива Министерството на горите и са предприети промени в управлението на горското стопанство.

Окръжни, инструкции, писма от МЗДИ за дърводобива, изготвянето и
изпълнението на народностопанските планове, организацията на транспорта
на дървени материали и др.
Заповедни книги.
Планове за: дейността на горските поделения в околията; дърводобива
и дървообработването; главната сеч; разпределението на добитите дървени
материали; пашата (1943–1951); смолодобиването; транспорта на дървения
материал; себестойността на продукцията; главното и второстепенните ползвания; горските строежи; производствено-финансови.
Доклади, сведения и отчети за: изпълнението на производствените планове; състоянието на горите и дърводобива; разпределението на наличния
дървен материал (1943–1944, 1948–1951); доставените минни подпори на
мина Перник; добитите електрически, телефонни, телеграфни и др. стълбове;
произведените и необходими дърва и дървени въглища; превоза, лесокултурните мероприятия и продажбата на дървения материал; укрепването и залесяването; произведените фиданки; транспорта; себестойността на продукцията;
производителността на труда; получените количества храни и концентриран
фураж; движението на горива и енергия; скотовъдните ферми; индустриалните и занаятчийските производства; броя на дърворезните заведения в околията; производствената и строителната дейност в горските стопанства.
Преписки за: отчитане на производството; завършилите горски училища
и курсове; проведените курсове за ограмотяване на работници и служители;
сключването на договори с индустриални предприятия; доставката на траверси, материали за построяване на рибарски кораби, дърва за химическата
индустрия; събирането и преработката на борината; смолодобиването; залесяването; състоянието на горските разсадници; наличните и необходимите
строителни материали и инвентар; състоянието и използването на моторните
джаги; определянето на трудовите норми и категоризирането на горските работници; рационализациите и награждаването на работници; гражданското
мобилизиране на работниците; конфискуваните от Народния съд дъскорезни
заведения; капацитета на дърворезните предприятия; уедряването на горските индустриални предприятия; строежа на новата дъскорезна фабрика на гара
Белица (1948–1949); състоянието на горските пътища в околията и тяхното
категоризиране; скотовъдните ферми; обявяването на исторически паметни246
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ци в околията; намаляването броя на козите; състоянието на лова и риболова; определянето и проверката границите на общинските и държавните гори;
личния състав.
Оценителни девизи за лесокултурните и стопанските работи.
Бюджети, счетоводни отчети и баланси.
Спомагателни счетоводни книги.
Главна графикова книга.
Проектосметни документации на горски пътища (1950). ЛП
Районна дирекция по горите – Сандански
Ф. 144, 2 описа, 38 а.е., 0.20 л.м., 1947–1951 г.
Съществува от преди 1944 г. От 1947 до 1948 г. е Районна дирекция по горите – Свети Врач (Сандански). През периода 1949–1951 г. е Районна дирекция по
горите – Сандански. Ръководи и контролира административните лесничейства
и горски стопанства в околията. Закрива се през 1951 г.

Окръжни от висшестоящи органи по дейността на дирекцията.
Заповедна книга.
Планове за: дърводобива; главните ползвания; дейността на лесничействата в района.
Преписки и сведения за: добиването и продажбата на дървен материал;
доставените и предадените дърва за огрев; броя на отглежданите кози и поддържането на горските пасища; проведените залесителни и възобновителни
мероприятия; състоянието на скотовъдните ферми, добития фураж и пашуващия добитък; проведените горскостроителни мероприятия; превозените дървени строителни материали; засадените и добитите земеделски култури от
горските имоти; доставката на трупи за индустриалните предприятия; домакинското снабдяване; доставките на семена и залесяването на горски площи;
отпуснати кредити от банки; експлоатацията и охраната на горите; личния
състав.
Главна книга. ГА
Държавно стопанско обединение „Дървопласмент“ –
кантора „Дървопласмент“ – Благоевград
Ф. 508, 5 описа, 115 а.е., 1.30 л.м., 1950–1976 г.
Вж. ф. 598
Създава се с ПМС № 2652 от 18 окт. 1950 г. като ДТП „Строителни материали“ – Благоевград за изкупуване и пласмент на дървени материали и дърва
за огрев. От 1951–1952 г. е ДСП „Държавно снабдяване“ – Благоевград, което
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от 1 юли 1952 г. преминава към Предприятие „Дървопласмент“. През периода
1959–1970 г. последователно е към ОП „Материално-техническо снабдяване“ –
клон „Дървени материали“, Окръжно управление на горите – отдел „Дървопласмент“, ДСО „Дървопласмент“ – кантора „Дървопласмент“ и в самостоятелно
Пласментно-снабдително предприятие „Дървопласмент“. Въз основа ПМС № 27
от 20 ноем. 1970 г. се преобразува в кантора „Дървопласмент“ от Комбината
за дърводобив и дървообработване – Благоевград и е подчинено и на ДСО „Стара
планина“. От 1972 г. е отдел „Търговия“ към Горско промишлен комбинат – Благоевград.

Постановления, окръжни, решения, указания и писма на висшестоящи
органи.
Заповеди по дейността на предприятието.
Доклади, протоколи и информации за дейността на предприятието.
Планове за: стокооборота; труда и работната заплата; финансови.
Отчети за ресурсите и реализацията на материалите.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове.
Главни книги. КД
Окръжно управление на горите – кантора „Дървопласмент“ – Разлог
Ф. 390, 4 описа, 61 а.е., 1.78 л.м., 1951–1967 г.
Вж. ф. 598
Създава се през 1949 г. като ДТП „Строителни материали“ – Разлог за изкупуване и пласмент на дървени материали и дърва за огрев. От 1950–1951 г. е
ДСП „Държавно снабдяване“ – Разлог, което от 1 юли 1952 г. се преобразува в
Предприятие „Дървопласмент“ – Разлог. След 1959 г. е клон на ОП „Материално-техническо снабдяване“ – Благоевград и клон „Дървени материали“ на ЦУ
„Материално-техническо снабдяване и държавен резерв“ От 1963 г. е кантора
„Дървопласмент“ към Окръжно управление на горите – Благоевград.

Окръжни, наредби и указания на висшестоящи органи.
Заповедни книги.
Планове за: реализацията на дървения материал; изкупуването; финансови.
Отчети за изкупуването.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове.
Главни счетоводни книги. ИБ
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ГОРС К И С Т ОПАНСТ ВА
24 фонда, 155 описа, 5466 а.е., 53.80 л.м., 1933–2005 г.
Продължават дейността на съществуващите преди 1944 г. ревирни и административни лесничейства. След одържавяването на горите през 1948 г. се
преименуват на държавни горски стопанства. През 1951 г. те се разделят на ГС
(за стопанисване на горите) и на горски промишлени стопанства (за експлоатация на горите). През 1960 г. се обединяват в ГС. Пряко са подчинени на Окръжно
управление на горите – Благоевград. Въз основа Заповед № 84 от 10 апр. 1991 г.
на Комитета по горите при МС те се преобразуват в ДЛ с предмет на дейност:
стопанисване на Държавния горски фонд, лов и рибовъдство, селско стопанство,
лесоползване, строителство, търговия, туризъм и услуги. От 1994 г. отново са
ГС за стопанисване и охрана на горите, лесозащита, опазване на полезния дивеч и
рибата, дърводобив, странична и селскостопанска дейност, проектиране и строителство в горския фонд и търговия. Със структурните промени през 1999 г.
се преобразуват в ДЛ и ЕАД. Лесничействата поемат управлението на горския
фонд, охраната и контрола върху горите от Държавния горски фонд и възстановените частни гори, а ЕАД по места са със следния предмет на стопанска дейност: добив, транспорт и търговия на дървени материали и др. горски продукти,
животновъдство, рибовъдство и селскостопанско производство.

Горско стопанство – Банско
Ф. 541, 8 описа, 217 а.е., 2.70 л.м., 1945–1992 г.
Вж. ф. 98К
От 1980 г. е Народен парк „Пирин“ – Банско.

Горско стопанство – с. Белица, Благоевградско
Ф. 612, 7 описа, 202 а.е., 2.85 л.м., 1937–1994 г.
Вж. ЧП 49
Държавно горско стопанство „Добро поле“ – Благоевград
Ф. 95, 10 описа, 263 а.е., 2.51 л.м., 1944–1999 г.
Вж. ф. 95К
Горско стопанство – с. Гара Пирин, Благоевградско
Ф. 626, 8 описа, 241 а.е., 2.52 л.м., 1948–1995г.
Горско стопанство – Гоце Делчев
Ф. 516, 9 описа, 402 а.е., 3.28 л.м., 1951–2002 г.
Вж. ф. 86К
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Горско стопанство – с. Добринище, Благоевградско
Ф. 727, 8 описа, 192 а.е., 2.05 л.м., 1948–1995 г.
Вж. ф. 541
Горско стопанство – с. Елешница, Благоевградско
Ф. 624, 9 описа, 349 а.е., 3.72 л.м., 1944–2001 г.
Вж. ф. 222К
Горско стопанство – с. Катунци, Благоевградско
Ф. 243, 8 описа, 425 а.е., 4.75 л.м., 1940–1995 г.
Държавно горско промишлено стопанство „Беслет“ – с. Ковачевица,
Благоевградско
Ф. 83, 8 описа, 334 а.е., 3.31 л.м., 1944–1999 г.
Вж. ф. 82К
Горско промишлено стопанство „Вищерица“ – с. Осеново,
Благоевградско
Ф. 924, 8 описа, 331 а.е., 2.80 л.м., 1945–2001 г.
Вж. ф. 327К
Горско стопанство – Петрич
Ф. 388, 9 описа, 413 а.е., 4.35 л.м., 1944–1994 г.
Вж. ф 264К
Горско стопанство – с. Първомай, Благоевградско
Ф. 1140, 5 описа, 149 а.е., 1.40 л.м., 1965–1995 г.
Съществува от 1968 г.

Държавно горско стопанство – Разлог
Ф. 63, 10 описа, 335 а.е., 2.63 л.м., 1944–2002 г.
Вж. ф. 65К
Горско стопанство – Сандански
Ф. 512, 9 описа, 241 а.е., 2.43 л.м., 1944–2002 г.
Вж. ф. 279К
Държавно горско стопанство – с. Сатовча, Благоевградско
Ф. 84, 8 описа, 314 а.е., 2.63 л.м., 1944–1994 г.
Вж. ф. 85К
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Горско стопанство – с. Симитли, Благоевградско
Ф. 297, 7 описа, 301 а.е., 1.98 л.м., 1941–1994 г.
Вж. ф. 97К
Горско стопанство – с. Цапарево, Благоевградско
Ф. 1130, 7 описа, 286 а.е., 3.44 л.м., 1968–2005 г.
Държавно горско стопанство – с. Якоруда, Благоевградско
Ф. 53, 9 описа, 293 а.е., 2.55 л.м., 1944–1994 г.
Вж. ф. 58К
Окръжни, решения, указания на висшестоящи органи по организационни, производствени и финансови въпроси.
Правилници и наредби за вътрешния ред.
Устав и платформа на Съюза на лесовъдите в България и анкетни карти
за състоянието на дружеството на лесовъдите при ГС – с. Елешница – ф. 624
(1995–1996).
Правен анализ – ф. 924 (1995).
Доклади за дейността на стопанствата.
Заповеди на ръководствата по дейността на стопанствата.
Протоколи: от заседания на стопански съвети; на ЛС; от общи събрания;
на ТИС за въвеждане на новости и рационализации – ф. 84 (1968–1976); на
Общинска поземлена комисия и ДЛ – Благоевград за уточняване собствеността на земите, преминали от поземления в горския фонд и обратно през
периода 1953–1991 г. – ф. 95 (1992); за включване и изключване на земи
от горския фонд и ТКЗС – ф. 243 (1952–1954); за прехвърляне на земи от
поземления фонд към Държавния горски фонд – ф. 1140 (1968–1970); разделителни протоколи между ДЛ и „Ореляк 99“ ЕАД – Гоце Делчев, ГС и ЕАД
„Семково 99“, ДЛ и ЕАД „Беслет“ – с. Гърмен, ДЛ и ЕАД „Вищерица“ –
с. Места, ДЛ и ЕАД „Перивол“ – Разлог, ДЛ – с. Цапарево и ЕАД „Мелник
99“ – Сандански – ф. 63, ф. 83, ф. 516, ф. 624, ф. 924, ф. 1130 (1999); разделяне имуществото на ДЛ между правоимащите – ф. 1140 (1992); констативни
протоколи от комплексни проверки и ревизии на охранителните участъци и
маркирания лесосечен фонд – ф. 624 (1991, 1996–2001); за категоризиране
местообитанията на дивеча, за таксиране и ползване на дивеч и изпълнение
на ловни мероприятия – ф. 624 (1992–2001); от хайки за лов на диви животни, освидетелстване на сечищата и маркиране на лесосечния фонд – ф. 243
(1953–1954); на комисии за установяване състоянието на получения зарибителен материал – ф. 541 (1982–1991); от търгове за покупко-продажби на
имоти – ф. 1140 (1992–1995); за оценка на нанесените щети по селскостопанските култури – ф. 297 (1977–1981) и от природни бедствия – ф. 1130
(1983–1986); за определяне на ловните полета – ф. 53 (1955–1967).
Актове и протоколи за инвентаризиране на посевите и разсадниците.
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Програми за: подобряване условията на труд – ф. 95 (1986); отглеждане
и сеч на дървостоя за корекция на р. Струма в участък Благоевград – ф. 95
(1997); горскостопанско устройство на държавния ловностопански район
към ГС – с. Цапарево – ф. 1130 (1988).
Проекти за: стопанисване и устройство на ловностопански район „Чемериката“ – ф. 95 (1998); борба с ерозията – ф. 243 (1964), ф. 624 (1978), ф. 626
(1964); изграждане на крайградска зелена зона „Якоруда“ за масов отдих –
ф. 53 (1983); възстановяване на околната среда, нарушена при строителството на водносилова каскада „Белмекен – Сестримо“ – ф. 53 (1973, 1975).
Планове за: цялостната дейност; дърводобива; лесокултурната дейност;
лесосечния фонд и главното ползване на горите; страничните дейности; залесяването, стопанисването и охраната на горите; пласмента; труда; финансови.
Отчети за: дейността на стопанствата; производството; себестойността,
качеството и реализацията на продукцията; капиталните вложения; страничните дейности; мероприятията в горското стопанство; инвентаризацията на
горските култури; разпределението на горската площ по видове гори; добитата дървесна маса; разпределението на залесената площ по видове; положения
доброволен труд за залесяване; лесокултурната дейност; лесосечния фонд;
механизираните работи в дърводобива; селскостопанските дейности; труда и
ФРЗ; социалното развитие на колективите; трудовите злополуки.
Сведения и справки за: рибовъдната дейност; реализираната селскостопанска продукция; отстрела, таксацията и развъждането на дивеча и рибата;
нарушенията по горите, лова, рибарството и защитата на природата; обектите, предложени за приватизация – ф. 624 (1997); защитените природни обекти
и за категоризацията на горските технически участъци – ф. 243 (1960–1961);
строежа и ремонта на горските пътища и сгради – ф. 84 (1947); създадените
гори през 1944–1982 г. и за историческото развитие на ГС – Симитли (1982).
Преписки: по учредяване на ловно стопанство „Дикчан“ към ГС – ф. 84
(1987); за признаване собственост на частни гори – ф. 297 (1945).
Преброителни ведомости за отчитане естественото възобновяване на
насажденията – ф. 243 (1955).
Семеконтролни свидетелства за семената на горските дървета – ф. 297
(1977–1981).
Лесоустройствени проекти, таксационни описания и карти към тях.
Проектосметна документация за: направа на противопожарни минерализовани ивици, строеж на горски камионен път, горски кантон, сгради – ф. 83
(1953–1965); направата на горски пътища, работнически жилища, административна сграда, електрификация и канализация на горските пътища – ф. 924
(1945–1967).
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове.
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Книги: заповедни; инвентарни – ф. 612 (1937, 1947–1950, 1955–1957);
главни; за регистриране на трудови злополуки и професионални заболявания; за наказване нарушителите на гората – ф. 297 (1976–1981).
Регистри: на имотите – ф. 624 (1999); за комплектоване на лесосечния
фонд – ф. 297 (1972–1979).
Тарифи за цените на горските продукти.
Договори за: пласмент на продукцията; покупко-продажби на недвижими и движими имоти – ф. 1140 (1992–1995).
Жалби, рапорти, докладни записки, наказателни постановления и др. по
констатирани нарушения и наложени санкции – ф. 243 (1951–1956), ф. 541
(1986–1991). ЛП
Г ОРС К И ПРОМ И ШЛ Е НИ СТ ОП АНСТ ВА
4 фонда, 5 описа, 85 а.е., 1.45 л.м., 1950–1960 г.
Създават се през 1951 г. след отделянето им от държавните горски стопанства. Извършват дърводобив за промишлени и строителни цели. Подчинени са на
Главно управление „Дърводобив и транспорт“ към Министерството на тежката промишленост. Обединяват се с ГС през 1960 г.

Горско промишлено стопанство – с. Белица, Благоевградско
Ф. 611, 1 опис, 37 а.е., 0.80 л.м., 1952–1960 г.
Вж. ф. 612
Горско промишлено стопанство – с. Гара Пирин, Благоевградско
Ф. 625, 1 опис, 8 а.е., 0.10 л.м., 1953–1959 г.
Вж. ф. 626
Горско промишлено стопанство – с. Елешница, Благоевградско
Ф. 623, 1 опис, 19 а.е., 0.20 л.м., 1952–1959 г.
Вж. ф. 624
Горско промишлено стопанство – Разлог
Ф. 216, 2 описа, 21 а.е., 0.35 л.м., 1950–1959 г.
Вж. ф. 63, ф. 215 и ф. 218
та.

Окръжни, инструкции, заповеди и наредби по дейността на стопанства-

Протоколи: от общо събрание – ф. 623 (1952); за утвърждаване на трудови норми и разценки – ф. 623 (1955); на инвентаризационни комисии –
ф. 216 (1955).
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Планове за: дейността на стопанствата; сечта; второстепенното ползване; дърводобива; направата на горски пътища; реализацията на дървения
строителен материал.
Отчети за производството.
Финансов отчет и баланс – ф. 216 (1957).
Книги: заповедни; главни; за основните средства; за продажбите и приходите; инвентарни.
Трудови норми и разценки.
Актове за трудови злополуки и журнали за проведени инструктажи по
охрана на труда – ф. 623 (1955). ЛП
Г ОРС К И ПРОМ И ШЛ Е НИ ПР Е Д ПРИЯТ ИЯ
4 фонда, 7 описа, 149 а.е., 2.24 л.м., 1947–1958 г.
Предприятието в Разлог се създава през 1947 г. Извършва превоза на дървените материали от временните складове на ГС в околията и продажбата им на
изкупвателните организации. Закрива се през 1951 г. Останалите предприятия
имат същия предмет на дейност като на горските промишлени стопанства.

Горско промишлено предприятие – Гоце Делчев
Ф. 1077, 1 опис, 8 а.е., 0.06 л.м., 1951–1958 г.
Вж. ф. 516
Горско промишлено предприятие – Разлог
Ф. 215, 3 описа, 89 а.е., 1.43 л.м., 1950–1958 г.
Вж. ф. 216
Смесено горско промишлено предприятие – Разлог
Ф. 218, 1 опис, 27 а.е., 0.55 л.м., 1947–1953 г.
Вж. ф. 216
Горско промишлено предприятие – Сандански
Ф. 510, 2 описа, 25 а.е., 0.20 л.м., 1951–1958 г.
Вж. ф. 512
Окръжни, наредби и инструкции от висшестоящи органи по дейността
на предприятията.
Протоколи: от заседания на Дирекционния съвет – ф. 215 (1955–1956);
за природни бедствия в района – ф. 215 (1954); за нормирането на труда –
ф. 215 (1951–1952); за предадени материали – ф. 218 (1951); за рационализаторски предложения – ф. 215 (1954–1955).
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Доклади за дейността – ф. 215 (1954–1956).
Правилници и устави за вътрешния ред – ф. 215 (1953).
Заповедна книга – ф. 215 (1954).
Планове и отчети за дейността на предприятията.
Бюлетини за дърводобива – ф. 215 (1955–1956).
Наряди за дървен материал – ф. 218 (1947–1948).
Финансови планове, отчети и баланси.
Оборотни ведомости – ф. 218 (1951).
Главни книги.
Ревизионни актове.
Анализи за трудовите злополуки.
Проектосметни документации и работни проекти за прокарването на
горски пътища – ф. 215 (1951–1956). ЛП
ТР У ДОВО -ГОРС К И ПРОИ ЗВОД ИТ Е ЛНИ КООП Е РА ЦИИ
4 фонда, 5 описа, 48 а.е., 0.70 л.м., 1934–1953 г.
Продължават дейността на съществуващите преди 1944 г. ТГПК. От
1948 г. работата им по добива, преработката и търговията с дървени материали преминава към държавните горски стопанства.

Трудово-горска производителна кооперация „Капатник“ – с. Бачево,
Благоевградско
Ф. 617, 2 описа, 10 а.е., 0.15 л.м., 1934–1950 г.
Вж. ф. 948
Трудово-горска производителна кооперация „Джинджирица“ – Разлог
Ф. 266, 1 опис, 19 а.е., 0.20 л.м., 1944–1947 г.
Вж. ф. 174К и ф. 583
Трудово-горска производителна кооперация „Елен“ – Сандански
Ф. 247, 1 опис, 15 а.е., 0.30 л.м., 1937–1953 г.
Вж. ф. 244К
Трудово-горска производителна кооперация „Добриля“ –
с. Скребатно, Благоевградско
Ф. 893, 1 опис, 4 а.е., 0.05 л.м., 1943–1950 г.
Вж. ф. 323К и ф. 894
Протоколни книги – ф. 266 (1946–1947), ф. 617 (1936–1948), ф. 893
(1943–1950).
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Протоколи от общи годишни събрания – ф. 893 (1945–1947).
Доклади за дейността на кооперациите.
Преписки с БЗКБ, Районния горски кооперативен съюз „Рила“, Дирекцията на статистиката, кооперации в страната, учреждения и частни лица за
кредитиране и закупуване на стоки – ф. 266 (1944–1946).
Книги за: годишните инвентаризации и финансово-счетоводни баланси – ф. 247 (1937–1946); паричните фондове – ф. 247 (1939–1948); движението на текущите сметки – ф. 247 (1939); дяловото участие на кооперацията
в Горски кооперативен съюз – София, Народно кооперативно издателство и
Популярна банка – Свети Врач (Сандански) – ф. 247 (1939–1947); личните
членски партиди – ф. 247 (1945–1946); главни – ф. 247 (1944–1947), ф. 617
(1936–1947); инвентарни – ф. 617 (1943–1947).
Дневници за: дяловия капитал на членовете – ф. 247 (1939–1947); съдебните вземания от дебитори – ф. 247 (1939–1953); оборота – ф. 247 (1938–
1945), ф. 617 (1938–1950).
Регистри за: изработения дървен материал; кредиторите; временните
сметки; добития и продаден суров дървен материал – ф. 247 (1939–1947).
Декларация по данъка върху военновременните печалби – ф. 893 (1946).
Ревизионни актове – ф. 617 (1934–1942), ф. 893 (1947). ЛП
Еднолично акционерно дружество „Парангалица“ – Благоевград
Ф. 1536, 2 описа, 144 а.е., 0.75 л.м., 1989–2006 г.
Вж. ф. 598
Създава се през 1989 г. като ДФ „Парангалица“ – Благоевград, правоприемник е на Горскостопански комбинат – Благоевград. Въз основа Решение № 2918
от 19 апр. 1991 г. на Окръжен съд – Благоевград се заличават от състава на ДФ
нейните поделения – всички горски стопанства в региона. От 1992 г. се преобразува в АД, а от 1997 г. е ЕООД. Предметът на дейност е: търговия с дървесина, други горски суровинни ресурси и продукти от тях, с дивеч за разселване
и дивечово месо; услуги, организиране и участие в международни изложения и
панаири в страната и чужбина, свързани с горското, ловното и рибното стопанство; реклама; маркетинг; лизингови сделки и др. Със Заповед № РД-41-177 от 16
март 1999 г. на Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа
на ЕАД „Парангалица“ се прехвърлят безвъзмездно дълготрайните материални
активи от Районно управление на горите – Благоевград. През 2002 г. дейността
му се прекратява. Продадено е през 2005 г. на „Гейт“ ЕООД – с. Гърмен. Заличено
е от фирмения регистър на 19 апр. 2006 г.

Заповеди, становища, решения, указания на висшестоящи органи по създаването, дейността и ликвидацията на дружеството.
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Правилници за: възлагане на дейности в защитени територии, държавна
собственост (1999); действията на Дирекция „Приватизация“, следприватизационен контрол и търговски дружества и ликвидаторите във връзка с ликвидацията и производството по несъстоятелност на дружеството (2002).
Правен анализ на дружеството (2002).
Протоколи от: заседания на Управителния съвет, Съвета на директорите; общи събрания; разделителни протоколи за дължими активи на фирмата
към държавните лесничейства в окръга (1991); от търгове (2005).
Докладни записки, предложения, информации до висшестоящи органи за
дейността на дружеството.
Договори за: възлагане ликвидацията на дружеството; покупко-продажба на дружествени дялове и на дълготрайни материални активи; увеличаване
на заетостта на безработни лица в лесокултурните мероприятия.
Анализи, отчети и справки по дейностите на дружеството.
Регистър и справки за недвижимите имоти, собственост на дружеството
(1999, 2004).
Информационен регистрационен картон (2003).
Експертна оценка на дълготрайните материални активи.
Баланси: счетоводни; разделителни между държавните лесничейства в
Благоевград, Симитли, Кресна и „Парангалица“ ЕАД (1999); ликвидационни;
приключителен (2006).
Ревизионни актове.
Съдебни преписки за издължаване към кредиторите.
Лиценз за извършване на международни автомобилни превози. ЛП
ЕДНО Л ИЧНИ А К ЦИОН Е РНИ Д РУЖЕ СТ ВА
В ГОРС К О Т О С Т ОП А НСТ ВО
7 фонда, 9 описа, 159 а.е., 0.94 л.м., 1999–2006 г.
Създават се със заповеди от 1999 г. на Министерството на земеделието,
горите и аграрната реформа чрез отделянето стопанската дейност на преобразуваните ГС в региона. Извършват дърводобив, транспорт, спедиторски услуги,
търговия, преработка на дървесина и др. материали; животновъдство, рибовъдство, селскостопанско производство; строителство и строителни ремонти;
туризъм – ловен и друг, хотелиерство; ловностопанска и лесокултурна дейност;
добив и търговия с горски продукти и др. Продадени са през периода 2000–2006 г.

ЕАД „Семково 99“ – Белица
Ф. 1562, 1 опис, 10 а.е., 0.04 л.м., 1999–2001 г.
ЕАД „Ореляк 99“ – Гоце Делчев
Ф. 1570, 1 опис, 22 а.е., 0.10 л.м., 1999–2005 г.
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ЕАД „Вищерица“ – с. Добринище, Благоевградско
Ф. 1583, 1 опис, 34 а.е., 0.30 л.м., 1999–2005 г.
ЕАД „Калабак 99“ – Петрич
Ф. 1565, 2 описа, 29 а.е., 0.09 л.м., 1999–2006 г.
ЕАД „Перивол“ – Разлог
Ф. 1561, 1 опис, 11 а.е., 0.03 л.м., 1999–2001 г.
ЕАД „Мелник 99“ – Сандански
Ф. 1569, 1 опис, 13 а.е., 0.08 л.м., 1999–2002 г.
ЕАД „Трещеник 99“ – Якоруда
Ф. 1566, 2 описа, 40 а.е., 0.30 л.м., 1999–2006 г.
Заповеди на МЗГ, решения и удостоверения на Окръжен съд – Благоевград за създаването, дейността и ликвидацията на дружествата.
Договори между МЗГ и ЕАД „Семково 99“ и ЕАД „Перивол“ за продажба на акции на дружествата – ф. 1561, ф. 1562 (2000–2001).
Правен анализ – ф. 1570 (2001–2002).
Устави на дружествата.
Протоколи от заседания на съветите на директорите.
Разделителни и приемателно-предавателни протоколи за прехвърляне на
активи и пасиви между дружествата и държавните лесничейства и горските
сторанства.
Протоколи и договори от търгове за покупко-продажби на дълготрайни
материални активи на дружествата.
Доклади, докладни записки, справки, информации до висшестоящи органи по дейността на дружествата.
Бизнес-програма – ф. 1566 (1999).
Отчети за: производството и реализацията на продуктите от дърводобива и услугите, свързани с него; наличностите, постъпленията и разходите
на суровини, материали, горива и енергия; извършените дейности по залесяването, стопанисването, опазването и охраната на горите; заетите лица и
средствата за работна заплата.
Експертни оценки на дълготрайни материални активи – ф. 1570 (2000–
2002), ф. 1583 (1999–2001, 2004).
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове. ЛП
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Държавно ловно стопанство „Пирин“ – Разлог
Ф. 1245, 3 описа, 93 а.е., 0.50 л.м., 1975–1995 г.
Създава се с Разпореждане № 348 от 31 дек. 1974 г. на МС в района на ГС –
Банско, Бачево, Белица, Разлог и Симитли. Предметът му на дейност е развитие
на интензивно ловно стопанство чрез развъждане, разселване и аклиматизиране
на диви животни, износ на дивечово месо и международен ловен туризъм. През
1989 г. прекратява дейността си и е поделение на ДФ „Парангалица“ – Благоевград. От 1 юли 1991 г. е самостоятелна ДФ „Държавна дивечовъдна база Предела“ – Разлог. Въз основа Заповед № 314 от 21 окт. 1994 г. на Комитета по
горите – София се преобразува в съставна част на ГС – Разлог.

Заповеди и решения на Комитета по горите и решение на Окръжен съд –
Благоевград за промени в наименованието и закриването на стопанството.
Протоколи от: заседания на Стопанския комитет; общи събрания.
Заповеди на ръководството по дейността на стопанството.
Доклади за дейността на стопанството.
Планове и отчети за: работата на стопанството; труда и ФРЗ; лесокултурните мероприятия и лесосечния фонд; лова и риболова; капиталното строителство; социалното развитие на колектива; трудовите злополуки; валутни.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове. ЛП
Областна служба по укрепване на пороищата и залесяването –
Благоевград
Ф. 139, 1 опис, 27 а.е., 0.19 л.м., 1942–1949 г.
Вж. ф. 142К
Съществува от преди 1944 г. Ръководи и контролира дейността на секциите по укрепване на пороищата и залесяването в Кюстендил, гара Земен, Дупница,
Горна Джумая (Благоевград), Свети Врач (Сандански) и Петрич. Води изследователска дейност на поройните участъци във водосборния район на р. Струма.
Подчинена е на Дирекция на горите и лова при МЗДИ. Ликвидирана е през 1948 г.
във връзка с промените в организацията на горското стопанство и новото административно-териториално деление на страната.

Указания, окръжни, наредби, заповеди и кореспонденция с висшестоящи органи по дейността на службата (1942–1948).
Заповеди на ръководството по дейността на службата (1943–1946).
Доклади за дейността на службата.
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Оценителни девизи за лесокултурните и укрепителни работи в района
на службите по укрепване на пороищата и залесяването – Серес, Свети Врач
(Сандански) и Дупница (1944).
Отчети за лесокултурните и укрепителни дейности в района на Горна
Джумая (Благоевград), Дупница, Кюстендил и гара Земен.
Сведения, отчети, таблици, протокол и списъци за опороени площи, охранителни периметри и лесокултурни дейности в района на службата.
Междуведомствен протокол и програма за лесокултурни и укрепителни
работи по водосборния район на р. Драговищица (1946).
Обяснителни проектантски записки със сметки, анализи и профили за
строителството на горски пътища в Рила планина (1949).
Архитектурни планове за постройка на жилищни и стопански сгради
(1946–1947).
Финансово-счетоводен баланс (1948). ДТ
С Е К ЦИИ ПО У К РЕ ПВАНЕ
Н А ПОРОИ Щ А Т А И З А ЛЕ СЯВА НЕ Т О
4 фонда, 5 описа, 112 а.е., 0.83 л.м., 1944–1952 г.
Съществуват от преди 1944 г. Основната им дейност е залесяване и строителство на укрепителни съоръжения в силно поройните участъци от водосборните райони на р. Струма и р. Места. След 1948 г. са подчинени на Министерството на горите. Закриват се през 1951 г. и дейността им се поема от съответните горски стопанства.

Секция по укрепване на пороищата и залесяването – Благоевград
Ф. 140, 1 опис, 20 а.е., 0.20 л.м., 1944–1951 г.
Вж. ф. 140К
Секция по укрепване на пороищата и залесяването – Петрич
Ф. 145, 2 описа, 46 а.е., 0.28 л.м., 1949–1951 г.
Секция по укрепване на пороищата и залесяването – Разлог
Ф. 156, 1 опис, 15 а.е., 0.15 л.м., 1944–1952 г.
Вж. ф. 152К
Секция по укрепване на пороищата и залесяването – Сандански
Ф. 150, 1 опис, 31 а.е., 0.20 л.м., 1944–1951 г.
Вж. ф. 151К
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Окръжни, заповеди, писма на висшестоящи органи по дейността на секциите.
Предложения за видоизменяне на строго охранителни зони – ф. 156
(1944–1945).
Протоколи от заседания на комисията по залесяването – ф. 150 (1950–
1951).
Планове за: укрепителните съоръжения – ф. 140 (1947–1950); главното
ползване; дърводобива; залесяването.
Планове и отчети за: горските разсадници; залесяването с доброволен
труд; дърводобива и страничните дейности.
Отчети за: залесяването с отбиване на трудова повинност в Светиврачка, Дупнишка и Кюстендилска околии – ф. 140 (1946); горското строителство; капиталните вложения; технически отчети – ф. 140 (1946, 1949–1950),
ф. 156 (1946–1947).
Сведения за: произведените фиданки в горските разсадници; събирането
на семена от горските видове; състоянието на горските разсадници и борбата
с вредителите по горите; изпълнението на трудовите норми.
Преписки за: отчуждаването на земи за горски разсадници – ф. 140
(1945–1946); състоянието на разсадниците; доставката и производството на
горски семена; есенното и пролетно залесяване; отглеждането на млади култури; охранителните периметри и пашата на добитъка; ремонта и строежа на
горски сгради; отглеждането на евкалиптови фиданки – ф. 145 (1950–1951);
финансовата отчетност.
Таблици за залесителните и укрепителни мероприятия – ф. 150 (1948–
1950).
Скици на залесени площи – ф. 150 (1951).
Оборотни ведомости на горските производителни кооперации – ф. 140
(1945–1946).
Оценителни девизи за работата, извършена по стопански начин – ф. 140
(1945–1947). ЛП
СПИСЪК НА НЕАНОТИРАНИТЕ ФОНДОВЕ
Ревирно лесничейство – с. Бабяк, Благоевградско
Ф. 50, 1 опис, 11 а.е., 0.10 л.м., 1942–1948 г.
Вж. ф. 56К
Ревирно лесничейство – с. Ковачевица, Благоевградско
Ф. 81, 1 опис, 23 а.е., 0.15 л.м., 1941–1947 г.
Вж. ф. 76К
Общинско горско стопанство – Банско
Ф. 94, 1 опис, 19 а.е., 0.20 л.м., 1944–1950 г.
Вж. ф. 98К, ф. 541
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ско

Горско стопанство – с. Бачево, Благоевградско
Ф. 224, 3 описа, 60 а.е., 0.35 л.м., 1945–1976 г.
Вж. ф. 63
Държавно горско стопанство – с. Горно Драглище, Благоевградско
Ф. 217, 1 опис, 13 а.е., 0.20 л.м., 1933–1951 г.
Горско стопанство – Мелник
Ф. 1364, 1 опис, 46 а.е., 0.80 л.м., 1982–1988 г.
Държавно горско стопанство „Джинджирица“ – Разлог
Ф. 62, 1 опис, 14 а.е., 0.10 л.м., 1944–1950 г.
Държавно горско стопанство „Черна Места“ – с. Якоруда, БлагоевградФ. 54, 1 опис, 26 а.е., 0.25 л.м., 1940–1950 г.
Вж. ф. 58К
СПИСЪК НА ЧАСТИЧНИТЕ ПОСТЪПЛЕНИЯ
Горско промишлено стопанство – м. „Попина лъка“
ЧП 83, 1 а.е., 0.01 л.м., 1959–1960 г.
V.3. ВОДНО СТОПАНСТВО
Държавна напоителна система – Благоевград
Ф. 1039, 6 описа, 297 а.е., 3.06 л.м., 1953–1996 г.

Създава се през 1953 г. като хидротехнически участък към Държавна напоителна система – Станке Димитров (Дупница). През периода 1963–1965 г. е част
от Окръжно производствено управление „Водно стопанство“ – Благоевград. Въз
основа на ПМС № 45 от 30 септ. 1965 г. е Държавна напоителна система – Благоевград към новосъздаденото ДСО „Водно стопанство“. Организира и контролира водното стопанство на територията на окръга, строителството, експлоатацията и поддържането на хидромелиоративни съоръжения. През 1976 г. се
закрива и дейността ѝ се поема от Строително-експлоатационно предприятие
„Водно стопанство“ – Благоевград. То се създава с Разпореждане № 146 от 5
авг. 1976 г. на МС. През 1988 г. се преобразува в Предприятие за експлоатация
„Хидромелиорации“ и СП „Водно стопанство“. През 1994 г. прекратява юридическата си самостоятелност и е хидротехнически район към ЕАД „Напоителни
системи“ – клон Дупница.

Наредби, инструкции, указания, заповеди на висшестоящи органи по
дейността на учреждението.
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Протоколи от: заседания на Производствения и Стопанския комитети;
внедряване на рационализаторски предложения.
Заповеди на ръководството по дейността на учреждението.
Доклади: за цялостната дейност на учреждението; от честване на 25-годишнината; за дейността на районните напоителни системи в Петрич, Сандански и Гоце Делчев (1963–1968); за борбата с ерозията.
Планове: за работата на Стопанския съвет; петгодишни за работата на
предприятието, селскостопанската дейност, охраната на труда, социалното
развитие на колектива; комплексни на предприятието; за персонала и ФРЗ;
финансови.
Отчети за: експлоатационната и селскостопанската дейност; строителството; капиталните вложения; мелиоративното строителство на нови поливни площи; себестойността на строително-монтажните работи; изобретенията,
рационализациите и икономическия ефект от тях; икономиите на суровини,
материали, горива, енергия; материално-техническото снабдяване; механизацията на строителните работи; труда и работната заплата; квалификацията на
кадрите; трудовите злополуки; охраната на труда.
Актове за полетите площи.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове.
Картотека и баланс на поливните площи, водоизточници, начини за напояване и разпределение на площите по култури в Благоевградски окръг. ЛП
Окръжно производствено управление „Водно стопанство“ –
Благоевград, район Гоце Делчев
Ф. 565, 4 описа, 124 а.е., 0.95 л.м., 1953–1975 г.
Вж. ф. 17К, ф. 19 и ф. 1039
Създава се през 1953 г. като Държавна напоителна система – Гоце Делчев,
приемник на закрития Воден синдикат „Места“ – Неврокоп (Гоце Делчев). През
периода 1963–1965 г. е хидротехнически район от Окръжно производствено управление „Водно стопанство“ – Благоевград. Въз основа на ПМС № 45 от 30
септ. 1965 г. е район към Държавна напоителна система – Благоевград при ДСО
„Водно стопанство“. Извършва напояване на земеделските площи в района, мелиоративно строителство и контрол върху изпълнението на Закона за водното
стопанство. Закрива се през 1976 г.

Протоколи от общи събрания и заседания на Дирекционния съвет.
Доклади за дейността на предприятието.
Заповедни книги.
Планове и отчети за: водоползването, извършените напоявания и поливните площи; производството; труда и ФРЗ; мелиоративната дейност; лими263
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тното строителство; материално-техническото снабдяване; движението на
кадрите.
Баланси на поливните площи.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове.
Характеристики на предложени за награди работници и служители. ЕП
Окръжно производствено управление „Водно стопанство“ –
Благоевград, район Сандански
Ф. 317, 3 описа, 66 а.е., 0.75 л.м., 1953–1975 г.
Вж. ф. 149 и ф. 1039
Създава се през 1953 г. като Държавна напоителна система, приемник на
закритите водни синдикати в Сандански и Петрич. През периода 1963–1965 г.
е хидротехнически район от Окръжно производствено управление „Водно стопанство“ – Благоевград. Въз основа на ПМС № 45 от 30 септ. 1965 г. е район към
Държавна напоителна система – Благоевград при ДСО „Водно стопанство“. Извършва напояване на земеделските площи в района, мелиоративно строителство
и контрол върху изпълнението на Закона за водното стопанство. Закрива се през
1976 г.

Заповеди, наредби, инструкции от висшестоящи органи по дейността на
предприятието.
Заповедни книги.
Планове за: дейността на предприятието; производството, труда и ФРЗ;
напояването; себестойността; финансови.
Отчети за: дейността на предприятието; автотранспорта и изразходваното гориво; производството; труда и ФРЗ; строителството; напояването; материално-техническото снабдяване.
Счетоводни отчети и баланси.
Главни книги.
Ревизионни актове.
Протокол за приемане в експлоатация на обект „Напоително поле – Сандански“ и приемателни протоколи за извънлимитно строителство.
Ремонтни ведомости за поддържане на каналната мрежа и годишен титулен списък за генералния ремонт от собствени средства (1958). ЛП
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Строително управление „Водстрой“ – Благоевград
Ф. 1107, 2 описа, 44 а.е., 0.45 л.м., 1973–2001 г.
Вж. ф. 1039
Създава се с Решение № 321 от 23 май 1973 г. на МС. Извършва хидромелиоративно строителство, изграждане на напоителни полета, корекции на реки и
др. на територията на окръга. От 1976 г. е част от новообразуваното Строително експлоатационно предприятие „Водно стопанство“ – Благоевград. През
1988 г. продължава дейността си като СП „Водно стопанство“ – Благоевград,
а от 1990 г. е поделение на ДФ „Водно стопанство“ – София. От 1992 г. е самостоятелен клон на ЕАД „Водно стопанство“ – София. През 1998 г. се преобразува
в ЕАД „Водно стопанство“ – Благоевград. Продадено е на АД „Водно строителство“ – Благоевград на 26 ноем. 1999 г.

Указания, наредби, инструкции, заповеди и решения на висшестоящи
органи по дейността на предприятието.
Заповеди на МС и Министерството на земеделието, горите и аграрната
реформа, решения и удостоверения на Окръжен съд – Благоевград за регистриране и промени в статута и ръководството на предприятието (1991–1992,
1995, 1998–1999).
Правилник за устройството и дейността на предприятието (1991).
Протоколи от: заседания на Стопанския съвет; общи събрания.
Планове за: строителната дейност; себестойността; труда; финансови.
Отчети за дейността на предприятието.
Счетоводни баланси.
Ревизионни актове. ЛП
ВОД НИ СИНД ИКА Т И
5 фонда, 5 описа, 169 а.е., 1.53 л.м., 1931–1959 г.
Създават се преди 9 септ. 1944 г. за напояване на обработваеми земи, корекции на малки реки, отводняване на мочурливи места, залесяване и укрепване на
поройни места и др. Закрити са с ПМС № 11 от 1952 г.

Воден синдикат „Бело поле“ – Благоевград
Ф. 223, 1 опис, 33 а.е., 0.19 л.м., 1945–1953 г.
Вж. ф. 341К и ф. 1039
Воден синдикат „Места“ – Гоце Делчев
Ф. 19, 1 опис, 17 а.е., 0.10 л.м., 1944–1949 г.
Вж. ф. 17К и ф. 565
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Воден синдикат „Кресненски пролом“ – с. Крупник, Благоевградско
Ф. 402, 1 опис, 72 а.е., 0.81 л.м., 1939–1959 г.
Вж. ф. 273К
Воден синдикат „Извор“ – с. Петрово, Благоевградско
Ф. 225, 1 опис, 27 а.е., 0.28 л.м., 1931–1952 г.
Вж. ф. 149
Воден синдикат „Пирин“ – Сандански
Ф. 149, 1 опис, 20 а.е., 0.15 л.м., 1939–1953 г.
Вж. ф. 345К, ф. 271К и ф. 317
Окръжни, указания, решения на висшестоящи органи по дейността на
синдикатите.
Устави на синдикатите – ф. 149 (1948), ф. 223 (1946, 1949), ф. 225 (1932,
1936, 1942, 1946, 1949).
Заповедни книги – ф. 225 (1936–1952), ф. 402 (1939–1953).
Протоколи от: заседания на управителни и контролни съвети – ф. 19
(1946–1949), ф. 159 (1944–1953), ф. 223 (1945–1953), ф. 225 (1931–1952),
ф. 402 (1939–1950); общи събрания; за отчуждаване на имоти – ф. 223 (1949–
1950), ф. 402 (1943–1946); за приемане и предаване на активи и пасиви от
Воден синдикат – с. Петрово на Воден синдикат – Сандански – ф. 225 (1952).
Планове за дейността на синдикатите.
Отчети за дейността на синдикатите – ф. 19 (1947), ф. 149 (1945–1951),
ф. 225 (1931–1949), ф. 402 (1943, 1945).
Преписки с висшестоящи органи и учреждения за: построяването на
главния напоителен канал, изработването на кадастрални планове и организацията на работата на синдиката – ф. 225 (1933–1943); напояването на площите – ф. 149 (1946–1952); изграждането на помпени станции, каналната мрежа
и съоръженията, капиталните ремонти на каналите – ф. 402 (1951–1959).
Проектосметна документация за строителството на напоителна, отводнителна и пътна мрежа.
Списъци на членовете на синдикати.
Ведомости за имотите на членовете от с. Брежани и с. Симитли – ф. 402
(1943–1953).
Бюджети – ф. 225 (1942–1946).
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове.
Книги: за поканите за заседания на Управителния съвет – ф. 149 (1939–
1952); счетоводни; главни; присъствена книга на персонала.
Лични досиета на служителите – ф. 402 (1939–1952). ЛП
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Областно инженерство по водите – Благоевград
Ф. 104, 2 описа, 46 а.е., 0.20 л.м., 1944–1951 г.
Вж. ф. 27К
Създава се преди 1944 г. за водоснабдяване на населените места в областта.
Подчинено е на Дирекция по водите при МЗГ. Закрива се в резултат от административно-териториалните промени през 1948 г. Дейността му се поема от
отдел „Водно стопанство“ при ОНС – Благоевград.

Окръжни, заповеди, писма, инструкции и указания на висшестоящи органи по дейността на водните синдикати и инженерствата по водите.
Заповедна книга за глоби.
Протоколи на управителни съвети на водните синдикати в областта.
Планове и отчети за цялостната дейност на водните синдикати в областта.
Сведения за: направените канали и съоръжения и напояваните култури от водните синдикати; държавните имоти, намиращи се извън чертите на
населените места в Горноджумайска област (1944); събраните такси „Водно
право“.
Координатни изчисления по изучаването на р. Струма (1945–1948).
Бюджети и баланси на водните синдикати.
Анализ на цените и строителните работи при строежи на водни синдикати.
Списъци на: собствениците на имоти, напоявани от водните синдикати
в Горноджумайска област, които се облагат с такса „Водно право“; наличния
инвентар в Областното инженерство по водите; собствениците от с. Якоруда,
неиздължили такса „Водно право“; парцели на жители от с. Якоруда и типов
проект за построяване на кантони; членовете на Воден синдикат „Струмешница“; персонала на Областното инженерство (1945). ЛП
Районно инженерство по водите – Гоце Делчев
Ф. 103, 1 опис, 4 а.е., 0.05 л.м., 1945–1948 г.
Създава се преди 1944 г. и е подчинено на Областно инжeнерство по водите – Горна Джумая (Благоевград). Организира и контролира поливането на
земеделските площи и водоснабдяването на населените места в Неврокопска и
Разложка околии. Закрива се през 1948 г.

Списъци на водоползвателите, заявления за отменяне на данък „Водно
право“ и кореспонденция на кметствата от района с Районното и Областното
инженерство по водите.
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Списъци на стопани на водни заведения от селата в района, които се
облагат с такса „Водно право“. ЕЯ
Районно инженерство по водите – Петрич
Ф. 99, 1 опис, 22 а.е., 0.10 л.м., 1963–1975 г.
Вж. ф. 106К
Създава се преди 1944 г. и е подчинено на Областно инженерство по водите – Горна Джумая (Благоевград). Организира и контролира поливането на
земеделските площи и водоснабдяването на населените места в Светиврачка
(Санданска) и Петричка околии. Закрива се през 1948 г.

Доклади за производствената дейност.
Производствени програми.
Планове за: труда; разходите; финансови.
Отчети за: производството и ФРЗ; напояването; материално-техническото снабдяване.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни записки. ГА
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VІ. СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО И
КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО
VІ.1. СТРОИТЕЛСТВО
VІ.1.А. ПРОЕКТИРАНЕ
Районна проектантска организация – клон Благоевград
Ф. 912, 8 описа, 269 а.е., 4.94 л.м., 1959–2001 г.
Създава се върху основата на проектантска група при ОНС – Благоевград.
През 1959 г. се обособява в самостоятелна Проектантска организация. От
1981 г. е Териториална проектантска организация, чийто приемник е регистрираното през 1993 г. в Окръжен съд – Благоевград ЕООД „ТПО“. Подчинено е
на Министерството на териториалното развитие и строителството и има за
предмет на дейност проектиране, консултантска, информационна и рекламна
дейност, експертизи, строителство, търговия и др. През 2000 г. е продадено на
ООД „ВИТ – 80“ – Благоевград.

Постановления, решения, указания, окръжни и др. на висшестоящи органи по дейността на организацията.
Протоколи от общи събрания и от заседания на Стопанския съвет.
Доклади за дейността на организацията.
Планове за: дейността на организацията; труда; финансови.
Отчети за: цялостната дейност; проучвателните и проектантски работи;
капиталните вложения и въведените в действие основни фондове; рационализациите и изобретенията; персонала и ФРЗ.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове.
Проекти на строителни обекти – административни сгради, жилищни блокове, музеи, училища, хотели, стадиони и др.
Брошура „20 години от създаване на Проектантска организация“ (1979).
ЛП
Комплексен институт за проучване и проектиране
„Електропроект“ – Благоевград
Ф. 1289, 5 описа, 149 а.е., 2.03 л.м., 1968–1989 г.
Създава се със Заповед № 1470 от 25 ноем. 1968 г. на Министерството
на машиностроенето като филиал на Института за проучване и проектиране
„Машелектропроект“ – София. От 1972 г. е към Центъра за научноизследователска и развойна дейност при ДСО „Респром“. С ПМС № 59 от 1 ян. 1974 г. е
филиал на новосъздадения КИПП „Електропроект“ – София. Изготвя проекти
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за реконструкция, модернизация и разширение на производствените мощности
в областта на електронната и електротехническата промишленост и в строителството.

Наредби, инструкции, решения, указания, заповеди на висшестоящи органи по дейността на учреждението.
Протоколи от заседания на Стопанския съвет.
Заповеди на ръководството по дейността на учреждението.
Доклади за дейността на учреждението.
Планове и отчети за: проучвателните и проектантските работи и тяхната
себестойност; труда и ФРЗ; капиталните вложения и въведените в действие
основни фондове; състава и движението на персонала.
Счетоводни отчети и баланси.
Проекти за строеж и реконструкция на сгради. ЛП
Еднолично дружество с ограничена отговорност „Благоевградски
териториален кадастър“ – Благоевград
Ф. 1407, 3 описа, 62 а.е., 0 32 л.м., 1983–2003 г.
Създава се през 1983 г. като СП „Териториален кадастър“ – Благоевград.
От 1984 г. ръководи групи в Гоце Делчев, Петрич, Разлог и Сандански. Съставя
и поддържа кадастъра в териториалните общности и осигурява административно-техническо обслужване на населението. Извършва трасиране на нови и
възстановяване на унищожени осови мрежи, изработване на сборни схематични и геодезични планове за подземни проводи, нивелационни планове и планове по
вертикално планиране на населените места, работни копия от кадастралните и
регулационни планове на населените места и др. Приемник на СП „Териториален
кадастър“ в Благоевград и Кюстендил от 1989 г. е ДФ „Благоевградски териториален кадастър“ – Благоевград. През 1992 г. се преобразува в ЕООД. През 2003 г.
е продадено на ООД „Благоевградски кадастър“ – Благоевград.

Решения, инструкции и указания на висшестоящи органи за създаването,
преобразуването и дейността на предприятието.
Протоколи от заседания на Стопанския и Техническия съвети.
Доклади на ръководството за дейността на предприятието.
Планове и отчети за дейността на предприятието.
Счетоводни отчети и баланси. ЛП
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VІ.1.Б. СТРОИТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Окръжна строителна организация – Благоевград
Ф. 206, 8 описа, 269 а.е., 2.73 л.м., 1949–1997 г.
Създава се през 1948 г. като стройрайон към Държавно строително управление – София, което продължава дейността на бившите околийски инженерства
и строителни секции в окръга. От 1959 г. е Окръжна строителна организация
със стройрайон в Благоевград и стройгрупи в Гоце Делчев, Петрич, Разлог и Сандански. През периода 1975–1989 г. е Общостроително предприятие към СМК –
Благоевград. През 1989 г. се преобразува в ОбФ „Скаптопара“ – Благоевград, а
от 1992 г. е ЕООД „Скаптопара“ – Благоевград. Извършва пручване, проектноконструкторска, строителна и търговско-инженерна дейност; изграждане на
електро, водопроводни и канализиционни мрежи и др. Продадено е през 1997 т.
на АД „Скаптопара приват“ – Благоевград.

Окръжни, указания и инструкции за дейността на предприятието.
Протоколи: от заседания на Стопанския съвет; за приемане на обекти; за
одобряване на временни норми; на комисията по качеството на извършените
строително-монтажни работи.
Доклади и анализи за дейността на предприятието.
Производствени програми.
Планове за: строителното производство; рационализаторската дейност;
безопасността и хигиената на труда; снабдяването; финансови.
Отчети за: строителното производство; себестойността на строителномонтажните работи; капиталните вложения и въведените в действие основни
фондове; изобретенията и рационализациите; въведените в действие жилища
и детски заведения; доставените и изразходвани материали по обекти; наличните машини и тяхното използване; движението на работната ръка; труда и
работната заплата; трудовите злополуки.
Преписки с инвеститори за строежи на обекти.
Досиета на строителни обекти в окръга (1957).
Актове за извършени строителни работи.
Счетоводни отчети и баланси.
Лични формуляри за картотекиране на работниците (1953). ЛП
Строително-монтажен комбинат – Благоевград
Ф. 1194, 5 описа, 346 а.е., 2.70 л.м., 1971–1991 г.
Създава се с Разпореждане № 590 от 16 дек. 1970 г. на Комитета за стопанска координация при МС като Държавно строително управление към ДСО
„Гражданско строителство“. През периода 1975–1989 г. е СМК – Благоевград и
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извършва цялостно строителство на жилищни, обществени, промишлени и селскостопански сгради в окръга. Въз основа Решение № 78 от 22 май 1989 г. на МС
се прекратява дейността му и негови правоприемници са регистрираните ДФ
„Места“ и ДФ „Сградостроене“ със седалище в с. Покровник, както и общинските строителни фирми в Банско, Благоевград и Гоце Делчев. През 1991 г. ДФ
„Места“ се закрива и се образуват три ЕООД – „СБО“, „Квалификация консулт“ и „Оборудване – МС“.

Постановления, разпореждания, наребди, инструкции, решения и заповеди от висшестоящи органи по дейността на комбината.
Протоколи от: общи събрания; заседания на Стопанския съвет и на ТИС;
балансови комисии; научно-техническото дружество; разпределяне активите
на комбината.
Доклади за цялостната дейност на комбината.
Планове: перспективен за развитието на комбината през 1985–2005 г.;
петгодишни производствени за рационализациите, охраната на труда, потребността от кадри, финансови; годишни производствени за работата на бюрото за рационализации и изобретения, внедряването на научно-технически
постижения, снижението себестойността на продукцията, труда, лимитните
капиталовложения.
Отчети за: строителното производство; себестойността на промишлената и строително-монтажната дейност; реализацията на продукцията; капиталните вложения и въведените в действие основни средства и мощности;
материално-техническото снабдяване; изобретенията и рационализациите;
икономиите на суровини, материали и горива; механизацията на строителството; персонала и ФРЗ; квалификацията на кадрите; трудовите злополуки.
Номенклатура на продукцията.
Счетоводни отчети и баланси.
Предложения и решения за награждаване с ордени и медали. ЛП
Строително-монтажен комбинат
„Стройкомплектмонтаж“ – Благоевград
Ф. 1248, 3 описа, 124 а.е., 1.09 л.м., 1967–1997 г.
Съществува от 1973 г. като поделение на Държавно строително управление – Благоевград и извършва спомагателно-инсталационни дейности за останалите строителните предприятия в окръга. В производствената структура е на
СМК – Благоевград. От 1978 г. е с наименованието „Стройкомплектмонтаж“.
Закрива се през 1988 г. и негови приемници са Монтажно инсталационно и заготвително предприятие и База за производствено-технологично и машинно снабдяване. Двете предприятия след 1989 г. са част от ДФ „Места“ – с. Покровник. Със
Заповед № РД-СК-27 от 14 юни 1991 г. на Министерството на строителството,
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архитектурата и благоустройството се образува ДФ „Снабдяване, заготовки и
монтаж“, която от 1992 г. е ЕООД. Предметът на дейност е пласмент и снабдяване; търговия и транспорт; заготовки и монтаж на арматури, подови настилки, водопроводни, канални, отоплителни, изолационни, дърводелски и тенекеджийски изделия; електрически табла; изработка на стоманобетонни изделия.
Продадено е през 1996 г.

Наредби, инструкции, заповеди на висшестоящи органи по дейността на
предприятието.
Вътрешен правилник за взаимоотношенията между поделенията на СМК
(1979).
Заповеди, оценки, протоколи, договор за покупко-продажбата на предприятието.
Протоколи от заседания на Стопанския съвет.
Доклади за дейността на предприятието.
Планове за: строително-монтажните работи; снижение себестойността
на продукцията; охраната на труда; финансови.
Отчети за: промишлената продукция; рационализаторската и изобретателската дейност; себестойността на строително-монтажните работи; материално-техническото снабдяване; квалификацията на кадрите; труда и ФРЗ;
трудовите злополуки.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове. ЛП
Домостроително предприятие – с. Покровник, Благоевградско
Ф. 1233, 5 описа, 209 а.е., 1.37 л.м., 1975–2000 г.
Съществува от 1973 г. като поделение на Държавно строително управление – Благоевград. Произвежда и монтира едри панели в сглобяемото жилищно строителство. Поделение е на СМК – Благоевград. От 1989 г. продължава
дейността си като ДФ „Сградостроене“ – с. Покровник. Поради прекратяване
използването на едропанелни жилищни конструкции през 1992 г. се приема програма за въвеждане на ново производство по системата „Симед“. През 1992 г. се
преобразува в ЕООД. През 2000 г. е продадено на АД „Строител – 99“.

Постановления, решения, разпореждания, указания, инструкции и заповеди на висшестоящи органи по дейността на предприятието.
Правилници за вътрешния ред.
Правни анализи (1995, 1998–1999).
Договори за продажба на предприятието.
Протоколи от: заседания на Стопанския и Управителния съвети, ТИС,
научно-техническото дружество; общи събрания; разделителни протоколи
със СМК – Благоевград.
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Заповеди на ръководството по дейността на предприятието.
Доклади: за дейността на предприятието; от юбилейни чествания.
Програми за: строителството по обекти; преструктурирането на производството (1992); техническата безопасност и хигиената на труда.
Планове за: работа на предприятието; строителното производство; внедряването на научно-технически постижения; охраната на труда; финансови.
Отчети за: дейността на комбината; произведената промишлена продукция; строително-монтажните работи; рационализаторската дейност; труда и
работната заплата; себестойността и реализацията на промишлената продукция; въвеждането в действие на жилищни сгради и детски заведения; капиталните вложения; трудовите злополуки.
Рационализаторски предложения, протоколи, заповеди, актове за внедряването им.
Информационна карта за състоянието на предприятието (1992).
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионен акт (2000). ЛП
Окръжно строително управление „Местни строежи“ – Благоевград
Ф. 204, 1 опис, 80 а.е., 1.20 л.м., 1953–1959 г.
Вж. ф. 206
Създава се през 1953 г. за строителство на държавни обекти и частно жилищно строителство в Благоевградски окръг и Станкедимитровска (Дупнишка)
околия. От 1957 г. е Околийска строителна кантора – Благоевград. През 1959 г.
се влива в Стройрайон – Благоевград.

Заповеди и инструкции от висшестоящи органи по дейността на управлението.
Доклади, обзори, таблици и сведения за изпълнението на плановете.
Протоколи: на комисии по качеството; за привременно приемане на
обектите; за разходните материали.
Планове за: труда и ФРЗ; финансирането на лимитни капиталовложения;
себестойността на строително-монтажните работи.
Отчети за: наличностите, постъпленията и разходите на материали; труда и капиталното строителство; себестойността на строително-монтажните
работи.
Досиета на завършени обекти (1955–1957).
Актове за: приемане на извършените строително-монтажни работи; измерване незавършените работи и за непредвидени и надвишени работи в Благоевград, Гоце Делчев, Петрич и Сандански (1955).
Проектосметна документация за направа на трошенокаменна настилка
на улица в Благоевград (1958). ЛП
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Държавно строително обединение
„Механизация и автотранспорт“ – база Благоевград
Ф. 634, 6 описа, 245 а.е., 1.45 л.м., 1959–1997 г.
Създава се през 1959 г. чрез обединяването на транспортната и машинната
техника на Окръжна строителна организация – Благоевград. От 1967 г. е База
„Помощно стопанство, механизация и автотраспорт“ към Държавно строително обединение „София – Запад“ – София. През периода 1975–1989 г. е Предприятие за механизация и автотранспорт при СМК – Благоевград. След неговото
преобразуване е дъщерно предприятие на ДФ „Места“ – с. Покровник. Въз основа
Постановление № 54 от 3 апр. 1991 г. на Министерството на строителството,
архитектурата и благоустройството се обособява в ДФ „РМА – Стримон“ –
Благоевград с бази в Гоце Делчев, Петрич и Сандански. Предметът на дейност
е: транспорт; проектиране и строителство; внос, износ, доставка и продажба на моторни превозни средства, стоителна механизация и резервни части за
тях и международен транспорт. Негов правоприемник от 30 авг. 1991 г. е ЕООД
„РМА – Стримон“. Продадено е през 1998 г.

Заповеди, решения, разпореждания и указания на висшестоящи органи
по дейността на предприятието.
Правилници за вътрешния ред.
Правен анализ (1997).
Преписки с държавни учреждения по актуването на собствеността на
дружеството (1994, 1996).
Протоколи: от заседания на Стопанския съвет; от общи събрания; разделителни протоколи между държавни фирми и дружества; за оценка на имуществото на дружеството (1991).
Заповеди на ръководството по дейността на предприятието.
Доклади за дейността на предприятието.
Планове за: дейността на предприятието; изобретателската и рационализаторската дейност; себестойността; охраната на труда; социалното развитие
на колектива; финансови.
Отчети за: производството; механизацията на строителството; рационализаторската и изобретателската дейност; експлоатацията на автомобилния
транспорт; помощните и спомагателните производства; икономиите на суровини и материали; труда и работната заплата; социалното развитие на колектива; трудовите злополуки.
Справки и таблици за механизацията и автотранспорта.
Разрешения за утвърждаване на рационализаторски предложения.
Счетоводни баланси и отчети.
Ревизионни актове. ЛП
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О БЩОСТ РОИ Т Е Л НИ ПР Е Д ПРИЯТ ИЯ
4 фонда, 26 описа, 619 а.е., 8.32 л.м., 1958–2005 г.
Създават се на основата на съществуващите в окръга стройгрупи към
Държавно строително обединение – София и Окръжно строително управление
„Местни строежи“ – Благоевград. От 1959 г. са към Окръжна строителна организация – Благоевград. През периода 1975–1989 г. са общостроителни предприятия към СМК – Благоевград. Техни приемници са регистрираните през 1989 г. общински фирми. Предметът им на дейност е проучване и проектиране, строително-монтажни и инженерингови работи в страната и чужбина, благоустрояване
и изграждане на населените места в района на общините Гоце Делчев, Петрич,
Разлог и Сандански. Преобразуват се в ЕООД след 1992 г. и са продадени през
периода 1998–2005 г.

Държавно строително обединение „Стройгрупа“ – Гоце Делчев
Ф. 888, 3 описа, 143 а.е., 1.30 л.м., 1958–1980 г.
Държавно строително обединение „Стройрайон“ – Петрич
Ф. 886, 6 описа, 122 а.е., 1.45 л.м., 1959–1995 г.
Държавна строителна организация „Стройгрупа“ – Разлог
Ф. 723, 8 описа, 141 а.е., 1.37 л.м., 1958–1998 г.
Стройрайон – Сандански
Ф. 884, 9 описа, 213 а.е., 4.20 л.м., 1959–2005 г.
Окръжни, наредби, заповеди и др. от висшестоящи органи по дейността
на предприятията.
Указ на Президиума на НС за наградена група работници и списък на
наградените – ф. 886 (1971).
Правилници за устройството и дейността на предприятията.
Анализ на правното състояние – ф. 723 (1997).
Приватизационни оценки – ф. 723 (1997), ф. 884 (2003–2005).
Протоколи от: заседания на стопански и управителни съвети; общи събрания; съвместни проверки с КДНК – ф. 888 (1976–1980); на приемателни
комисии по строителството – ф. 884 (1974); на ОбС – Разлог по приватизацията на ЕООД „Извора“ – ф. 723 (1997–1998); за разделяне на пасивите и
активите между СМК – Благоевград и Общостроително предприятие – Разлог – ф. 723 (1989); за оценка на земя и имущество – ф. 723 (1992–1993); за
инвентаризации и продажба на основни средства – ф. 886 (1994–1995).
Заповеди на ръководствата по дейността на предприятията.
Доклади и информации за дейността на предприятията.
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Архитектурни планове на строителни обекти в Гоце Делчев – ф. 888
(1958, 1963–1964).
Планове за: цялостната дейност; снижение себестойността на строително-монтажните работи; необходимите количества строителни материали;
финансиране лимитните капиталовложения; труда и работната заплата; материално-техническото снабдяване; внедряването на научно-техническите
постижения; финансови.
Отчети за: дейността на предприятието; труда; себестойността на строителството; разходите на материали; наличните строителни машини и транспортни средства и работата на автомобилния транспорт; механизацията на
строителството; внедряването на научно-техническите постижения и челния
опит; трудовите злополуки.
Договори за: възлагане управлението на дружеството – ф. 723 (1992);
покупко-продажба на дялове – ф. 723 (1998); строително-монтажни работи –
ф. 888 (1960–1964), ф. 723 (1994–1997).
Главна счетоводна книга – ф. 888 (1959–1961).
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове.
Каталог на цените на строителните материали – ф. 723 (1991).
Заявления за рационализаторски предложения, сметки за реализиран
икономически ефект и заповеди за внедряване на предложенията – ф. 888
(1977–1980). ЛП
Стопанска дирекция „Изграждане на населени места“ – Благоевград
Ф. 1121, 6 описа, 199 а.е., 1.64 л.м., 1959–2005 г.
Създава се през 1959 г. като СП „Жилищно строителство“ и е подчинено
на ОНС – Благоевград. Извършва отчуждаване на терени, изготвяне на проектосметна документация, ценообразуване на готовите жилища и тяхната продажба. От 1979 г. е СД „Изграждане на селищни системи“. Неин приемник от
1990 г. е Междуобщинска фирма „Инвестинженеринг“ – Благоевград. Изпълнява
инвеститорски функции, проучване, проектиране и строителство на жилищни и
културно-битови обекти, ремонти и др. Преобразува се в ЕООД „Инвестинженеринг“ през 1993 г. и в ЕООД „Инвестконтрол – 99“ през 2000 г. Приватизира
се през 2005 г.

Наредби, заповеди, инструкции, указания, решения на висшестоящи органи по дейността на предприятието.
Устройствен правилник (1990).
Правен анализ (2004–2005).
Договор за продажба на дружеството (2005).
Протоколи от общи събрания и от заседания на Стопанския съвет.
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Доклади за дейността на предприятието.
Инвестиционна жилищна програма по технологии и общини (1989).
Планове за: дейността на предприятието; капиталните вложения; труда;
финансови.
Отчети за: жилищното строителство; въведените в действие детски и
здравни заведения, училища, общежития; капиталните вложения; труда и работната заплата; квалификацията на кадрите; социалното развитие на трудовия колектив; разпределението на персонала по категории, пол, възраст,
образование; трудовите злополуки.
Разчети за усвоените средства за капитални вложения по източници на
финансиране на обектите в община Благоевград (1994–1995).
Справки за: капиталните вложения и завършени жилища; изпълнението
на строително-монтажните работи на обектите по програмата за посрещане
на Дипломатическия корпус в Благоевградски окръг (1986–1987); продажбите на общински жилища, подблокови пространства, ателиета, магазини.
Поименни списъци за капиталните вложения.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове. ЛП
Строително управление „Хидрострой“ – Сандански
Ф. 968, 6 описа, 277 а.е., 2.85 л.м., 1965–1997 г.
Създава се през 1965 г. като Строителен район водносилова каскада „Санданска Бистрица“ към Държавно строително управление „Хидрострой“ – София. Основната му дейност е построяването на каскадите „Санданска Бистрица“ и „Пиринска Бистрица“. От 1971 г. до 1973 г. строи Завод за превързочни материали – Сандански, водопроводи и извършва корекция на р. Струмешница. През
периода 1972–1991 г. е Строително управление „Хидрострой“ – Сандански. С
Решение № 128 от 1992 г. на МС предприятието се преобразува в самостоятелно
ЕООД „Хидрострой – юг“. Предмет на дейност е проектиране, производство,
експлоатация и инженеринг в областта на хидротехническото строителство и
водоснабдяването, търговия. Продадено е през 1997 г.

Постановления, окръжни, инструкции и др. на висшестоящи органи по
дейността на предприятието.
Правилници за вътрешния трудов ред.
Анализ за правното състояние (1996).
Протоколи: на Стопанския съвет; на ТИС; от проведени изпити за придобиване на разряди.
Доклад за дейността на предприятието (1986).
Планове за: строителството; труда и ФРЗ; себестойността; финансови.
Инженерни проекти.
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Отчети за: строителните работи и използваната механизация; себестойността; рационализаторската и изобретателската дейност; материално-техническото снабдяване; квалификацията на кадрите; социалното развитие на
колектива; трудовите злополуки.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове.
Заповеди за награждаване, снимки и др. по повод откриване на обекти
(1966–1973). ЛП
VІ.1.В. ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО
Окръжно пътно управление – Благоевград
Ф. 754, 7 описа, 273 а.е., 2.75 л.м., 1951–1993 г.
Вж. ф. 35К
Създава се през 1950 г. като Окръжно пътно управление към Главно пътно
управление – София. Стопанисва, ремонтира и осигурява поддръжката на пътната мрежа в окръга. От 1986 г. е Окръжен пътен комбинат, а през 1990 г. е с
наименованието Пътно управление – Благоевград. На 11 юни 1993 г. се разделя на
две предприятия: Пътно управление – Благоевград и ЕООД „Пиринстройинженеринг“ – Благоевград.

Заповеди, указания и инструкции на висшестоящи органи по дейността
на управлението.
Протоколи от: заседания на Стопанския съвет; общи събрания; юбилейни чествания; разделителен протокол между Пътно управление – Благоевград и „Пиринстойинженеринг“ ЕООД (1993); оценителен протокол за отчуждаване на обект, собственост на Пътно управление – Благоевград в полза
на фирма „Булгаргаз“ – София (1992).
Заповеди на ръководството по дейността на управлението.
Доклади за дейността на управлението.
Планове: производствени; по труда; за допълнителната потребност от
кадри; за социалното развитие на колектива; за финансиране на текущия ремонт и поддържане на пътната мрежа; по охраната на труда.
Отчети за: дейността на управлението; дължината на пътищата по категории и вид настилка; основния и текущ ремонт и поддържането на републиканската мрежа; експлоатацията на строителните машини; икономиите
на суровини и материали; материално-техническото снабдяване; изобретателската и рационализаторската дейност; капиталните вложения; квалификацията на кадрите; труда и ФРЗ; социалното развитие на трудовия колектив;
трудовите злополуки.
Справки за валутни приходи от пътни такси и застраховки.
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Договори с фирми и частни лица за строителство и ремонт на пътища.
Арбитражни дела за неспазени договори.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове. ЛП
Еднолично дружество с ограничена отговорност
„Пиринстройинженеринг“ – Благоевград
Ф. 1505, 1 опис, 25 а.е., 0.15 л.м., 1993–2001 г.
Създава се с Разпореждане № 25 от 27 апр. 1993 г. на МС. Приемник е на част
от активите и пасивите на Пътно управление – Благоевград. На 21 май 1993 г.
се регистрира в Окръжен съд – Благоевград като ЕООД „Пиринстройинженеринг“. Извършва пътностроителна и пътноремонтна дейност; производство и
продажба на инертни материали, бетонови, стоманобетонови и други изделия;
транспортни, строителни, автомонтьорски дейности; научноизследователска,
проучвателна, проектантска, инвеститорска, инженерингова дейност и търговия в страната и чужбина.

Решения на Окръжен съд – Благоевград за регистриране на промени в
юридическия статут на дружеството.
Анализ за правното състояние (1994).
Протоколи: от учредително събрание; от общи събрания; разделителен
протокол и баланс, приемателно-предавателни протоколи между Пътно управление – Благоевград и ЕООД „Пиринстройинженеринг“ (1993–1994).
Отчети за: дейността на дружеството; продажбите на продукцията и услугите; наличностите, постъпленията и разходите на суровини, материали,
горива и електроенергия; трудовите злополуки; персонала и ФРЗ.
Счетоводни баланси. ГА
Околийско пътно управление – Сандански
Ф. 330, 1 опис, 61 а.е., 0.55 л.м., 1950–1959 г.
Вж. ф. 173К
От 1950 г. продължава дейността на Околийско инженерство – Свети
Врач (Сандански) под наименованието Околийско пътно управление. Подчинено
е на Окръжно пътно управление – Благоевград. Води на счетоводен отчет и съседното Околийско пътно управление – Петрич. Отговаря за стопанисването,
ремонтирането и поддържането на пътищата в Санданска околия. През 1959 г.,
във връзка с административно-териториалните промени в страната, се закрива.

Окръжни, наредби, заповеди и инструкции от висшестоящи органи.
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Доклади за: извършената работа; състоянието на пътищата и пътната
мрежа.
Планове и отчети за дейността на управлението.
Единни трудови норми за озеленяване.
Книги: заповедна; инвентарна; за извършената работа; счетоводна.
Баланси и финансови отчети.
Ревизионни актове.
Сведения за наградени работници и служители. ИБ
Държавна фирма „Горстрой“ – с. Зелен дол, Благоевградско
Ф. 1403, 3 описа, 43 а.е., 0.23 л.м., 1981–2000 г.
Създава се през 1981 г. като Строително предприятие към Специализиран
строителен комбинат „Горстрой“ – Елин Пелин. Продължава дейността на
ГУСВ по строителството на горски пътища в Благоевградски, Кюстендилски,
Пернишки и Софийски окръзи. През 1991 г. се преобразува в ДФ „Горстрой“ –
с. Зелен дол с предмет на дейност: строителство и ремонт на горски пътища и
съоръжения; механизирана почвоподготовка; транспортни услуги и други строителни дейности; внос и износ. От 1993 г. е ЕООД „Горстрой – БЛ“ – с. Зелен дол.
Продадено е през 2001 г.

Решения и указания на висшестоящи органи по дейността на предприятието.
Информационен меморандум за състоянието на дружеството, оценка на
имуществото и на дълготрайните материални активи.
Протоколи от заседания на Стопанския съвет.
Отчетни доклади за цялостната дейност.
Планове и отчети за дейността за предприятието.
Счетоводни отчети и баланси.
Анализи и справки за трудовите злополуки. ЛП
VІ.2. БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО
ПРЕ Д ПРИ ЯТ ИЯ
„ВО Д ОСН А Б Д Я В А Н Е И КАНАЛИЗ АЦИЯ“
3 фонда, 9 описа, 272 а.е., 1.51 л.м., 1957–2003 г.
Създадената през 1957 г. Дирекция „Водоснабдяване и канализация“ – Благоевград продължава дейността на Областно инженерство по водите – Горна
Джумая. Подчинена е на ОНС – Благоевград и има експлоатационно-технически
райони в Благоевград, Гоце Делчев, Петрич и Сандански. От 1964 г., след приема-
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нето от комуналните предприятия поддържането на градските водопроводни и
канализационни мрежи, е Окръжно стопанско предприятие. През 1972 г. се преобразува в СП „Водоснабдяване и канализация“ – Благоевград към едноименната
Стопанска дирекция в София. Негов приемник от 1989 г. е Междуобщинска фирма „Водоснабдяване и канализация“ – Благоевград. Фирмата отговаря за водоснабдителните и канализационни системи в общините Благоевград, Гоце Делчев,
Разлог, Сатовча и Якоруда. През 1989–1990 г. районите в Петрич и Сандански
на бившето СП „Водоснабдяване и канализация“ – Благоевград се обособяват в
самостоятелни общински фирми. Междуобщинската фирма и общинските фирма в Сандански и Петрич през 1991–1992 г. и 1994 г. се преобразуват в ЕООД за
строителство и експлоатация на водопроводни и канализационни мрежи, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина; експлоатация и поддържане на основни фондове по водоснабдяване и канализация; издаване
разрешителни за проектиране на нови абонати за водопроводни и канализационни отклонения, инкасиране на води и канал; реконструкция и ремонт на ВиК мрежи и др.

Стопанско предприятие „Водоснабдяване и канализация“ –
Благоевград
Ф. 898, 7 описа, 236 а.е., 1.39 л.м., 1957–2003 г.
Вж. ф. 27К
Еднолично дружество с ограничена отговорност „ВИК“ – Петрич
Ф. 1532, 1 опис, 18 а.е., 0.06 л.м., 1989–1998 г.
Еднолично дружество с ограничена отговорност „Увекс“ – Сандански
Ф. 1533, 1 опис, 18 а.е., 0.06 л.м., 1990–1998 г.
Решения и указания на висшестоящи органи по дейността на предприятията.
Правилници за вътрешния ред.
Протоколи: от заседания на Дирекционния и Стопанския съвети – ф. 898
(1965–1985); разделителни протоколи на СП „ВиК“ – Благоевград с ОбФ
„ВиК“ – Петрич и ОбФ „Увекс“ – Сандански – ф. 1532, ф. 1533 (1990).
Заповеди на ръководството по дейността на предприятието – ф. 898
(1965–1966, 1980–1984).
Програма за модернизация и реконструкция на водоснабдителни системи – ф. 898 (1984).
Планове за дейността на предприятията.
Отчети за: цялостната дейност на предприятията; водоснабдяването, канализацията и отпадъчните води; себестойността на комуналните дейности;
материално-техническото снабдяване; дължината на вътрешната и външната
водопроводни мрежи – ф. 898 (1991–1998); капиталните вложения и въве282
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дените в действие основни фондове; труда и работната заплата; трудовите
злополуки.
Годишни лимити за питейната вода – ф. 898 (1985–1989).
Калкулации за стойността на водата – ф. 898 (1960–1966, 1980–1984).
Баланс на водните количества и таблици на селищата без канализационна мрежа и ръста на водопотреблението – ф. 898 (1985–1987).
Счетоводни отчети и баланси. ЛП
Еднолично акционерно дружество „Телефонстрой“ – Благоевград
Ф. 1476, 2 описа, 114 а.е., 0.70 л.м., 1986–2000 г.
Създава се през 1986 г. като Строително-монтажно управление „Телекомплект“ – Благоевград към Асоциация „Съобщения“ – София. През 1987 г. се преименува на Технически комбинат за изграждане на съобщителни връзки и основни
ремонти на телефонни кабелни мрежи в Благоевградски, Кюстендилски, Пернишки, Михайловградски и Видински окръзи. От 1990 г. е отново Строителномонтажно управление към СО „Телекомплект“ – София. През 1991 г. се преобразува в ДФ „Телефонстрой“ – Благоевград, а от 1992 г. е ЕАД за проектиране,
строителство и поддържане на съобщителни мрежи, радиорелейни линии и др.
Продадено е през 2000 г.

Постановления, решения, указания, инструкции, заповеди на висшестоящи органи по дейността на предприятието.
Правилник за вътрешния ред.
Устав на предприятието.
Протоколи: учредителен; от заседания на Управителния съвет, Съвета
на директорите, оперативни съвещания, ТИС; общи събрания; разделителен
протокол между „Телекомплект“ – София и подразделенията му в страната
(1991).
Информационна карта за подготовка на дружеството за приватизация,
оценителни протоколи на движимото имущество, заповеди на ръководството
за продажба на активи на дружеството (1993–1997).
Информационен меморандум за състоянието на дружеството (1999).
Бизнес-програми, планове и отчети за работата на предприятието.
Финансова оценка на имуществото (1992).
Счетоводни отчети и баланси. ЛП

283

Архивни справочници

О БЩОСТ РОИ Т Е Л НИ ПР Е Д ПРИЯТ ИЯ
„БЛ А ГО У С Т РО ЙС Т В Е НИ СТ РОЕ ЖИ“
6 фонда, 21 описа, 774 а.е., 6.18 л.м., 1967–2004 г.
Създават се през периода 1967–1973 г. със съгласувани решения на ИК на
ГОНС и на ОНС – Благоевград. Извършват благоустрояване на населени места,
улично строителство, поддържане паркове и градини, канализации, водопроводи
и др. Подчинени са на СД „Благоустройствени строежи“ – София. От 1976 г. са
общостроителни предприятия „Благоустройствени строежи“ към СМК – Благоевград. Предприятията в Разлог и Сандански през 1980 г. и в Петрич през 1982 г.
се сливат в рамките на СМК – Благоевград със съответните общостроителни
предприятия. През 1989 г. приемници на общостроителните предприятия „Благоустройствени строежи“ в Банско, Благоевград и Гоце Делчев са регистрираните общински фирми. Те се преобразуват през 1992 г. в ЕООД. Предметът им на
дейност е изграждане на инфраструктурата и благоустрояване, реконструкции
и модернизации, високо и ниско строителство и строителни услуги, проучване
и проектиране, строително-монтажни и инженерингови работи в страната и
чужбина и др. Продадени са през 1997–1998 г. и през 2003 г.

Строително-монтажен комбинат – Благоевград –
Общостроително предприятие – Банско
Ф. 1181, 5 описа, 167 а.е., 0.93 л.м., 1973–2004 г.
Общостроително предприятие „Благоустройствени строежи“ –
Благоевград
Ф. 1127, 6 описа, 261 а.е., 2.58 л.м., 1967–1997 г.
Общостроително предприятие
„Благоустройствени строежи“ – Гоце Делчев
Ф. 1220, 4 описа, 199 а.е., 1.37 л.м., 1973–1998 г.
Общостроително предприятие „Благоустройствени строежи“ –
Петрич
Ф. 1137, 2 описа, 67 а.е., 0.55 л.м., 1969–1980 г.
Вж. ф. 886
Общостроително предприятие „Благоустройствени строежи“ – Разлог
Ф. 1141, 2 описа, 17 а.е., 0.20 л.м., 1968–1976 г.
Вж. ф. 723
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Общостроително предприятие
„Благоустройствени строежи“ – Сандански
Ф. 1139, 2 описа, 63 а.е., 0.55 л.м., 1968–1980 г.
Вж. ф. 884
Заповеди, наредби, инструкции, решения на висшестоящи органи по
дейността на предприятията.
Правилници за устройството, дейността и вътрешния трудов ред.
Анализи на правното състояние – ф. 1181 (200), ф. 1220 (1996).
Протоколи: от заседания на стопански и управителни съвети; от общи
събрания; разделителен протокол на СМК – Благоевград с поделенията му –
ф. 1181, ф. 1127 (1989).
Заповеди на ръководствата по дейността на предприятията.
Доклади за дейността на предприятията.
Планове за: дейността на предприятията; строителното производство;
капиталните вложения; изобретателската и рационализаторската дейност;
труда и себестойността; социалното развитие на колективите; охраната на
труда и противопожарната защита; финансови.
Отчети за: цялостната дейност на предприятията; строителното производство и строително-монтажните работи; извършените видове строителство; себестойността на строително-монтажните работи; механизацията
в строителството; капиталните вложения и въведените в действие основни
фондове; материално-техническото снабдяване; квалификацията на кадрите;
труда и работната заплата; трудовите злополуки.
Актове за трудови злополуки – ф. 1220 (1980–1983).
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове. ЛП
С ТОПА НС К И ПРЕ Д ПРИ Я Т И Я „БЛА ГОУСТ РОЙСТ ВО И
К О М У Н А Л НО С Т ОП А НСТ ВО “
11 фонда, 28 описа, 989 а.е., 5.29 л.м., 1977–2009 г.
Предприятието в Благоевград се създава с Разпореждане № 24 от 11 септ.
1977 г. на МС. Останалите СП започват дейност след решения от 1980–1983 г.
на ИК на ОНС – Благоевград. Пряко са подчинени на съответните ОбНС. Извършват ниско и високо строителство; благоустрояване и поддържане на чистотата на населените места в общините; строително-монтажни услуги на
граждани и обществени организации; експлоатация на обществения жилищен
фонд. Предприятията в Банско, Благоевград и с. Струмяни се преобразуват от
1989–1990 г. в ОбФ. СП „БКС“ в региона се регистрират като ЕООД през 1992–
1995 г. Ликвидирани и продадени са през периода 1999–2005 г.
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Стопанско предприятие
„Благоустройство и комунално стопанство“ – Банско
Ф. 1388, 1 опис, 93 а.е., 0.30 л.м., 1981–1989 г.
Общинска фирма „Строителство“ – Белица
Ф. 1395, 2 описа, 100 а.е., 0.43 л.м., 1980–1999 г.
Обединява се през 1987 г. с Общостроително предприятие – Банско към
СМК – Благоевград.

Стопанско предприятие
„Благоустройство и комунално стопанство“ – Благоевград
Ф. 1329, 3 описа, 198 а.е., 1.70 л.м., 1977–1993 г.
Стопанско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство“ –
с. Гърмен, Благоевградско
Ф. 1413, 2 описа, 64 а.е., 0.22 л.м., 1983–1995 г.
Закрива се през 1994 г.

Еднолично дружество с ограничена отговорност „Изгрев“ –
с. Катунци, Благоевградско
Ф. 1408, 2 описа, 43 а.е., 0.27 л.м., 1983–2000 г.
Стопанско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство“ –
Кресна
Ф. 1415, 4 описа, 85 а.е., 0.38 л.м., 1983–2009 г.
Стопанско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство“ –
с. Сатовча, Благоевградско
Ф. 1426, 3 описа, 86 а.е., 0.37 л.м., 1983–2004 г.
Стопанско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство“ –
Симитли
Ф. 1363, 3 описа, 76 а.е., 0.42 л.м., 1980–2002 г.
Общинска фирма „Струмстрой“ – с. Струмяни, Благоевградско
Ф. 1409, 3 описа, 52 а.е., 0 26 л.м., 1983–2005 г.
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Стопанско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство“ –
с. Хаджидимово, Благоевградско
Ф. 1425, 2 описа, 81 а.е., 0.45 л.м., 1983–1995 г.
Обединява се през 1995 г. с ЕООД „Инкес“ – с. Хаджидимово.

Стопанско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство“ –
Якоруда
Ф. 1387, 3 описа, 111 а.е., 0.49 л.м., 1981–2001 г.
Обединява се през 2001 г. с ЕООД „Нестос“ – Якоруда.

Указания, инструкции, заповеди, решения на висшестоящи органи по
дейността на предприятията.
Правилници за вътрешния трудов ред.
Правни анализи – ф. 1408 (1993–1994, 1998).
Протоколи: от заседания на стопанските съвети; от общи събрания;
за прехвърляне на основни средства – ф. 1395 (1988); разделителен протокол между СМК – Благоевград и Общостроително предприятие – Белица – ф. 1395 (1989); от търгове за продажби – ф. 1413 (1994); за извършени
оценки на имущество и на дълготрайни материални активи – ф. 1426 (1993,
1995–1996).
Заповеди на ръководствата по дейността на предприятията.
Доклади за дейността на предприятията.
Планове за дейността на предприятията.
Отчети за: строителното производство; себестойността на строително-монтажните работи; материално-техническото снабдяване; капиталните
вложения и въведените в действие основни фондове; механизацията в строителството; експлоатацията на комуналните дейности; себестойността на
продукцията и услугите на комуналните дейности; поддържане чистотата в
населените места и събраните битови отпадъци; персонала и ФРЗ; социалното развитие на колектива; трудовите злополуки.
Проучвания върху растителния видов състав и формите на озеленяване
в Благоевград – ф. 1329 (1979).
Договор между Общински съвет – с. Гърмен и СП „БКС“ – с. Гърмен за
построяване на училище в с. Дебрен – ф. 1413 (1989).
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове. ЛП
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СТОПА НС К И ПРЕ Д ПРИ Я Т И Я „ КОМУНА ЛНИ УСЛУГИ“
5 фонда, 28 описа, 1167 а.е., 10.11 л.м., 1950–2002 г.
Създават се през 1950–1952 г. като общински стопански предприятия за комунално-битово обслужване на населението. От 1954–1955 г. приемат дейността на закритите СП „Жилфонд“, а от 1976 г. са клонове на Окръжно промишлено комунално предприятие „Свежест“ към СД „МПБУ“ – Благоевград. Предприятията „Комунални услуги“ в Гоце Делчев, Петрич, Разлог и Сандански от
1977 г. се преобразуват в отделни СП „БКС“. Приемници на бившето СП „Комунални услуги“ след промените от 1989 г. в Благоевград е ОбФ „Свежина“, закрита през 1995 г. СП „БКС“ – Гоце Делчев от 1994 г. се регистрира като ЕООД
„Благострой“, продадено през 2000 г. В Петрич комунално-битовата дейност
продължава от 1989 г. чрез ОбФ „Петра“, от 1991 г. е ОбФ „Строителство и
благоустройство“. Тя е обявена в несъстоятелност като ЕООД през 2001 г. В
Сандански СП „БКС“ се преобразува през 1991 г. в ОбФ „Напредък“, от 1992 г.
е ЕООД, продадено през 2004 г. СП „БКС“ – Разлог продължава дейността си.

Стопанско предприятие „Комунални услуги“ – Благоевград
Ф. 389, 6 описа, 210 а.е., 1.78 л.м., 1955–1994 г.
Стопанско предприятие „Комунални услуги“ – Гоце Делчев
Ф. 302, 6 описа, 309 а.е., 3.50 л.м., 1952–2002 г.
Стопанско предприятие „Комунални услуги“ – Петрич
Ф. 509, 6 описа, 208 а.е., 2.05 л.м., 1952–2002 г.
Стопанско предприятие „Комунални услуги“ – Разлог
Ф. 359, 5 описа, 178 а.е., 1.15 л.м., 1950–1992 г.
Стопанско предприятие „Комунални услуги“ – Сандански
Ф. 374, 5 описа, 262 а.е., 1.63 л.м., 1951–1999 г.
Инструкции, наредби, указания, заповеди от висшестоящи органи по
дейността на предприятията.
Правилници за вътрешния ред.
Протоколи от: заседания на стопанските съвети; общи събрания; за утвърждаване на рационализаторски предложения – ф. 389 (1980–1982); от
търгове за продажба на имущество – ф. 389 (1992–1994).
Заповеди на ръководствата по дейността на предприятията.
Доклади за цялостната дейност на предприятията.
Планове за: дейността на предприятията; комуналната дейност и строителството; труда и работната заплата; себестойността; социално-икономическото развитие на колективите; финансови.
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Отчети за: дейността на предприятията; себестойността на строителните
и монтажните работи и на услугите и комуналните дейности; експлоатацията
на комуналните дейности; материално-техническото снабдяване; капиталните вложения; рационализаторската дейност; механизацията в строителството; наличностите, постъпленията и разходите на суровини, материали, електроенергия и горива; квалификацията на кадрите; труда и работната заплата;
образователната и квалификационна структура на персонала и условията на
труд; социално-икономическото развитие на колективите; трудовите злополуки.
Експертни оценки на дълготрайните активи и имущество – ф. 374 (1996),
ф. 509 (1992, 1997).
Трудови норми.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове.
Анализи и актове за трудови злополуки. ЛП
СПИСЪК НА НЕАНОТИРАНИТЕ ФОНДОВЕ
Районно инженерство – Благоевград
Ф. 34, 1 опис, 5 а.е., 0.05 л.м., 1944–1947 г.
Вж. ф. 35К
Районно инженерство – Разлог
Ф. 96, 1 опис, 21 а.е., 0.15 л.м., 1943–1948 г.
Вж. ф. 101К
Околийска строителна кантора „Местни строежи“ – Благоевград
Ф. 205, 1 опис, 9 а.е., 0.05 л.м., 1957–1959 г.
Околийска строителна кантора „Местни строежи“ – Сандански
Ф. 384, 1 опис, 20 а.е., 0.15 л.м., 1957–1959 г.
База за производствено и технологично снабдяване – Благоевград
Ф. 1247, 1 опис, 21 а.е., 0.30 л.м., 1973–1979 г.
Държавно стопанско предприятие „Строителни материали“ – кантора
Благоевград
Ф. 1252, 1 опис, 13 а.е., 0.55 л.м., 1966–1972 г.
Седемнадесета пътна строителна секция – Благоевград
Ф. 24, 1 опис, 30 а.е., 0.15 л.м., 1944–1947 г.
Държавно стопанско обединение „Заводски строежи“ – Разлог
Ф. 1134, 2 описа, 11 а.е., 0.15 л.м., 1967–1976 г.
Бригада за горско-индустриални строежи – с. Белица, Благоевградско
Ф. 427, 1 опис, 10 а.е., 0.10 л.м., 1948–1950 г.
Трудова строителна производителна кооперация „Пирински гранит“ –
Гоце Делчев
Ф. 922, 1 опис, 12 а.е., 0.10 л.м., 1944–1954 г.
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Строително-монтажен комбинат „Социално-битово обслужване“ – Благоевград
Ф. 1321, 2 описа, 38 а.е., 0.23 л.м., 1973–2000 г.
Еднолично дружество с ограничена отговорност „Тепромак“ – Благоевград
Ф. 1475, 1 опис, 31 а.е., 0.17 л.м., 1987–1997 г.
Еднолично дружество с ограничена отговорност „Хабитус“ – Петрич
Ф. 1488, 1 опис, 24 а.е., 0.10 л.м., 1990–1997 г.
Еднолично дружество с ограничена отговорност „Пиринстрой“ – Разлог
Ф. 1477, 1 опис, 29 а.е., 0.12 л.м., 1988–1996 г.
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VІІ. ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ
VІІ.1. ТРАНСПОРТ
Автокомбинат – „Дирекция“ – Благоевград
Ф. 1144, 5 описа, 190 а.е., 1.85 л.м., 1960–1991 г.
Създава се през 1959 г. като ДАП „Дирекция“ – Благоевград за товарни,
пътнически и автобусни превози. Под неговото ведомство са автостопанствата в Благоевград, Гоце Делчев, Петрич, Разлог и Сандански. Въз основа на Разпореждане № 128 от 1969 г. на МС се нарича ОП „Автотранспред“ и приема товаро-разтоварната дейност на бившето предприятие „Транспред“. От 1970 г. е
ДАТ – Благоевград към ДСО „Автотранспорт“, а от 1976 г. е с наименованието
Автокомбинат – „Дирекция“ – Благоевград, който с Решение № 50 от 1989 г.
на МС прекратява дейността си. Негов приемник от 28 апр. 1989 г. със същия
предмет на дейност е ДФ „Пирин експрес“. Със Заповед от 13 март 1991 г. на
Министерството на транспорта фирмата се закрива, а подчинените ѝ автостопанства сe обособяват в самостоятелни фирми.

Заповеди, писма, указания, инструкции на висшестоящи органи по дейността на предприятието.
Правилници за вътрешния ред и устройство.
Заповеди на ръководството по дейността на предприятието.
Протоколи от: заседания на Стопанския съвет; юбилейни чествания; на
ТИС.
Доклади за дейността на предприятието.
Планове за: експлоатацията на автомобилния транспорт; капиталните
вложения; себестойността; рационализаторската и изобретателската дейност; труда и ФРЗ; социалното развитие на колектива; охраната на труда;
финансови.
Отчети за: експлоатацията на автомобилния транспорт, товарния транспорт, автобусите, таксиметровите автомобили; материално-техническото
снабдяване; рационализаторската и изобретателската дейност; товаро-разтоварната дейност; бракуването на тежки автомобилни гуми; изразходваните
горива и енергия; експлоатационните разходи и себестойността; състава на
автомобилния парк и пробег; труда и работната заплата; квалификацията на
кадрите; трудовите злополуки.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове. ЛП
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ДЪР Ж А ВНИ А В Т О МО Б И Л НИ ПР Е Д ПРИЯТ ИЯ
5 фонда, 37 описа, 1269 а.е., 10.74 л.м., 1949–2001 г.
Създават се след 1948 г., когато в Горна Джумая (Благоевград) и Разлог
започват транспортната си дейност първите две държавни автомобилни предприятия. От 1953 г. и 1957 г. съществуват ДАП в градовете Гоце Делчев и Сандански. През 1959 г. всички те са подчинени клонове на новообразуваното ДАП
„Дирекция“ – Благоевград. Предприятието в Петрич се създава през 1965 г. След
1971 г. само предприятието в Благоевград остава под наименованието Автостопанство „Товарни превози“, а останалите са ДАП „Смесени автостопанства“
и извършват товарни и пътнически услуги. От април 1989 г. автостопанствата
в Благоевград, Разлог и Сандански са поделения на преобразувания в ДФ „Пирин
експрес“ Автокомбинат – „Дирекция“ – Благоевград. Предприятията в Гоце Делчев и Петрич по същото време се регистрират като ДФ „Динамо“ и ДФ „Транс
юг“. Със закриването през 1991 г. на ДФ „Пирин експрес“ – Благоевград се създават отделни държавни транспортни фирми в Благоевград, Разлог и Сандански.
Предметът на дейност на всички фирми е автомобилни превози в страната и
чужбина, поддържане и ремонт на транспортни средства, търговия и др. През
1992–1993 г. се преобразуват в ЕООД, а ДФ „Транс юг“ – Петрич от 1995 г. е
ЕАД. Обект са на работническо-мениджърско договаряне с Министерството на
транспорта и са продадени през периода 1996–2000 г.

Държавно автомобилно предприятие – клон Благоевград
Ф. 609, 8 описа, 341 а.е., 3.71 л.м., 1949–1999 г.
Държавно автомобилно предприятие – клон Гоце Делчев
Ф. 640, 7 описа, 347 а.е., 2.60 л.м., 1953–1998 г.
Държавно предприятие „Автотранспорт“ – клон Петрич
Ф. 854, 7 описа, 153 а.е., 1.25 л.м., 1965–1997 г.
Държавно автомобилно предприятие – клон Разлог
Ф. 638, 7 описа, 134 а.е., 0.85 л.м., 1952–1999 г.
Държавно автомобилно предприятие – Сандански
Ф. 534, 8 описа, 294 а.е., 2.33 л.м., 1957–2001 г.
Окръжни, заповеди, указания, решения на висшестоящи органи по дейността на предприятията.
Правилници за устройството и дейността на автомобилните предприятия.
Правни анализи – ф. 534, ф. 638 (1998), ф. 609 (1999), ф. 640 (1997).
Договор за приватизационна покупко-продажба – ф. 638 (1998).
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Протоколи от: заседания на стопански, управителни и дирекционни съвети; общи събрания; разделителни протоколи между ДФ „Пирин експрес“ –
Благоевград и нейните правоприемници – ф. 609 (1992); за разпределение на
автобусни линии – ф. 640 (1995–1996).
Заповеди на ръководствата по дейността на предприятията.
Доклади за дейността на предприятията.
Планове за: цялостната дейност; експлоатацията на колите; материално-техническото снабдяване; себестойността; капиталните ремонти; труда и
работната заплата; доставката на петрол; финансови.
Отчети за: цялостната дейност; експлоатацията на колите; товаро-разтоварните дейности; себестойността на превозените товари; международните превози; превозените контейнери и товари; материално-техническото
снабдяване; капиталните ремонти; използваните нефтопродукти; персонала
и ФРЗ; трудовите злополуки.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове.
Актове и анализи за трудови злополуки и професионални заболявания.
Паспорти на трудовата слава, доклади и списъци за удостояване със званието „Първенец“, репортажи за награди – ф. 640 (1963–1968). ЛП
Автостопанство „Пътнически превози“ – Благоевград
Ф. 1158, 5 описа, 185 а.е., 1.22 л.м., 1967–1999 г.
Създава се с ПМС № 27 от 20 окт. 1970 г. като ДАП „Пътнически превози“ –
Благоевград. От 1977 г. е Автомобилно стопанство „Пътнически превози“ в състава на Автокомбинат – „Дирекция“ – Благоевград. През 1989 г. е поделение на
неговия приемник – ДФ „Пирин експрес“ – Благоевград. След прекратяването на
дейността ѝ с Решение № 2443 от 25 март 1991 г. на Окръжен съд – Благоевград
е регистрирана самостоятелна ДФ „Пътнически превози“. Фирмата извършва
превоз на пътници в страната и чужбина. От 1992 г. е ЕООД, а с вливането през
1997 г. на ЕООД Професионален учебен център „Автоуспех“ прибавя към предмета си на дейност и обучение на водачи на моторни превозни средства от всички
категории. Продадено е през 1999 г. на АД „Пътнически превози 99“ – Благоевград.

Наредби, инструкции и заповеди на висшестоящи органи по дейността
на предприятието.
Правилник за устройството, организацията и вътрешния трудов ред.
Грамоти (1977–1979).
Правен анализ на дружеството (1999).
Договор между Министерството на транспорта и АД „Пътнически превози“ – Благоевград за приватизационната му продажба (1999).
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Протоколи от: заседания на Стопанския съвет; разделителен протокол
между правоприемниците на фирмата и смесените автостопанства в Разлог и
Сандански (1991).
Заповеди на ръководството по дейността на предприятието.
Планове за: цялостната дейност; приходите и експлоатацията; труда; изобретателско-рационализаторската дейност; себестойността; финансови.
Отчети за: цялостната дейност; експлоатацията на автобусите и на таксиметровите автомобили; експлоатационните разходи и себестойността на
превозите, товаро-разтоварната и спедиционната дейност; работата на автопарка; трудовите злополуки; персонала и ФРЗ.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове. ЛП
ТР А НСПОР Т НИ ПРЕ Д ПРИ Я Т ИЯ „Т РА НСПРЕ Д “
4 фонда, 6 описа, 79 а.е., 1.00 л.м., 1951–1969 г.
През 1948 г. се създават в Горна Джумая (Благоевград) и Петрич, а през
1953 г. – в Разлог и Сандански. Изградени са като общински транспортни предприятия върху по-рано съществуващи кооперативни преносно-превозни задруги.
От 1962 г. са ДП „Пренос-превоз“, а през 1964 г. са Транспортни предприятия
„Транспред“, подчинени на Министерството на транспорта и съобщенията. Утвърждават се като клонове на ОП „Транспред“ – Благоевград, чийто приемник
от 1969 г. е ОП „Автотранспред“ – Благоевград.

Транспортно предприятие „Транспред“ – Благоевград
Ф. 375, 2 описа, 13 а.е., 0.35 л.м., 1956–1963 г.
Държавно предприятие „Транспред“ – клон Разлог
Ф. 584, 2 описа, 24 а.е., 0.35 л.м., 1953–1969 г.
Държавно предприятие „Пренос-превоз“ – Петрич
Ф. 641, 1 опис, 24 а.е., 0.15 л.м., 1953–1964 г.
Държавно обединение „Пренос-превоз“ – Сандански
Ф. 581, 1 опис, 18 а.е., 0.15 л.м., 1951–1963 г.
Постановления, окръжни, наредби, инструкции и заповеди на Главно управление на преносно-превозните задруги и ДСО „Транспред“ по дейността
на предприятията в страната.
Заповеди на ръководствата по дейността на предприятията.
Доклади за дейността на предприятията.
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Планове и отчети за дейността на предприятията.
Сведения за тарифиране, нормиране и заплащане труда на работниците – ф. 584 (1964–1966).
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове.
Книги: главни счетоводни; инвентарни. ЛП
СПИСЪК НА НЕАНОТИРАНИТЕ ФОНДОВЕ
трич

Държавно автомобилно предприятие „Пътнически автотранспорт“ – Пе-

Ф. 989, 1 опис, 3 а.е., 0.05 л.м., 1969–1970 г.
Окръжно управление за организация и координация на транспортната
дейност „Транспред“ – Благоевград
Ф. 1224, 1 опис, 13 а.е., 0.15 л.м., 1971–1979 г.
Трудова автотранспортна кооперация „Маршал Толбухин“ – Разлог
Ф. 8, 1 опис, 6 а.е., 0.05 л.м., 1945–1949 г.
Държавно предприятие „Авторемонтна сервизна станция“ – Благоевград
Ф. 907, 3 описа, 21 а.е., 0.50 л.м., 1959–1976 г.
VІІ.2. СЪОБЩЕНИЯ
Пощенска, телеграфна и телефонна станция – Благоевград
Ф. 15, 7 описа, 203 а.е., 1.63 л.м., 1944–2001 г.
Продължава дейността на създадената през 1912 г. в Горна Джумая (Благоевград) Пощенска, телеграфна и телефонна станция. Извършва пощенски,
телеграфни, телефонни и радио услуги в региона. През 1959 г. става Окръжна
станция на съобщенията, от 1969 г. е Окръжно управление на съобщенията, а от
1986 г. – Окръжен стопански комбинат по съобщенията. От 1987 г. до 1990 г. е
Стопански комбинат по съобщенията, чийто приемник е ООД „Български пощи
и далекосъобщения“ – Териториално управление на съобщенията. Въз основа Разпореждане № 42 от 17 апр. 1992 г. на МС се прекратява неговата дейност и се
образуват две самостоятелни териториални поделения със седалища в Благоевград – „Пощенски съобщения“ и „Далекосъобщения“. Съответните новосъздадени дружества с разделеното държавно имущества са ЕООД „Български пощи“ и
ЕАД „Българска телекомуникационна компания“. През 1997 г. ЕООД „Български
пощи“ се преобразуват в ЕАД. Предметът на дейност е: изграждане, използване
и поддържане на националната пощенска мрежа; предоставяне на вътрешни и
международни пощенски услуги; разпространение на печатни издания и др.

295

Архивни справочници

Указания, инструкции, заповеди на висшестоящи органи по дейността
на учреждението.
Укази и заповеди за награждаване на работници и служители.
Протоколи от: заседания на Стопанския съвет; общи събрания; на ТИС;
разпределителни протоколи между териториалните поделения на „Български
пощи“ и „Далекосъобщения“ в Благоевград (1993, 1996, 1999).
Анализи за стопанската дейност.
Планове за: работата на учреждението; приходите от съобщенията; капиталните вложения; труда и себестойността; повишаване квалификацията
на кадрите; финансови.
Отчети за: селищните телефонни връзки в окръга; пощенските съобщения в окръга и районните станции в Гоце Делчев, Петрич, Разлог и Сандански; тарифните приходи; реализирания стокооборот; разпространението на
чуждестранния и българския печат, пощенските станции, пощальони и продавачи; капиталните вложения и въведените в действие основни фондове;
материално-техническото снабдяване; труда и работната заплата; трудовите
злополуки и охраната на труда.
Бюлетини и анализи за разпространението на печата.
Списъци на: лицата, наградени с ордени, медали и почетни значки; бившите собственици на национализирани предприятия (1948).
Телеграми по повод: преустановяване на паричната служба в с. Градево
поради нападение от партизаните (1944); навлизането на американските войски в Корея (1950); смъртта на Васил Коларов (1950); годишнината на Вълко
Червенков (1950); смъртната присъда на Трайчо Костов (1949); изпълнението на държавните доставки.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионен акт. ЛП
Регионално управление „Далекосъобщения“ – Благоевград
Ф. 1559, 1 опис, 74 а.е., 0.65 л.м., 1979–2004 г.
Създава се през 1992 г. като Териториално поделение „Далекосъобщения“.
Приемник е на част от дейността на закритото Териториално управление на
съобщенията – Благоевград. Изгражда, поддържа и използва далекосъобщителни мрежи, извършва далекосъобщителни услуги. Подчинено е на ООД „Български пощи и далекосъобщения“ – София, а след преобразуването на дружеството
през декември 1992 г. – на ЕАД „Българска телекомуникационна компания“. През
1997 г. териториалните поделения „Далекосъобщения“ в Благоевград и Кюстендил се обединяват в Регионално управление. То ръководи и контролира дейността на технологичните райони по далекосъобщения в Благоевград, Кюстендил и
Дупница. Продадено е през 2004 г. на Viva Ventures Holding GmbH.
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Заповеди, решения, указания, инструкции, правилници на висшестоящи
органи по създаването, реорганизациите и дейността на предприятието.
Правилник за вътрешния ред.
Програми: за инвестиции (1994); за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; бизнес-програми.
Справки за монтирания и задействан капацитет в автоматичните телефонни централи и селищните телефонни мрежи.
Поименни списъци на обектите за капитални вложения и основен ремонт.
Счетоводни отчети и баланси.
Анализи за трудовите злополуки, заболеваемостта, временната нетрудоспособност и осигуряване на безопасни условия на труд.
Статистически сборник на Министерството на съобщенията с данни за
развитието, трафика и приходите в съобщенията в страната през периода
1966–1975 г. (1979). ГА
СПИСЪК НА НЕАНОТИРАНИТЕ ФОНДОВЕ
Пощенска телеграфна телефонна и радиостанция – Гоце Делчев
Ф. 347, 1 опис, 27 а.е., 0.40 л.м., 1947–1960 г.
Градска отчетна пощенска телеграфна телефонна станция – Петрич
Ф. 484, 1 опис, 16 а.е., 0.25 л.м., 1950–1958 г.
Градска отчетна пощенска телеграфна телефонна станция – Разлог
Ф. 411, 1 опис, 16 а.е., 0.20 л.м., 1940–1955 г.
Вж. ф. 192К
Градска отчетна пощенска телеграфна телефонна станция – Сандански
Ф. 381, 1 опис, 59 а.е., 0.60 л.м., 1946–1959 г.
Филателно дружество „Д-р Първан Йорданов“ – Благоевград
Ф. 1538, 1 опис, 49 а.е., 0.18 л.м., 1931–1999 г.
VІІ.3. СТАТИСТИКА
Окръжно статистическо управление – Благоевград
Ф. 991, 3 описа, 233 а.е., 3.40 л.м., 1955–1976 г.
Вж. ф. 1176
Създава се през 1950 г. като Окръжна статистическа служба. От 1959 г.
е отдел „Статистика“ при ОНС – Благоевград, който е подчинен на ЦСУ. През
1972 г. се преобразува в Окръжно статистическо управление, което е част от
структурата на Министерството на информацията и съобщенията. Дейността на управлението в региона по ръководството, контрола и обработването на
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набираната статистическа информация от 1977 г. е продължена от ТИИЦ –
Благоевград.

Окръжни, докладни записки, планове и др. за цялостната дейност на
управлението.
Статистически сведения за преброяването на: посевите; трайните насаждения; селскостопанските животни по райони; заетите лица в селското
стопанство; машинно-тракторния парк; кооперираното население.
Статистически изследвания за: издръжката на обръщението в търговията; ресурсите и реализацията на готовите изделия; разходите на суровини,
материали, горива за единица продукция; трайността на тежките автомобилни гуми; заетите специалисти със средно и висше образование; работниците
и служещите; труда в бюджетните организации; жилищното строителство;
броя на магазините, будките, лавките, павилионите; трудовите злополуки;
промишлеността; средния добив и производството на селскостопански култури; капиталните вложения; квалификацията на кадри; работната заплата.
Справки и бюлетини за капиталното строителство.
Аналитични доклади по строителството. ДТ
Териториален информационно-изчислителен център – Благоевград
Ф. 1176, 4 описа, 91 а.е., 1.15 л.м., 1968–1993 г.
Създава се с ПМС № 27 от 6 юни 1969 г. като ТИИЦ. През 1974 г. е Териториална база за развитие и внедряване с изчислителен център, отново е ТИИЦ от
1977 г., а от 1986 г. е Териториален център „Информационни системи и технологии“. В следващата година е Териториален технологичен комбинат „Информационни системи и технологии“, чийто приемник от 1990 г. е ДФ „Информационно обслужване“ с клон в Благоевград. Предметът на дейност е механизирана
и автоматизирана обработка на данни и информационно обслужване. С Разпореждане № 23 от 23 септ. 1991 г. на МС фирмата се преобразува в АД, което от
1992 г. се регистрира като ЕАД „Информационно обслужване“.

Заповеди, инструкции и решения на висшестоящи органи по дейността
на предприятието.
Правилник за устройството и дейността на СО „Информационно обслужване“ (1987).
Протоколи от заседания на Стопанския съвет.
Заповеди на ръководството по дейността на предприятието.
Доклади за цялостната дейност на предприятието.
Програма за изграждане и развитие на единна система за социална информация в Благоевградски окръг (1987).
Планове за приходите, труда и себестойността.
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Отчети за: персонала и ФРЗ; общата промишлена продукция; себестойността на промишлената продукция по изделия и на отрасъл „Селско стопанство“; броя и експлоатацията на складовете в търговската мрежа; реализирания стокооборот на дребно в търговската мрежа; постоянно действащите
магазини и заведения за обществено хранене; разходите по обръщението на
столовете; остатъците, постъпленията и разхода на суровини, материали, горива и електроенергия от предприятията; разпределението на специалистите
с висше, средно специално и полувисше образование; социалистическото съревнование на колективите.
Статистически сборник с данни за комплексното развитие на Благоевградски окръг през периода 1980–1985 г. (1986).
Счетоводни отчети и баланси. ЛП
О К О Л И Й С К И ИНСП Е К Т ОР А Т И ПО СТ А Т ИСТ ИКА
5 фонда, 8 описа, 498 а.е., 5.36 л.м., 1945–1959 г.
Създават се през 1946 г. като околийски статистически служби. Въз основа
на ПМС № 108 от 3 март 1953 г. се преобразуват в околийски инспекторати.
Подчинени са на Окръжна статистическа служба – Благоевград. Набират, съхраняват и предоставят статистическа информация от предприятия, учреждения и организации в околиите на окръга. Закриват се през 1959 г. във връзка с
административно-териториалните промени в страната.

Околийски инспекторат по статистика – Благоевград
Ф. 228, 1 опис, 138 а.е., 0.95 л.м., 1945–1958 г.
Околийски инспекторат по статистика – Гоце Делчев
Ф. 244, 2 описа, 60 а.е., 1.20 л.м., 1946–1958 г.
Околийски инспекторат по статистика – Петрич
Ф. 230, 1 опис, 87 а.е., 0.66 л.м., 1951–1959 г.
Околийски инспекторат по статистика – Разлог
Ф. 164, 3 описа, 146 а.е., 1.60 л.м., 1947–1959 г.
Околийски инспекторат по статистика – Сандански
Ф. 245, 1 опис, 67 а.е., 0.95 л.м., 1947–1958 г.
Статистически отчети и справки за: производството на промишлена
продукция; реализирания стокооборот в търговската мрежа и заведенията за
обществено хранене; себестойността на произведените стоки и услуги; капи299
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талните вложения и въведените в действие основни фондове; наличния жилищен фонд и комунално-битовото обслужване на населението; капиталното
строителство и ремонт; трудово-кооперативните земеделски стопанства; машинно-тракторните станции и комуналните предприятия; засетите площи със
земеделски култури и трайни насаждения; селскостопанската механизация;
преброяването на посевите и селскостопанските животни; средните добиви
от единица площ, млеконадой и вълна; цените на стоките на кооперативните
пазари; народните читалища, библиотеки и самодейни колективи; успеха на
учениците; труда и заетия персонал.
Списъци на частните еднолични стопани по селища и на заетите лица в
ТКЗС – ф. 230 (1952).
Извлечения за размера на обработваемите земи от данъчни регистри –
ф. 244 (1948).
Карти на поземления фонд по населени места – ф. 245 (1948). ЛП
Градски инспекторат по статистика – Благоевград
Ф. 229, 1 опис, 61 а.е., 0.95 л.м., 1948–1955 г.
Създава се като отдел „Статистика“ към ГНС – Горна Джумая (Благоевград). Подчинен е на Околийския инспекторат по статистика. Набира, съхранява и предоставя статистически сведения и информация от предприятия, учреждения и организации в града.

Окръжни, наредби, заповеди, доклади и преписки за организиране на
статистическия контрол в региона.
Статистически отчети и сведения за: произведената промишлена продукция и услугите от републиканската, местната и кооперативната промишленост и занаятчийството; себестойността на изделията; стокооборота в
търговските предприятия, цените и общественото хранене; труда, броя на
персонала и ФРЗ в предприятията и учрежденията от материалната и нематериалната сфера; капиталните вложения, капиталното строителство на стопански и частни обекти и въведените в действие основни фондове; комуналните
дейности; преброяването на посевите, трайните насаждения и селскостопанските животни; машинно-тракторния парк; средните добиви в селското стопанство от единица площ, средния млеконадой и настриг на вълна; дейността
на училищата, културните институти, здравните заведения и демографските
промени в региона. ПС
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VІІІ. ТЪРГОВИЯ
VІІІ.1. ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Стопанска дирекция „Търговия“ – Благоевград
Ф. 1192, 3 описа, 180 а.е., 2.05 л.м., 1971–1988 г.
Създава се с ПМС № 31 от 26 юли 1971 г. като СД „Търговия“ при ОНС –
Благоевград. Обединява държавните предприятия за търговия на дребно, обществено хранене и хлебопроизводство на територията на Благоевградски окръг
с цел по-пълно задоволяване потребностите на населението със стоки за широко
потребление. Въз основа ПМС № 17 от 3 юни 1988 г. прекратява дейността си.

Заповеди, наредби, указания и др. от висшестоящи органи по дейността
на дирекцията.
Заповеди на ръководството по дейността на дирекцията.
Правилник за устройството и дейността.
Протоколи: от заседания на Стопанския съвет и на Изпълнителното
бюро; от проверки в поделенията на дирекцията по безопасността, хигиената
на труда и противопожарната охрана.
Планове за: работата на Стопанския съвет; социално-икономическото
развитие на търговията в окръга през периода 1971–1975 г.; насрещни по
цялостната дейност; труда, себестойността и ФРЗ; стокооборота и общата
промишлена продукция; лимитните капиталовложения; материално-техническото снабдяване; охраната на труда и техническата безопасност; квалификацията на кадрите; финансови.
Програми за реконструкция, модернизация и преустройство на материално-техническата база и строителството на магазини и заведения за обществено хранене.
Отчети за: изпълнението на търговско-финансовите и насрещните планове; промишлената продукция; качеството, себестойността и реализацията
на продукцията; изразходваните и налични стоки в заведенията за обществено хранене; постоянно действащи магазини; продажбите на наличните стоки
в търговската мрежа; капиталните вложения; материално-техническото снабдяване; охраната на труда и трудовите злополуки; квалификацията на кадрите; персонала, труда и ФРЗ.
Бюлетини за изпълнение на икономическите показатели.
Счетоводни отчети и баланси. ЛП
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Главна инспекция по търговията и услугите –
София, район Благоевград
Ф. 1255, 3 описа, 80 а.е., 0.60 л.м., 1972–1990 г.
Създава се с Решение № 184 от 14 май 1974 г. на МС като подведомствена
структура на Главна инспекция по търговията и услугите при МВТУ. Извършва
контрол по търговията и услугите в района на Благоевградски и Кюстендилски
окръзи. Закрива се през 1989 г.

ята.

Заповеди и указания от висшестоящи органи по дейността на инспекци-

Правилник за устройството и дейността на инспекцията (1972).
Доклад на министъра на търговията и услугите за състоянието и работата по спазването на социалистическата законност в системата на МВТУ
(1980).
Указател на услугите и стоките за ширпотреба в Благоевградски окръг
по селищни системи.
Планове и отчети за дейността на инспекцията.
Списъци на търговските обекти и заведенията за обществено хранене в
Благоевградски и Кюстендилски окръзи (1974–1975). ЛП
К Л ОНОВЕ Н А Д Ъ РЖАВНО
С ТОПА НС КО О Б Е Д ИН Е НИ Е „ Т Ъ РГОВИ Я НА Е Д РО“
5 фонда, 36 описа, 935 а.е., 7.51 л.м., 1956–2004 г.
Създават се с ПМС № 35 от 17 февр. 1959 г. в бившите околийски центрове
като ОТП. Подчинени са на ОНС – Благоевград и на Министерството на търговията. Извършват търговия с хранителни и промишлени стоки; изкупуване,
преработка, складиране и продажба на селскостопанска продукция; снабдителна дейност. През 1967 г. предприятието в Благоевград влиза в състава на ДТП
„Нармаг“, а останалите ОТП през периода 1967–1970 г. се закриват и дейността им се ръководи от ОКС – Благоевград. Въз основа на ПМС № 27 от 20 ноем.
1970 г. се възстановяват като клонове на новосъздаденото ДСО „Търговия на
едро“, а от 1988 г. до 1990 г. са към Търговско предприятие „Промишлени стоки“, което е приемник на СО „Търговия на едро“ – Окръжно предприятие – Благоевград. През 1990–1991 г. се регистрират като държавни търговски фирми.
Допълнителният предмет на дейност е посредничество и външна търговия. През
1992–1993 г. се преобразуват в ЕООД, а са продадени след 1999 г.

ДСО „Търговия на едро“ – клон Благоевград
Ф. 971, 7 описа, 219 а.е., 2.36 л.м., 1959–2000 г.
Вж. ф. 543
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ДСО „Търговия на едро“ – клон Благоевград, филиал Гоце Делчев
Ф. 889, 7 описа, 169 а.е., 1.30 л.м., 1959–1999 г.
Вж. ф. 428
ДСО „Търговия на едро“ – клон Благоевград, филиал Петрич
Ф. 969, 9 описа, 166 а.е., 1.46 л.м., 1959–2004 г.
ДСО „Търговия на едро“ – клон Благоевград, филиал Разлог
Ф. 959, 6 описа, 139 а.е., 1.16 л.м., 1956–2000 г.
ДСО „Търговия на едро“ – клон Сандански
Ф. 1149, 7 описа, 242 а.е., 1.23 л.м., 1967–2001 г.
Постановления, окръжни, заповеди, решения и др. на висшестоящи органи по създаването, дейността и реорганизациите на предприятията.
Устави и правилници за устройството и вътрешния ред.
Правни анализи – ф. 959 (1995, 1999), ф. 971 (1997).
Протоколи от: заседания на стопански, управителни и контролни съвети; разделителни протоколи – ф. 971 (1991–1992); на Бригадния съвет и
Комисията по трудовите спорове – ф. 889 (1987); за връщане на иззетото
и одържавено кооперативно имущество от „Търговия на едро“ – Петрич на
РКС – клон Петрич (1993); за противопожарно обследване – ф. 889 (1987);
за награждаване на първенците в социалистическото съревнование – ф. 889
(1984–1988); на тръжна комисия за продажба на дълготрайни материални активи – ф. 959 (1994).
Заповеди на ръководствата по дейността на предприятията.
Доклади за дейността на предприятията.
Планове за: дейността на предприятията; стокооборота; материалнотехническото снабдяване; финансови; кредитни.
Отчети за: дейността на предприятията; стокооборота; стоковата наличност; складовата база; материално-техническото снабдяване; автотранспорта; капиталните вложения и въведените основни фондове; труда и работната
заплата; квалификацията на кадрите; кадровия състав; социалното развитие;
трудовите злополуки.
Оценки на търговски обекти – ф. 971 (1995–1996).
Разделителни баланси – ф. 971 (1988–1989), ф. 1149 (1978).
Баланс и описи за преоценка на стоково-материалните ценности във
връзка с паричната обмяна през 1962 г. – ф. 889 (1961).
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове. ЛП
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Г Р А Д С К И Т Ъ Р ГОВСК И ПР Е Д ПРИЯТ ИЯ
„ ГР А Д С К А Т Ъ Р ГОВИ Я“
4 фонда, 34 описа, 885 а.е., 8.35 л.м., 1948–2000 г.
Продължават дейността на създадените през 1947–1948 г. общински стопански предприятия „Хоремаг“. Извършват търговия на едро и дребно с промишлени, земеделски, занаятчийски и др. стоки; обществено хранене и съпътстващи
услуги. От 1967 г. до 1970 г. са ДТП „Търговия на едро и дребно“, а от 1971 г.
са клонове „Търговия на дребно“ при подчинената на ОНС – Благоевград нова
СД „Търговия“. През периода 1977–1988 г. са с наименованието „Търговия и обществено хранене“. През 1989 г. се преобразуват в ОбФ с предмет на дейност
търговия на дребно и едро, обществено хранене и хотелиерство. Постепенно прекратяват дейността си и след 1994 г. са обявени в ликвидация. Продадени са до
2000 г.

Градско търговско предприятие „Градска търговия“ – Благоевград
Ф. 546, 2 описа, 20 а.е., 0.14 л.м., 1948–1957 г.
Вж. ф. 543
Градско търговско предприятие „Градска търговия“ – Гоце Делчев
Ф. 428, 11 описа, 334 а.е., 3.53 л.м., 1948–2000 г.
Градско търговско предприятие „Градска търговия“ – Петрич
Ф. 422, 11 описа, 226 а.е., 1.88 л.м., 1948–1997 г.
Държавно търговско предприятие
„Търговия на едро и дребно“ – Сандански
Ф. 576, 10 описа, 305 а.е., 2.80 л.м., 1951–1994 г.
Окръжни, инструкции, указания, заповеди и др. на висшестоящи органи
по дейността на предприятията.
Правилници за устройството, дейността и вътрешния ред.
Приватизационна оценка – ф. 428 (1993).
Протоколи от: заседания на дирекционни и стопански съвети; общи
събрания; търгове за продажба на обекти и транспортни средства – ф. 422
(1991–1994), ф. 428 (1990).
Заповеди на ръководствата по дейността на предприятията.
Доклади за дейността на предприятията.
Планове за: дейността на предприятията; стокооборота; капиталните
вложения; материално-техническото снабдяване; труда и работната заплата;
социалното развитие на колективите; подготовката и квалификацията на кадрите; охраната на труда; финансови.
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Отчети за: стокооборота; ресурсите, разпределението и продажбите в
търговската мрежа; магазинната мрежа; материално-техническото снабдяване; капиталните вложения; труда и работната заплата; трудовите злополуки.
Главни книги.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове. ЛП
Градско търговско предприятие „Народен магазин“ – Благоевград
Ф. 543, 8 описа, 171 а.е., 1.17 л.м., 1951–2000 г.
Създава се през 1947 г. като ДТП „Народен магазин“. От 1957 г. е ГТП,
което търгува само с промишлени стоки на дребно. От 1967 г. извършва търговия на едро и дребно с промишлени стоки в Благоевградски окръг. През 1970 г. е
клон „Нармаг“ при СД „Търговия“ – Благоевград. Със закриването на дирекцията през 1988 г. клонът се преобразува в Общинско търговско предприятие, което
се регистрира от 1989 г. като ОбФ „Мак“. Предметът на дейност е търговия и
разнообразни комунално-битови услуги. От 1992 г е ЕООД „Мак“. Продадено е
през 1999 г. на АД „Мак инвест – 99“ – Благоевград.

Указания, инструкции, решения и заповеди на висшестоящи органи по
дейността на предприятието.
Договор за приватизационна продажба на дялове от капитала на дружеството (2000).
Протоколи от: заседания на Стопанския и Управителния съвети; общи
събрания; от тръжни комисии за отдаване на обекти под аренда, продажба на
строителни материали и оценка на материални активи (1989–1993); за възстановяване на одържавени имоти и магазини (1992); разделителни и приемателно-предавателни протоколи между Община Благоевград и предприятието
(1992–1993, 1999).
Заповеди на ръководството по дейността на предприятието.
Доклади, справки, информации и оценки за дейността на предприятието.
Програми: за развитие (1996); инвестиционни (1996–1997).
Планове за: работата на предприятието и Стопанския съвет; стокооборота; труда и ФРЗ; строителството и финансирането на капиталните вложения; финансови.
Отчети за: постъпленията, продажбите и наличностите в търговската мрежа; стокооборота на дребно; труда и ФРЗ; материално-техническото
снабдяване; оборудването на търговските складове и магазини; действащата
магазинна мрежа; залежалите стоки в търговията на едро и дребно; капиталните вложения и въведените в действие основни фондове; квалификацията на
кадрите; трудовите злополуки.
Счетоводни отчети и баланси.
Брошура по случай годишнина от създаването на предприятието (1983). ЛП
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К Л ОНОВЕ „ О Б Щ Е С Т В Е НО ХРАНЕ НЕ “ КЪ М
СТ ОПА НС К А Д ИРЕ К ЦИЯ „ Т Ъ Р ГОВИ Я“ – БЛА ГОЕ ВГРА Д
4 фонда, 15 описа, 364 а.е., 3.03 л.м., 1957–1998 г.
Създават се през периода 1957–1967 г. като ГТП „Здрава храна“. Обединяват дейностите по производство и търговия на закуски, мляко, безалкохолни напитки и обществено хранене, извършвани от бивши търговски предприятия. Подчинени са на ГОНС и на ОНС – Благоевград. От 1972 г. са клонове „Обществено
хранене“ към СД „Търговия“. Въз основа решение на ИК на ОНС – Благоевград
и на МВТУ от 1 апр. 1977 г. предприятията в Гоце Делчев, Петрич и Сандански
прекратяват самостоятелната си дейност. Те се вливат в обединените клонове „Търговия и обществено хранене“ към СД „Търговия“. Остава само клонът в
Благоевград, който от 1989 г. се преобразува в ОбФ „Рехома“. Извършва и пласментно-снабдителна, внедрителска, рекламна и външноикономическа дейност.
През 1992 г. се регистрира като ЕООД. Обявена е в несъстоятелност от 1993 г.
и е ликвидирана през 1998 г.

Градско търговско предприятие „Здрава храна“ – Благоевград
Ф. 352, 7 описа, 229 а.е., 1.43 л.м., 1957–1998 г.
СД „Търговия“ – клон „Обществено хранене“ – Гоце Делчев
Ф. 1074, 2 описа, 40 а.е., 0.45 л.м., 1967–1976 г.
Вж. ф. 428
Градско търговско предприятие „Здрава храна“ – Петрич
Ф. 731, 4 описа, 48 а.е., 0.65 л.м., 1960–1977 г.
Вж. ф. 422
СД „Търговия“ – Благоевград –
клон „Обществено хранене“ – Сандански
Ф. 980, 2 описа, 47 а.е., 0.50 л.м., 1965–1977 г.
Вж. ф. 576
Постановления, решения, окръжни, инструкции, заповеди, наредби и
указания на висшестоящи органи по дейността на предприятията.
Правилници за вътрешния трудов ред.
Фирмена характеристика – ф. 352 (1992).
Правен анализ на ресторант „Космос“ – ф. 352 (1997).
Експертизи за оценка на машини и съоръжения – ф. 352 (1997).
Протоколи от: общи събрания; заседания на стопански съвети; заседания на ликвидационната комисия – ф. 352 (1997).
Заповеди на ръководствата по дейността на предприятията.
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Доклади за дейността на предприятията.
Планове за: дейността на предприятията; труда и ФРЗ; социалното развитие на колектива; финансови.
Отчети за: броя на търговските обекти; стокооборота на дребно; разходите на суровини и материали; реализацията на стоковата продукция; материално-техничeското снабдяване; капиталните вложения и въведените в
действие основни фондове; труда и ФРЗ; квалификацията на кадрите; трудовите злополуки.
Договори с фирми и предприятия за ремонт, наем на недвижим имот,
продажба на комплекс „Фея“ в Благоевград, извършване анализи на правното
състояние на имуществото и обектите за приватизация – ф. 352 (1993–1996).
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове. ЛП
КЛОНОВЕ „ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО“
КЪМ СТОПАНСКА ДИРЕКЦИЯ „ТЪРГОВИЯ“ – БЛАГОЕВГРАД
3 фонда, 18 описа, 676 а.е., 3.90 л.м., 1967–2007 г.
Създават се с решения на ОНС – Благоевград в Гоце Делчев, Петрич и Сандански съответно през 1972 г., 1967 г. и 1974 г. Обединяват дейностите по производство на хляб, хлебни, захарни и сладкарски изделия от градските търговски
предприятия и от ликвидираната ТПК „Пирин“ – Гоце Делчев. До 1988 г. са клонове „Хлебопроизводство и сладкарство“ на СД „Търговия“ – Благоевград. От
1989 г. се регистрират като ОбФ. Преобразуват се в АД и ЕООД с общинско имущество през 1992–1993 г. АД „Българка“ – Гоце Делчев е ликвидирано през 2001 г.,
а дружествата в Сандански и Петрич са продадени през 2003–2004 г.

СД „Търговия“ – клон „Хлебопроизводство и сладкарство“ –
Гоце Делчев
Ф. 1147, 5 описа, 240 а.е., 1.25 л.м., 1973–2001 г.
СД „Търговия“ – клон „Хлебопроизводство и сладкарство“ – Петрич
Ф. 1184, 8 описа, 275 а.е., 1.51 л.м., 1967–2007 г
СД „Търговия“ – клон „Хлебопроизводство и сладкарство“ –
Сандански
Ф. 1215, 5 описа, 161 а.е., 1.14 л.м., 1973–2003 г.
Наредби, инструкции, бюлетини, решения, заповеди на висшестоящи
органи по създаването, дейността, реорганизациите и приватизацията на
предприятията.
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Правилници за вътрешния трудов ред.
Информационна карта за приватизацията и фирмена характеристика –
ф. 1184 (1993).
Правни анализи – ф. 1184 (2006), ф. 1215 (2002).
Договори за продажби на предприятията – ф. 1147 (1995–1997), ф. 1184
(2006), ф. 1215 (2003).
Експертни оценки на дълготрайните активи – ф. 1147 (1994–1997).
Протоколи от: заседания на стопански, дирекционни и управителни
съвети; общи събрания; съвместни проверки от комисии за ДНК – ф. 1147
(1981–1982); на тръжни комисии за продажба на дълготрайни материални
активи на предприятието – ф. 1147 (1993–1994).
Заповеди на ръководствата по дейността на предприятията.
Доклади за дейността на предприятията.
Планове за: производството; труда и ФРЗ; себестойността на продукцията; социалното развитие на колектива; квалификацията на кадрите; охраната
на труда; финансови.
Отчети за: производството; себестойността, качеството и реализацията
на продукцията; материално-техническото снабдяване; капиталните вложения и въведените в действие основни фондове; внедряването на научно-технически постижения в промишленото производство; разхода на суровини и
материали; труда и ФРЗ; квалификацията на кадрите; трудовите злополуки.
Договори с търговски и промишлени предприятия за кооперирани доставки – ф. 1147 (1982).
Преписка по отчуждаване на недвижими имоти и парцели на предприятието – ф. 1147 (1982).
Актове за трудови злополуки.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове. ЛП
Държавно търговско предприятие „Продоволствени стоки“ –
Благоевград
Ф. 208, 1 опис, 120 а.е., 1.15 л.м., 1952–1958 г.
Вж. ф. 971
Създава се с ПМС № 9 от 27 ян. 1948 г. като ДТП „Колониални стоки“ за
търговия на едро с хранителни стоки и домашни потреби. Въз основа на ПМС №
868 от 27 юли 1951 г. в Благоевград се изгражда окръжен клон с филиални търговски предприятия „Бакалски стоки“. От 1956 г. е самостоятелно ДТП „Продоволствени стоки“. През 1959 г. влиза в състава на новообразуваното ОТП –
Благоевград.

Кореспонденция с висшестоящи органи по дейността на предприятието.
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Протоколи от заседания на клоновия състав.
Оперативни планове, доклади, сведения и отчети за търговската дейност.
Планове: за стокооборота; за издръжката на обръщението; на щандистите; по труда; финансови.
Отчети за движението на стоките, транспорта и основния ремонт.
Заявки за доставки на стоки.
Бюлетини за изпълнението на плановете за стокооборота по щандисти.
Счетоводни отчети и баланси.
Главни книги.
Договори и спесификации с производствени предприятия и преписки за
доставки на стоки. ЛП
Общинско предприятие „Пазари“ – Благоевград
Ф. 1473, 2 описа, 43 а.е., 0.25 л.м., 1964–2001 г.
Създава се въз основа на ПМС от 1952 г. и 1953 г. като Служба „Кооперативен пазар“. От 1954 г. предприятието организира и осигурява материална
база за търговия с излишъците от селскостопанска продукция на ТКЗС, ДЗС и
член-кооператори. Службата към ОбНС – Благоевград от 1983 г. се преименува в
Управление „Кооперативни пазари“, през 1985 г. е Мероприятие „Кооперативен
пазар“, а от 1991 г. е Звено „Общински пазар“. С решение от 1992 г. на ОбС –
Благоевград е Специализирано звено „Общински пазари“, а от 1997 г. е Общинско
предприятие „Пазари“. Извършва спомагателна дейност за стопанисване и управление на пазари, паркинги, обществени тоалетни и отдаване под наем търговски обекти, съоръжения, складове и площи. През 2000 г. се преобразува в ЕООД
„Пазари“.

Постановления на МС, наредби, инструкции, решения и заповеди на
висшестоящи органи по дейността на предприятието.
Правилници: за вътрешния ред; за определяне на реда за сключване на
договори (2000).
Протоколи от: заседания на ОбС – Благоевград за преобразуване на
предприятието; търгове (2000); проверка по финансово-счетоводната дейност (1987); на приемателната комисия за въведени в действие обекти на пазара (1985–1993).
Доклад за дейността на дружеството (2001).
Планове по труда.
Отчети за: постъпленията, продажбите и наличностите на стоки в търговската мрежа на дребно и заведенията за обществено хранене; цените на
дребно и стокооборота на стоките, продавани в комисионната търговия; продажбите и цените на селскостопанските продукти, животни и птици на пазара; капиталните вложения и въведените в действие основни фондове; матери309
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ално-техническото снабдяване и изкупуването; персонала и ФРЗ; разпределението на персонала, зает в търговията; социалното развитие на колектива;
трудовите злополуки.
Счетоводни отчети и баланси. ЛП
Държавно предприятие „Материално-техническо снабдяване“ –
Благоевград
Ф. 348, 9 описа, 152 а.е., 1.75 л.м., 1957–1999 г.
Създава се с ПМС от май и юни 1959 г. като ОП „Материално-техническо
снабдяване“. Обединява дейността на всички ведомствено-снабдителни организации в окръга. През 1963 г. е ДП „Материално-техническо снабдяване“, от
1967 г. е ДП „Техноснаб“, а през 1971 г. става окръжен клон на ДСО „Териториално снабдяване“. През 1976 г. се преобразува в Окръжна пласментно-снабдителна
организация – Благоевград, а от 1986 г. е Окръжно предприятие „Териториално
снабдяване“, което през 1988 г. става клон на СП „Териториално снабдяване“ –
София, чийто приемник от 1990 г. е фирма „Терснаб“. Нейното фирмено поделение в Благоевград се регистрира през 1991 г. в ЕООД „Пиринснаб“. Извършва
търговия в страната и чужбина с материални ресурси и средства за производство, производствена и пласментно-снабдителна дейност и услуги, транспортни услуги. Продадено е през 1999 г. на АД „Пиринснаб приват“ – Благоевград.

Наредби, инструкции, заповеди и указания на висшестоящи органи по
дейността на предприятието.
Протоколи от заседания на Стопанския съвет.
Заповеди на ръководството по дейността на предприятието.
Доклади: за дейността на предприятието; от проведено юбилейно честване по случай 25 години от създаване на предприятието.
Планове за: натуралните и финансовите показатели; разпределението
на средствата за капитални вложения; образователната и квалификационна
структура на персонала и социалното развитие; охраната на труда; финансови.
Отчети за: натуралните и финансови показатели; образователната и квалификационна структура на персонала и социалното развитие; охраната на
труда; персонала и ФРЗ; наличностите, постъпленията, разходите за суровини, материали, електроенергия, горива, вторични суровини и резервни части.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове.
Актове за трудовите злополуки. ЛП
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Държавно стопанско обединение „Нефтохим“ –
клон „Петрол“ – Благоевград
Ф. 897, 8 описа, 174 а.е., 1.26 л.м., 1963–1999 г.
Създава се с Разпореждане № 91 на МС от 1 авг. 1963 г. като клон „Петрол“ към ДСО „Химснаб“. В структурата е на Министерството на химическата промишленост. От 1971 г. е към ДСО „Нефтохим“. С Решение № 1 от 30 ян.
1987 г. на МС е самостоятелно предприятие „Петрол“, което извършва пласментно-снабдителна дейност с петролни продукти. От 1990 г. е поделение на
ДФ „Петрол“ – София, която през 1993 г. се регистрира като АД. Подчиненото
му предприятие в Благоевград е продадено през 1999 г. на Приватизационен фонд
„Акционер-фаворит“ АД, „Нефтохим-Инвест-финанс“ и др.

Наредби, инструкции и решения на висшестоящи организации по дейността на предприятието.
Правилник за устройството и дейността на предприятието (1969).
Протоколи от: годишни събрания; заседания на Дирекционния и Стопанския съвети.
Планове за: цялостната дейност; доставката и реализацията на петролните продукти; капиталните вложения; труда и работната заплата; финансови.
Отчети за: цялостната дейност; реализирането на гориво-смазочните
материали; капиталните вложения; въведените в действие основни средства;
материално-техническото снабдяване; охраната на труда; квалификацията на
кадрите; труда и работната заплата; трудовите злополуки.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове. ЛП
Окръжно търговско предприятие „Топливо“ – Благоевград
Ф. 383, 8 описа, 323 а.е., 3.40 л.м., 1948–1997 г.
Продължава дейността на създаденото през 1946 г. ООД „Топливо“ – Горна Джумая (Благоевград). От 1948 г. е окръжен клон към ДСП „Топливо“ – София, през 1957 г. като отделно търговско предприятие е подчинено на ОНС –
Благоевград, а от 1959 г. е в състава на новосъздаденото ОТП – Благоевград. С
ПМС № 83 от 8 юли 1963 г. се възстановява като ОТП „Топливо“. От 1968 г. е
в състава на СД „Топливо“ – София. През периода 1977–1988 г. е ОП „Горивни и
строителни материали“, до 1993 г. е Търговско предприятие към ДФ „Горивни и
строителни материали“ – София. Фирменото поделение от 1993 г. и от 1995 г. е
съответно към ЕООД „Горивни и строителни материали“ – София и към неговия
приемник ЕАД. Предметът на дейност е търговия с горивни и строителни материали, втечнен газ и други стоки за широко потребление. Продадено е през 1997 г.
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Окръжни, наредби, указания, заповеди, разпореждания и инструкции на
висшестоящи органи по дейността на предприятието.
Анализ на правното състояние (1995).
Протоколи от: заседания на Стопанския съвет; общи събрания; оперативни съвещания.
Доклади за дейността на предприятието.
Планове за: работата на предприятието и базите му в района; изпълнение доставките и продажбата на горивни и строителни материали; труда и
работната заплата; повишаване квалификацията на кадрите; финансови.
Отчети за: изпълнение на доставките и продажбите на горива и строителни материали; търговските обекти и складовата мрежа; оборудването на
търговските складове и магазини при предприятието; капиталните вложения;
експлоатацията на автомобилния транспорт; труда и работната заплата; социалното развитие на колектива; трудовите злополуки.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове.
Главни книги.
Договори с кредитни институции по финансирането на предприятието.
ЛП
Държавно стопанско обединение „Мототехника и автосервиз“ –
поделение Благоевград
Ф. 1143, 6 описа, 353 а.е., 2.63 л.м., 1966–2005 г.
Създава се със Заповед № 504 от 22 юли 1966 г. на МВТ като клон на ДСО
„Мототехника и автосервиз“. Извършва търговия на леки коли, мотори и всички
видове резервни части за тях, както и сервизно обслужване на МПС в региона.
От 1973 г. е поделение към същото обединение, през 1987 г. е предприятие към СО
„Мототехника и автосервиз“ – София, а от 1990 г. е ДФ „Автотехника – Пирин“ –Благоевград. През 1997 г. се преобразува в ЕООД. През 2005 г. е продадено
на ООД „Меркурий – 92“ – с. Покровник.

Наредби, указания, правилници, заповеди и др. от висшестоящи органи
по дейността на предприятието.
Договор за приватизационна продажба на капитала на дружеството
(2005).
Протоколи: от заседания на Стопанския комитет; на квалификационната
комисия за категории и разряди.
Заповеди на ръководството по дейността на предприятието.
Програми за: финансово оздравяване и развитие на дружеството (2003);
развитие на комплексното автообслужване за 1970–1990 г. (1970); намаляване на ръчния и тежък физически труд за Осмата петилетка (1981).
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Планове за: дейността на предприятието; развитието на търговската и
автосервизната дейност; стокооборота на дребно и едро и разходите на обръщението; обема на общата промишлена продукция и себестойността на
промишлените дейности; труда и ФРЗ; подобряването на културата в търговското и сервизно обслужване; социалното развитие на колектива; охраната
на труда и безопасното движение; финансови.
Отчети за: цялостната дейност на предприятието; себестойността и промишлената продукция; ефективността на производството; реализацията на
промишлената продукция в поделенията; капиталните вложения и въведените в действие основни фондове; автотранспорта; стокооборота; продажбите
и наличните стоки в търговията на дребно; материално-техническото снабдяване; намаляването на ръчния и тежък физически труд; охраната на труда;
трудовите злополуки; квалификацията на работниците; персонала и ФРЗ.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове. ЛП
Стопанска дирекция „Телевизионни и радиосервизи“ –
предприятие Благоевград
Ф. 1237, 4 описа, 190 а.е., 1.00 л.м., 1973–1992 г.
Създава се през 1973 г. като предприятие под ръководството на СД „Телевизионни и радиосервизи“ – София и на ОНС – Благоевград. Извършва ремонт на
телевизионни приемници и радиоапарати чрез базите и сервизите си в Банско, Белица, Благоевград, Гоце Делчев, Петрич, Разлог, Сандански, Симитли и Якоруда.
От 1989 г. е с наименованието „Предприятие за комплексно търговско и сервизно обслужване“. Прекратява дейността си през 1992 г. като АД „Телевизионни и
радиосервизи“ – клон Благоевград.

Наредби, инструкции, указания, решения, заповеди на висшестоящи органи по дейността на предприятието.
Заповеди на ръководството по дейността на предприятието.
Протоколи от заседания на Стопанския съвет.
Доклади за дейността на предприятието.
Планове за: дейността на предприятието; себестойността; труда и работната заплата; социалното развитие на колектива; повишаване квалификацията на кадрите; охраната на труда; финансови.
Отчети за: промишлената продукция и услугите на населението; себестойността; реализацията на продукцията; материално-техническото снабдяване; капиталните вложения и въведените в действие основни фондове; икономиите на суровини, материали и горива; повишаване квалификацията на кадрите; труда и ФРЗ; социалното развитие на колектива; трудовите злополуки.
Счетоводни отчети и баланси. ЛП
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Държавно предприятие „Зърнени храни“ –
клон „Никола Парапунов“ – Благоевград
Ф. 487, 7 описа, 246 а.е., 3.35 л.м., 1942–1995г.
Продължава дейността на представителството на Дирекция „Храноизнос“ от преди 1944 г. През 1947 г. се създава клон на ДП „Зърнени храни“. От
1976 г. е Зърнено-фуражно предприятие. Негов приемник от 1 окт. 1991 г. е ЕООД
„Рила – ООД“ – Благоевград. Предметът на дейност е производство на брашна,
изкупуване, съхранение, заготовка и търговия със зърнени храни. В изпълнение на
Заповед № 36 от 10 март 1995 г. на МЗХП, на 13 март 1995 г. се извършва въвод
във владение на купувача – „Пиринпласт – С.Т.Х.“ – София.

Постановления, решения, разпореждания, заповеди и указания на висшестоящи органи.
Правилници за устройството и дейността на предприятието.
Протоколи от: заседания на Дирекционния, Стопанския и Управителния
съвети, ТИС; общи събрания; оперативни съвещания.
Заповеди на ръководството по дейността на предприятието.
Доклади за дейността на предприятието. Доклади, сведения и др. за засети площи (1942).
Планове за: цялостната дейност; промишленото производство; труда и
работната заплата; себестойността; стокооборота; кредитни и касови; финансови.
Отчети за: производството, себестойността и качеството на продукцията; капиталните вложения; реализацията и ресурсите на брашната, млевните
продукти и зърното; материално-техническото снабдяване; повишаване квалификацията на кадрите; персонала и ФРЗ; трудовите злополуки.
Експертна оценка на имуществото на дружеството (1992).
Главни книги (1953–1955).
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове.
Книга за впечатленията на трудови колективи, политически ръководители и гости от Египет, Съветския съюз, Румъния и Канада (1970–1975, 1978).
ЛП
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Държавно предприятие „Зърнени храни“ – „Никола Парапунов“ –
Благоевград – филиал Петрич
Ф. 504, 4 описа, 32 а.е., 0.75 л.м., 1953–1965 г.
Създава се през 1953 г. Започва дейност на самостоятелен баланс като филиал на ДП „Зърнени храни“ – „Никола Парапунов“ – Благоевград.

Окръжни и указания от висшестоящи органи по дейността на предприятието.
Планове за: изкупуването на селскостопански произведения и стокооборота; издръжката на обръщението; персонала и ФРЗ; финансови.
Главни книги.
Баланси.
Отчети за печалбите и загубите.
Договори за социалистическото съревнование. ИБ
Фирма „Зърнени храни – Разлог –
Дружество с ограничена отговорност“ –Разлог
Ф. 1446, 1 опис, 19 а.е., 0.08 л.м., 1991–1994 г.
Съществува като цех на ДП „Зърнени храни“ – Благоевград. Негов приемник
от 1991 г. е ЕООД „Предела“ – Разлог. Предметът на дейност е производство
на брашна, изкупуване, съхранение, заготовка и търговия със зърнени храни. Със
Заповед № 69 от 11 ноем. 1993 г. на МЗ се обявява за приватизация. Продадено е
през 1994 г.

Решения на Окръжен съд – Благоевград за регистрацията и пререгистрацията на дружеството.
Договор за продажба на дружеството (1994).
Протоколи от заседания на Управителния съвет.
Заповеди на ръководството по дейността на дружеството.
Програма за подготовка на предприятието за приватизация (1993).
Отчети за дейността на дружеството.
Счетоводни отчети и баланси. ГА
Стопанско предприятие „Риба и рибни продукти“ – Благоевград
Ф. 1256, 5 описа, 164 а.е., 0.90 л.м., 1976–2000 г.
Създава се ПМС № 151 от 10 дек. 1975 г. като ОП към СД „Риба и рибни
продукти“ – София. Предметът на дейност е търговия на дребно и едро с риба
и рибни продукти, рибни консерви и кулинарна обработка на риба. От 1991 г.
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приемник на предприятието е ДФ „Омар – 90 – Експорт-импорт“ – Благоевград.
През 1993 г. се преобразува в ЕООД „Омар – 90“. През 2000 г. е продадено на ЕТ
„Кирил Цветанов“ – Благоевград.

Наредби, окръжни, указания, решения, заповеди на висшестоящи органи
по дейността на предприятието.
Правилник за вътрешния трудов ред (1976).
Правен анализ (1999).
Протоколи от: заседания на Стопанския и Управителния съвети; съвещания с управителите на бази; общи събрания; приемателно-предавателни и
споразумителни протоколи между ЕООД „Омар – 90“ и РКС от областта за
предаване на одържавено кооперативно имущество (1994, 1997–1999).
Протоколи, заповеди, договори от проведени търгове за продажба на
дълготрайни активи на дружеството (1995).
Договори с оценителите за извършени оценки на дълготрайните материални активи на дружеството (1994–1998).
Заповеди на ръководството по дейността на предприятието.
Информации, доклади, анализи за дейността на предприятието.
Планове за: работа на предприятието; труда; финансови.
Отчети за: продукцията и услугите, разходите за тях и чистата продукция; резултатите от изпълнението на плановете по основни показатели;
стокооборота; постъпленията, продажбите и наличните стоки в търговската
мрежа на дребно и заведенията за обществено хранене; капиталните вложения и въведените в действие основни фондове; наличностите, постъпленията
и разходите на суровини, материали, горива; персонала и ФРЗ; социалното
развитие на колектива; повишаване квалификацията на кадрите; експлоатацията на автомобилния транспорт; трудовите злополуки.
Бюджети.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионен акт. ЛП
Окръжно стопанско предприятие „Булгарплод“ – Благоевград
Ф. 1058, 6 описа, 250 а.е., 1.69 л.м., 1963–1999 г.
Създава се въз основа дейността на сектор „Изкупуване“ към ОТП – Благоевград. През 1965 г. се обособява в клон на ДСП „Булгарплод“. Извършва изкупуване, преработка и търговия със зеленчуци, зеленчукови, плодови и месни консерви. От 1976 г. е ОП, а от 1988 г. е СП с изкупвателни поделения в Благоевград,
Петрич, Сандански и оранжерии в с. Баня и с. Левуново, Сандански и Симитли.
През 1991 г. се преобразува в ДФ „Пиринплод“ – Благоевград, чийто приемник от
1992 г. е ЕООД „Пиринплод“. През 1999 г. е продадено на ООД „Пиринплод“ –
Благоевград.
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Инструкции, указания и решения на висшестоящи органи по дейността
на предприятието.
Правилници за вътрешния трудов ред, устройството и дейността на
предприятието.
Правен анализ (1996).
Договор за продажба на дружеството (1999).
Протоколи от: заседания на Стопанския и Управителния съвети; общи
събрания.
Доклади за дейността на предприятието.
Планове за: работата на Стопанския съвет; производствената и търговска дейност; труда и ФРЗ; социално-икономическото развитие на колектива.
Отчети за: производството; себестойността на произведената стокова
продукция; реализацията на продукцията за износ и вътрешния пазар; разходите за изкупуването на селскостопански произведения; броя на складовете
и магазините към „Булгарплод“ в окръга; капиталните вложения; персонала
и ФРЗ; трудовите злополуки.
Разделителни баланси и протоколи за отделяне на оранжериите в с. Баня
(1985), Симитли и Сандански (1991).
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионен акт. ЛП
Държавно стопанско предприятие „Булгарплод“ – клон Петрич
Ф. 720, 5 описа, 105 а.е., 1.15 л.м., 1959–1985 г.
Вж. ф. 1058
Създава се през 1966 г. с обединението на ДСП „Булгарплод“ – клон Петрич
и работещата от 1959 г. Консервна фабрика „Петричка праскова“. Извършва изкупуване и реализация на селскостопанска продукция, производство и продажба
на туршии, консервирани плодове и зеленчуци. От 1975 г. фабриката преминава
към АПК „Беласица“ – Петрич.

Правилници за вътрешния ред.
Протоколи на Стопанския съвет.
Доклади и информации за дейността на предприятието.
Планове за: дейността на предприятието; стокооборота; себестойността
на продукцията; труда и работната заплата; финансови.
Отчети за: дейността на предприятието; промишлената продукция и постъпленията от продажбите; реализацията на продукцията; труда и работната
заплата; трудовите злополуки.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове. ЛП
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Обединено предприятие „Амбалаж“ – клон Благоевград
Ф. 1196, 5 описа, 124 а.е., 0.88 л.м., 1971–2000 г.
Създава се през 1971 г. чрез отделянето на отдел „Амбалаж“ към окръжния
клон на ДСО „Търговия на едро“ – Благоевград. Обособява се като специализиран
клон на Обединено предприятие „Амбалаж“ – София. Изкупува от населението чрез търговските организации и пряко неинвентарния амбалаж, извършва ремонт и реализация на амбалажна продукция. С Решение № 23 от 22 ноем. 1990 г.
на Министерство на търговията и услугите се преобразува в ДФ „Ира – 91“ –
Благоевград. Предметът на дейност е допълнен с посредническа, производствена, външнотърговска и спортно-развлекателна дейност; туризъм; изкупуване и
преработка на вторични суровини; лизинг и др. От 1993 г. е ЕООД, а през 2000 г.
е продадено на ООД „Ира – 2000“ – Благоевград.

Указания, инструкции, решения и заповеди от висшестоящи органи по
дейността на предприятието.
Правилници за организация на вътрешния ред.
Протоколи от: заседания на Стопанския и Управителния съвети; общи
събрания.
Доклади за дейността на предприятието.
Планове за работата на предприятието.
Отчети за: изпълнението на производствената програма за промишлена
продукция; реализацията на продукцията; материално-техническото снабдяване; помощните промишлени дейности; капиталните вложения и основния
ремонт; намаляването на ръчния и тежък физически труд; експлоатацията
на автомобилния транспорт; персонала и ФРЗ; квалификацията на кадрите;
социалното развитие на трудовия колектив; трудовите злополуки.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове. ЛП
Обединено държавно стопанско предприятие „Вторични суровини“ –
Благоевград
Ф. 513, 10 описа, 171 а.е., 1.18 л.м., 1953–2001 г.
Създава се през 1950 г. като окръжен клон на ДСП „Вторични суровини“.
Подчинено е на Министерството на леката промищленост. От 1965 г. е Обединено държавно стопанско предприятие „Вторични суровини“, през 1971 г. е ОП,
а от 1981 г. до 1986 г. е СП. Приемник на Предприятие „Вторични суровини“ от
1989 г. е поделението на ДФ „Феникс – ресурс“ – София. Предметът на дейност
в региона е изкупуване, заготовка, обработка и търговия на вторични суровини.
От 1991 г. е самостоятелно ЕООД „Феникс – ресурс“ – Благоевград, което през
1998 г. е продадено на ООД „Феникс – ресурс“ – Благоевград.

318

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА Д А – БЛАГОЕВГРАД 1944–2009

Окръжни, наредби, инструкции, указания, решения и заповеди на висшестоящи органи по дейността на предприятието.
Правилници за устройството и дейността на предприятието.
Правен анализ (1998).
Заповед на Министерството на търговията и туризма, предавателноприемателен протокол и договор за продажба на обособена част от дружеството (1998–1999).
Протоколи: от заседания на Стопанския съвет; от общи събрания; приемателни протоколи за въведени в експлоатация обекти (1979–1981).
Доклади за дейността на предприятието.
Планове за: дейността на предприятието; изкупуването и пласмента на
вторични суровини; труда; финансови.
Отчети за: изкупуването и пласмента на вторични суровини; материално-техническото снабдяване; капиталните вложения; труда и ФРЗ; разпределението на персонала; социалното развитие на колектива; трудовите злополуки.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове. ЛП
Държавно обединение „Българска книга“ –
клон „Печатни произведения“ – Благоевград
Ф. 913, 7 описа, 213 а.е., 1.04 л.м., 1957–2000 г.
Създава се през 1948 г. върху основата на книжарници за канцеларски материали в Горна Джумая (Благоевград) и Петрич. От 1957 г. е окръжно предприятие с 18 книжарници в градовете и по-големите села на региона. През 1959 г.
е ДТП „Печатни произведения“ – Благоевград, от 1970 г. е клон „Печатни произведения“ – Благоевград при ДО „Българска книга“ – София, а от 1973 г. до
1977 г. е ДО „Книгоразпространение и търговия с книжарски стоки“ – поделение
„Печатни произведения“. Приемник на ОП „Книгоразпространение“ – Благоевград от 1990 г. е ДФ „Печатно слово“ с предмет на дейност търговия с книги и
печатни произведения, канцеларски материали, звукозаписващи средства и грамофони, абонаментно снабдяване на граждани и библиотеки и др. Фирмата се
преобразува в ЕООД през 1993 г., а дружеството е продадено през 2000 г.

Разпореждания, указания, заповеди, програми, планове и др. на висшестоящи органи по дейността на предприятието.
Правилник за организация на вътрешния ред (1975).
Приватизационни оценки и правни анализи (1992, 1998).
Протоколи от: заседания на Стопанския комитет и Управителния съвет;
общи събрания; приемателно-предавателни за продажба на обособени части
(1996–1999).
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Доклади за дейността на предприятието.
Модел за развитието на книгоразпространението и търговията с книжарски стоки през периода 1970–1990 г. (1970).
Програми за: изпълнението на задачите по книгоразпространението;
културната дейност; провеждане Десетдневка на съветската книга.
Планове за: работата на предприятието и поделенията му; стокооборота;
труда и ФРЗ; финансови.
Отчети за: реализирания стокооборот и стоковата наличност; материално-техническото снабдяване; капиталните вложения и въведените в действие
основни фондове; магазинната и складова мрежа и оборудването в заведенията за търговия; квалификацията на кадрите; персонала и ФРЗ; трудовите
злополуки.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове. ЛП
Окръжно аптечно предприятие – Благоевград
Ф. 378, 7 описа, 152 а.е., 1.63 л.м., 1950–1999 г.
Създава се на основата на национализираните през 1948 г. частни аптеки
в региона. От 1950 г. е самостоятелно аптечно управление с предмет на дейност търговия на дребно с лекарствени средства. От 1975 г. е Аптечно предприятие – Благоевград към Държавно аптечно обединение – София. През 1992 г. се
преобразува в ЕАД „Аптечно – Благоевград“ с допълнителен предмет на дейност
търговия на едро с лекарства за хуманитарната и ветеринарна медицина, лечебни растения, медицинска техника и материали, козметика, производство на
галенови препарати и лекарствени средства и др. Продадено е през 1999 г. на АД
„Аптечно – 21“ – Благоевград.

Окръжни, инструкции, наредби, заповеди на висшестоящи органи.
Устави на дружеството (1991, 1994).
Правен анализ (1994, 1997).
Протоколи от: заседания на Стопанския и Дирекционния съвети и Съвета на директорите; съвместни заседания на ръководството с ръководствата
на болниците в региона по работата на болничните аптеки; съвместни заседания на ръководството и представители на синдикатите; съвещания на дружеството с управителите на големите аптеки в региона.
Доклади и анализи за цялостната дейност на предприятието.
Планове за: себестойността; труда; обема на лекарствената помощ; финансови.
Отчети за: реализацията на стокооборота на дребно; продажбите и наличните стоки в търговската мрежа; капиталните вложения и въведените в
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действие основни фондове; персонала и ФРЗ; повишаване квалификацията
на кадрите.
Бюлетини за промени на цените на лекарствените средства.
Стокови баланси за доставка на медицински стоки.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове.
Главни книги. ЛП
СПИСЪК НА НЕАНОТИРАНИТЕ ФОНДОВЕ
Държавна фирма Автотехника „Пирин“ – Благоевград – поделение Автосервиз „Места“ – Гоце Делчев
Ф. 1445, 1 опис, 38 а.е., 0.20 л.м., 1971–1994 г.
Автосервиз „Предел“ – Разлог
Ф. 1270, 2 описа, 39 а.е., 0.15 л.м., 1974–1994 г.
Държавно стопанско обединение „Булгарплод“ – изкупвателно-търговски клон – Благоевград, база Гоце Делчев
Ф. 892, 3 описа 34 а.е., 0.30 л.м., 1964–1977 г.
Вж. ф. 460
Държавно стопанско обединение „Булгарплод“ – изкупвателно-търговски клон – Благоевград, база Сандански
Ф. 896, 2 описа, 42 а.е., 0.40 л.м., 1964–1978 г.
Акционерна фирма „Южен плод“ – Сандански
Ф. 1461, 1 опис, 20 а.е., 0.12 л.м., 1989–1996 г.
Дружествено предприятие „Агрокомерс“ – Сандански
Ф. 1463, 1 опис, 18 а.е., 0.12 л.м., 1988–1996 г.
Окръжно търговско предприятие – клон Сандански
Ф. 921, 1 опис, 21 а.е., 0.15 л.м., 1959–1966 г.
Вж. ф. 576
Държавно търговско предприятие „Народен магазин“ – Благоевград,
филиал Гоце Делчев
Ф. 545, 1 опис, 5 а.е., 0.06 л.м., 1953–1955 г.
Вж. ф. 428
Държавно търговско предприятие „Народен магазин“ – Благоевград,
филиал Петрич
Ф. 544, 1 опис, 4 а.е., 0.04 л.м., 1952–1956 г.
Вж. ф. 422
Общинска фирма „Информатика и търговско обслужване“ – Благоевград
Ф. 1396, 1 опис, 7 а.е., 0.05 л.м., 1988–1992 г.
ЕООД „Тексимак“ – Благоевград
Ф. 1480, 1 опис, 16 а.е., 0.07 л.м., 1992–1998 г.
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ЕООД „Фармация – Белица“ – Белица
Ф. 1572, 1 опис, 16 а.е., 0.06 л.м., 1996–2005 г.
ЕООД „Общински аптеки“ – Благоевград
Ф. 1535, 1 опис, 14 а.е., 0.07 л.м., 1996–2002 г.
ЕООД „Неврокоп – аптечно дружество“ – Гоце Делчев
Ф. 1540, 1 опис, 13 а.е., 0.10 л.м., 1996–2004 г.
ЕООД „Бачиново“ – Благоевград
Ф. 1447, 1 опис, 8 а.е., 0.04 л.м., 1991–1994 г.
СПИСЪК НА ЧАСТИЧНИТЕ ПОСТЪПЛЕНИЯ
Държавно търговско предприятие „Специална търговия“ – Благоевград
ЧП 94, 3 а.е., 0.07 л.м., 1953–1956 г.
Държавно предприятие „Промишлени стоки“ – Гоце Делчев
ЧП 119, 3 а.е., 0.03 л.м., 1954–1958 г.
VІІІ.2. ХОТЕЛИ И ТУРИСТИЧЕСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Държавно търговско предприятие „Балкантурист“ – Благоевград
Ф. 702, 8 описа, 280 а.е., 2.95 л.м., 1957–2000 г.
Създава се през 1957 г. като ДТП „Балкантурист“ за туристически услуги
на български и чуждестранни туристи. Подчинено е на Комитета по туризма
при МС. От 1977 г. е Туристически комплекс „Балкантурист“. През 1990 г. се
преобразува в ДФ „Мак турс“ с предмет на дейност хотелиерство, ресторантьорство, търговия, допълнителни услуги, свързани с международния и вътрешностопански туризъм и др. От 28 юни 1991 г. е Акционерна фирма, на 26 ноем.
1991 г. се регистрира като АД, а от 1995 г. е ЕАД „Мак турс“. Отново е АД от
1997 г., като се включва в правителствената програма за масова приватизация.
Продадено е през 1999 г. на ЕТ „Кейт Континентал – Катя Калъмбова“ – Благоевград.

Наредби, указания, инструкции, заповеди на висшестоящи органи по
дейността на предприятието.
Правилник за вътрешния трудов ред (1993).
Правни анализи (1995, 1998).
Договор между Агенцията по приватизация и ЕТ „Кейт континентал –
Катя Калъмбова“ за приватизационна продажба на акции на „Мак турс“
АД – Благоевград (1999).
Протоколи от: заседания на Стопанския и Дирекционния съвети и Съвета на директорите; общи събрания на акционерите.
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Доклади за: дейността на предприятието; подготовката на туристическия сезон; честването на 25-годишнината от създаването на предприятието
(1982).
Планове за: дейността на предприятието; развитието на туризма в Благоевградски окръг за периода 1984–1990 г. (1984); строителните обекти и
финансирането им; инвеститорския контрол; труда; персонала и ФРЗ; финансови.
Отчети за: стокооборота; туристическата дейност; броя на леглата и нощувките; капиталните вложения и въведените в действие основни фондове;
валутните приходи; продажбите и наличните стоки в търговската мрежа; материално-техническото снабдяване; разходите в търговията на едро и дребно и общественото хранене; цените на леглата в хотелите и изхранването
в механа „Ален мак“; водопотреблението; експлоатацията на автомобилния
транспорт; труда и ФРЗ; социалното развитие на трудовия колектив; квалификацията на кадрите; трудовите злополуки.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове. ЛП
Еднолично акционерно дружество „Белатур“ – Петрич
Ф. 1471, 1 опис, 27 а.е., 0.10 л.м., 1988–1997 г.
Създава се върху основата на обособеното през 1988 г. Туристическо предприятие „Балкантурист“ – Петрич. През 1990 г. се преобразува в ДФ „Белатур“
с предмет на дейност: хотелиерство; ресторантьорство; външноикономическа
дейност; продажба на вносни и местни стоки срещу валута и левове; организиране и провеждане на музикално-артистична дейност; организиране на екскурзии в страната и чужбина; предоставяне на транспортни, информационни, културни, рекламни, спортни и други услуги, свързани с международния и вътрешния
туризъм. От 1991 г. е ЕАД, което през 1996 г. се включва в списъка на МС за
приватизация. Продадено е през 1997 г.

Решения на Окръжен съд – Благоевград за регистрация на фирмата, промените в наименованието, капитала и ръководството.
Устройствен правилник (1990).
Анализ на правното състояние (1995).
Протоколи от: заседания на Стопанския съвет и Съвета на директорите;
оперативни съвещания.
Доклади за дейността на предприятието и финансово-икономическото
му състояние.
Отчети за трудовите злополуки.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионен акт. ГА
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Туристически комплекс „Балкантурист“ – Благоевград, звено
Сандански
Ф. 1240, 5 описа, 141 а.е., 0.74 л.м., 1973–1997 г.
Създава се със съвместно Постановление № 10 от 13 апр. 1973 г. на ЦК
на БКП, МС и ЦС на БПС и Разпореждане № 89 от 29 апр. 1973 г. на БМС. От
1977 г. е звено към Туристически комплекс „Балкантурист“ – Благоевград. През
1988 г. комплексът в Сандански се разделя на Туристическо предприятие „Балкантурист“ и Туристическо предприятие „Интерхотел – Балкантурист“. Предприятието „Балкантурист“ от 1990 г. се преобразува в ДФ „Спартак – турс“ –
Сандански. Предметът на дейност е хотелиерство, ресторантьорство, търговия, допълнителни услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм и др.
От 1991 г. е ЕАД, а от 1997 г. е АД с 32% държавно участие.

Решения на Комитета по туризъм и на Окръжен съд – Благоевград за
преобразуването и регистрирането на предприятието.
Правилници за устройството и дейността.
Правен анализ (1996).
Протоколи от: заседания на Стопанския и Управителния съвети, Съвета
на директорите; оперативни съвещания.
Доклади за дейността на предприятието.
Планове: обемни; по труда и работната заплата; финансови.
Отчети за: средствата от подслон на чуждестранни лица в хотелите
„Спартак“, „Свети Врач“ и „Карталовец“; заетите лица и средствата за работна заплата; разпределението на персонала; социалното развитие на колектива; трудовите злополуки.
Годишни отчетни бюлетини.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове.
Рекламни дипляни. ЛП
Еднолично акционерно дружество „Интерхотел – Сандански“ –
Сандански
Ф. 1468, 2 описа, 58 а.е., 0.28 л.м., 1987–1999 г.
В състава на преструктурираната през 1988 г. Туристическа верига „Интерхотели – Балкантурист“ – София е включено и Туристическо предприятие
„Интерхотел – Балкантурист – Сандански“ – Сандански. През 1990 г. се преобразува в ДФ „Интерхотел – Сандански“ – Сандански. Предметът на дейност е
хотелиерство, ресторантьорство, външноикономическа дейност, търговия, допълнителни услуги, свързани с международния и вътрешния туризъм. От 1992 г.
е ЕАД, като акционер на дружеството от 1997 г. е приватизационен фонд
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АД „Мултигруп елит“ – София. През 1999 г. е продадено на ЕООД „Контракт“ –
София.

Заповеди на Комитета по туризъм и решения и удостоверения на Окръжен съд – Благоевград за регистриране и преобразуване на дружеството.
Устройствен правилник (1990).
Устав на дружеството (1994).
Фирмена характеристика (1993).
Анализ на правното състояние (1998).
Протоколи от: заседания на Стопанския съвет и Съвета на директорите;
общи събрания.
Бизнес-програма (1995).
План за работа на предприятието (1988).
Отчети за: заетостта на легловата база; организирания туризъм; продажбата на продукция, стоки и услуги; постъпленията от продажбите; наличностите, постъпленията и разходите на суровини, материали, електроенергия,
горива и вторични суровини; водопотреблението; заетите лица и средствата
за работна заплата; социалното развитие на колектива; трудовите злополуки.
Разделителен баланс между Туристическо предприятие „Интерхотел – Балкантурист“ и Туристическо предприятие „Балкантурист“ – Сандански (1988).
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионен акт (1998).
Рекламни брошури и дипляни на хотела (1987, 1990). ЛП
СПИСЪК НА ЧАСТИЧНИТЕ ПОСТЪПЛЕНИЯ
Туристически комплекс „Дъбраш – С – ООД“ – с. Сатовча, Благоев
градско
ЧП 741, 6 а.е., 0.03 л.м., 1991–1993 г.
VІІІ.3. КООПЕРАТИВНИ СЪЮЗИ И КООПЕРАЦИИ
Окръжен кооперативен съюз – Благоевград
Ф. 843, 8 описа, 254 а.е., 2.58 л.м., 1940–1997 г.
Създава се през 1954 г. за ръководство и подпомагане дейността на членуващите в него районни кооперативни съюзи и потребителни кооперации. Осъществява търговия на едро и дребно, внос, износ и реекспорт на стоки; обществено
хранене; изкупуване; производство на хранителни и промишлени стоки; транспорт, строителство и услуги за населението; туризъм; преработване на селскостопанска продукция; капитално строителство и услуги. През 1959 г. се слива с
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ОТП – Благоевград, а от 1960 г. е самостоятелно учреждение и през 1967 г. се
обединява със Съюза на ТКЗС в окръга. Подчинен е на ЦКС – София. От 1988 г. е
Кооперативен съюз – Благоевград, а от 1991 г. е РКС.

Учредителна преписка (1960) и решения на Окръжен съд – Благоевград
за регистриране на промени в устава, предмета на дейност и управлението на
съюза (1990, 1996).
Указания: на висшестоящи органи по дейността на съюза; от съюза до
кооперациите в окръга.
Протоколи от: общи събрания на ОКС и на кооперации в окръга; заседания на Управителния съвет и ИК.
Сведения за развитието на кооперациите от окръга (1971).
Програма за развитието на кооперативната промишленост (1996).
Планове и отчети за: промишлената продукция; изкупуването на селскостопански продукти; строителството; стокооборота; постъпленията и разхода на суровини и материали; материално-техническото снабдяване; труда и
работната заплата; повишаване квалификацията на кадрите; разпределението
на персонала.
Бюлетини за изпълнението на икономическите показатели.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове от ревизии на потребителни кооперации от окръга
(1940–1953). ЛП
К Л ОНОВЕ Н А О К Р Ъ Ж НИ Я К ООП Е РАТ ИВЕ Н СЪ Ю З И
Р А ЙОННИ К ООП Е Р А ТИВНИ СЪ Ю З И
7 фонда, 18 описа, 583 а.е., 5.35 л.м., 1937–2000 г.
Продължават дейността на създадените преди 1944 г. РКС в Неврокоп
(Гоце Делчев), Петрич и Разлог. Кооперативните съюзи в Горна Джумая (Благоевград) и Свети Врач (Сандански) се учредяват след 1944 г. Ръководят и снабдяват потребителните кооперации с хранителни и промишлени стоки и изкупуват
селскостопанска продукция. През 1959 г. се закриват и дейността им се продължава от създадените клонове на ОТП – Благоевград. Обособяват се отново
като районни структури на ОКС – Благоевград с промените в организацията
на търговията през периода 1967–1974 г. Кооперативните съюзи в Гоце Делчев,
Сандански и Разлог с решения на РКС – Благоевград през 1994 г. се преименуват
и регистрират като кооперативни предприятия с широк предмет на дейност.
През 1999 г. тяхната дейност се прекратява.
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Районен кооперативен съюз „Пирин“ – Благоевград
Ф. 489, 1 опис, 58 а.е., 0.60 л.м., 1946–1959 г.
Вж. ф. 971
Кооперативно предприятие „Кооптърговия“ – Благоевград
Ф. 1506, 1 опис, 25 а.е., 0.10 л.м., 1990–2000 г.
Съществува от 1990 г. до 1999 г. Негов приемник е РКС – Благоевград.

Районен кооперативен съюз – Гоце Делчев
Ф. 403, 3 описа, 82 а.е., 0.50 л.м., 1944–1999 г.
Вж. ф. 243К, ф. 843
Районен кооперативен съюз – Петрич
Ф. 251, 2 описа, 45 а.е., 1.40 л.м., 1942–1957 г.
Вж. ф. 969
Окръжен кооперативен съюз – Благоевград – клон Петрич
Ф. 1075, 1 опис, 12 а.е., 0.10 л.м., 1967–1970 г.
Вж. ф. 969
Районен кооперативен съюз – Разлог
Ф. 255, 5 описа, 131 а.е., 1.45 л.м., 1937–2000 г.
Окръжен кооперативен съюз – клон Сандански
Ф. 978, 5 описа, 230 а.е., 1.20 л.м., 1945–1999 г.
Окръжни, указания и заповеди от висшестоящи органи по дейността на
предприятията.
Правилници за дейността, устройството и управлението – ф. 255, ф. 978
(1994).
Протоколи: от общи събрания, заседания на контролни, управителни,
стопански и дирекционни съвети – ф. 251 (1942–1957), ф. 255 (1937–1998),
ф. 403 (1946–1959, 1992–1998), ф. 489 (1946–1959), ф. 978 (1947–1999),
ф. 1075 (1968–1970), ф. 1506 (1993–1995); на Управителния съвет на Кооперативен съюз – Благоевград за създаване на Кооперативно предприятие „Кооптърговия“ – Благоевград – ф. 1506 (1990); на експертна група за оценка на
имущество – ф. 1506 (1993).
Заповедни книги – ф. 251 (1943–1949), ф. 255 (1953–1956), ф. 489 (1947,
1952–1959).
Доклади за дейността на предприятията.
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Бизнес-програми – ф. 255 (1998), ф. 403 (1997).
Планове за: дейността на предприятията; капиталовложенията; труда;
финансови.
Отчети за: дейността на предприятията; стоковите фондове и услуги на
населението; търговската мрежа, оборудването на търговските складове и
магазини, заведенията за обществено хранене; продажбите и наличните стоки в търговската мрежа; помощните промишлени дейности; произведената
промишлена продукция; изкупените селскостопански продукти; капиталните
вложения; материално-техническото снабдяване; разхода на суровини; персонала и ФРЗ; социалното развитие на колектива; разпределението на персонала; квалификацията на кадрите; трудовите злополуки.
Бюджети – ф. 251 (1943–1947).
Счетоводни отчети и баланси – ф. 251 (1943, 1952–1955), ф. 255 (1951,
1974–1989), ф. 403 (1949–1951, 1986–1999), ф. 978 (1953–1958, 1971–1999),
ф. 1506 (1990–1999).
Разделителен баланс между РПК – Гоце Делчев и ОКС – клон Гоце Делчев – ф. 403 (1986).
Ревизионни актове.
Главни книги – ф. 251 (1944–1956).
Поименен списък на обектите за строителство и въвеждане в действие –
ф. 978 (1989–1990).
Проектосметна документация на мандра – ф. 489 (1957–1959). ЛП
ПО Т Р Е Б И Т Е Л НИ К ООП Е РА ЦИИ
90 фонда, 225 описа, 5146 а.е., 51.67 л.м., 1924–2003 г.
Основната част от тях продължават дейността на създадените преди
1944 г. кредитни кооперации. През 1947 г. се преобразуват във всестранни кооперации, от 1952 г. – в селкоопи, а през 1957 г. – в потребителни кооперации.
Извършват търговия; изкупуване, доставка и производство на селскостопанска
продукция, странични дейности и транспорт. След 1960 г. започва процес на
уедряване на кооперациите. През 1973 г. се образуват РПК в Благоевград, Гоце
Делчев, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча и Симитли. Със създаването от
1978 г. на нови РПК в Белица, Гърмен, Гара Пирин (Кресна), Катунци, Първомай,
Струмяни, Хаджидимово и Якоруда е обхваната територията на целия окръг.
Подчинени са на ОКС – Благоевград и ЦКС. Продължават съществуването си
съгласно Закона за кооперациите от 1990 г. като потребителни кооперации с
широк предмет на дейност.

Градска потребителна кооперация „Славянка“ – Банско
Ф. 221, 7 описа, 191 а.е., 1.65 л.м., 1949–1999 г.
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Създава се през 1949 г. върху основата на закритата Популярна банка – Банско. От 1975 г. е РПК.

Потребителна кооперация „Рила планина“ – Белица
Ф. 681, 8 описа, 128 а.е., 1.23 л.м., 1929–2000 г.
Градска потребителна кооперация „Наркооп“ – Благоевград
Ф. 182, 9 описа, 290 а.е., 2.85 л.м., 1942–1997 г.
Вж. ф. 184К, ф. 187
От 1992 г. отново е РПК.

Потребителна кооперация „Братски труд“ – с. Гара Пирин,
Благоевградско
Ф. 708, 6 описа, 261 а.е., 1.62 л.м., 1946–2001 г.
Вж. ф. 248
Градска потребителна кооперация „Наркооп“ – Гоце Делчев
Ф. 460, 7 описа, 272 а.е., 3.38 л.м., 1940–1996 г.
Вж. ф. 245К
Потребителна кооперация „Съзнание“ – с. Гърмен, Благоевградско
Ф. 955, 5 описа, 167 а.е., 1.16 л.м., 1941–1999 г.
Потребителна кооперация „Огражден“ – с. Огражден, Благоевградско
Ф. 678, 6 описа, 235 а.е., 1.46 л.м., 1947–1997 г.
Вж. ф. 248
Районна потребителна кооперация „Струмешница“ – Петрич
Ф. 1239, 4 описа, 272 а.е., 3.25 л.м., 1973–2002 г.
Потребителна кооперация „Искра“ – с. Първомай, Благоевградско
Ф. 919, 5 описа, 173 а.е., 1.58 л.м., 1942–1994 г.
Градска потребителна кооперация „Пирин“ – Разлог
Ф. 583, 8 описа, 182 а.е., 1.20 л.м., 1942–2003 г.
Вж. ф. 175К
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Градска потребителна кооперация „Наркооп“ – Сандански
Ф. 248, 9 описа, 208 а.е., 2.55 л.м., 1942–2003 г.
От 2002 г. продължава дейността на закритата РПК „Славянка“ – с. Катунци.

Потребителна кооперация „Бор“ – с. Сатовча, Благоевградско
Ф. 699, 8 описа, 200 а.е., 1.71 л.м., 1941–1999 г.
От 1980 г. е РПК.

Потребителна кооперация „Македония“ – с. Симитли, Благоевградско
Ф. 716, 8 описа, 278 а.е., 2.60 л.м., 1950–2001 г.
Вж. ф. 51К
Потребителна кооперация „Единство“ – с. Хаджидимово,
Благоевградско
Ф. 876, 4 описа, 128 а.е., 0.95 л.м., 1948–1994 г.
Вж. ф. 460
Градска потребителна кооперация „Мусала“ – Якоруда
Ф. 832, 6 описа, 141 а.е., 1.10 л.м., 1941–1995 г.
Вж. ф. 251К
Наредби, инструкции, окръжни, указания, заповеди, решения от висшестоящи организации по дейността на кооперациите.
Правилници за вътрешния ред.
Устави на кооперациите.
Протоколи от: общи събрания; заседания на управителни и контролни
съвети – ф. 248 (1942–2002), ф. 460 (1940–1988), ф. 681 (1929–1999), ф. 699
(1943–1999), ф. 832 (1943–1996), ф. 955 (1941–1998) и др.; заседания на изпълнителни комитети; за учредяване на РПК „Искра“ – с. Първомай – ф. 919
(1978) и на РПК „Пирин“ – Сандански – ф. 248 (1973); за отказване от членство в РПК „Бор“ – с. Сатовча и образуване на самостоятелни кооперации в
селата Слащен, Вълкосел и Плетена – ф. 699 (1990).
Заповедни книги и заповеди на ръководствата по дейността на кооперациите.
Доклади за: дейността на кооперациите; от честване на 30- и 50-годишния юбилей на кооперацията в Сандански – ф. 248 (1966, 1986).
Юбилейна брошура от Борис Сандански за кооперативното движение в
община Кресна – ф. 708 (1983).
Планове за: производствената дейност; изкупуването на селскостопански произведения; стокооборота; труда и ФРЗ; финансови.
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Отчети за: промишлената дейност; стокооборота; изкупените селскостопански продукти; магазинната мрежа и заведенията за обществено хранене; изразходваните стоки в заведенията за обществено хранене; постоянно
действащите търговски заведения за обществено хранене, будки, лавки, павилиони и сезонни търговски обекти в търговията на дребно; продажбите и
наличните стоки в търговската мрежа на дребно; оборудването; помощната
промишлена дейност; стоковите фондове и услуги на населението; капиталните вложения и въведените в действие основни фондове; материално-техническото снабдяване; персонала и ФРЗ; трудовите злополуки.
Книги за: членовете – ф. 460 (1945), ф. 699 (1941–1952), ф. 919 (1942–
1958); дяловия капитал – ф. 221 (1954–1962), ф. 248 (1952–1959), ф. 583
(1973–1976), ф. 699 (1950–1980), ф. 832 (1941–1948); главни – ф. 221 (1950–
1955), ф. 248 (1945–1960), ф. 583 (1950–1956), ф. 678 (1948–1956), ф. 681
(1945–1950), ф. 919 (1942–1953); инвентарни; сметките на работниците и
служителите; дебиторите и кредиторите; общи разходи, загуби и печалби;
основните средства; подотчетните лица; вземанията; доставките; резчетните
сметки и др.
Списъци: на членовете кооператори – ф. 182 (1949), ф. 955 (1953–1970);
на персонала и сведения за заплатите на служителите – ф. 182 (1942–1948);
на обектите за строителство – ф. 678 (1989, 1991).
Експертна оценка на дълготрайни материални активи – ф. 955 (1993).
Бюджети – ф. 182 (1942–1948).
Счетоводни отчети и баланси – ф. 248 (1942–1960) и др.
Подписка за Заема на свободата – ф. 681 (1945).
Ревизионни актове – ф. 583 (1942–1976) и др.
Актове за трудови злополуки – ф. 678 (1981, 1983).
Титулни списъци и сведения, обяснителни записки за капиталовложенията, архитектурни планове за постройка на търговска сграда, кланница, фурна – ф. 955 (1954, 1958–1964).
Проектосметна документация за устройството на магазините – ф. 699
(1951–1952).
Договори, спесификации и споразумения за доставка на стоки. ЛП
СПИСЪК НА НЕАНОТИРАНИТЕ ФОНДОВЕ
Потребителна кооперация „Слатина“ – с. Абланица, Благоевградско
Ф. 721, 1 опис, 27 а.е., 0.25 л.м., 1942–1961 г.
Вж. ф. 722
Потребителна кооперация „Дерменка“ – с. Бабяк, Благоевградско
Ф. 977, 2 описа, 18 а.е., 0.17 л.м., 1944–1973 г.
Вж. ф. 583
Потребителна кооперация „Труд“ – с. Баня, Благоевградско
Ф. 701, 3 описа, 19 а.е., 0.35 л.м., 1944–1973 г.
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Потребителна кооперация „Капатник“ – с. Бачево, Благоевградско
Ф. 948, 1 опис, 11 а.е., 0.10 л.м., 1944–1970 г.
Вж. ф. 583
Всестранна кооперация „Бистрица“ – с. Бистрица, Благоевградско
Ф. 185, 1 опис, 19 а.е., 0.30 л.м., 1942–1953 г.
Вж. ф. 183К
Обединена потребителна кооперация „Напред“ – Благоевград
Ф. 187, 1 опис, 24 а.е., 0.45 л.м., 1937–1952 г.
Вж. ф. 184К, ф. 182
Потребителна кооперация „Солидарност“ – с. Брежани, Благоевградско
Ф. 685, 3 описа, 34 а.е., 0.40 л.м., 1943–1973 г.
Вж. ф. 716
Потребителна кооперация „Съзнание“ – с. Бучино, Благоевградско
Ф. 550, 1 опис, 28 а.е., 0.20 л.м., 1946–1961 г.
Вж. ф. 547
Потребителна кооперация „Пиринска звезда“ – с. Виногради, Благоевградско
Ф. 966, 1 опис, 9 а.е., 0.12 л.м., 1927–1970 г.
Вж. ф. 635
Селска потребителна кооперация „Борба“ – с. Габрово, Благоевградско
Ф. 535, 1 опис, 13 а.е., 0.18 л.м., 1938–1952 г.
Вж. ф. 536
Потребителна кооперация „Стъргач“ – с. Гайтаниново, Благоевградско
Ф. 697, 1 опис, 4 а.е., 0.05 л.м., 1944–1961 г.
Вж. ф. 301К
Потребителна кооперация „Огражден“ – с. Гега, Благоевградско
Ф. 976, 2 описа, 17 а.е., 0.35 л.м., 1943–1973 г.
Вж. ф. 1239
Потребителна кооперация „Мура“ – с. Годлево, Благоевградско
Ф. 964, 1 опис, 11 а.е., 0.20 л.м., 1947–1969 г.
Вж. ф. 337К, ф. 583
Селска потребителна кооперация „Доверие“ – с. Гореме, Благоевградско
Ф. 671, 1 опис, 6 а.е., 0.05 л.м., 1934–1956 г.
Вж. ф. 678
Потребителна кооперация „Извор“ – с. Горно Драглище, Благоевградско
Ф. 986, 1 опис, 14 а.е., 0.18 л.м., 1937–1970 г.
Вж. ф. 336К, ф. 701
Селска потребителна кооперация „Казана“ – с. Гостун, Благоевградско
Ф. 951, 1 опис, 6 а.е., 0.06 л.м., 1943–1954 г.
Вж. ф. 953
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Потребителна кооперация „Пирин“ – с. Градево, Благоевградско
Ф. 586, 1 опис, 45 а.е., 0.67 л.м., 1926–1961 г.
Вж. ф. 288К
Кредитна кооперация „Методи Алексиев“ – с. Грамада, Благоевградско
Ф. 184, 1 опис, 18 а.е., 0.25 л.м., 1948–1953 г.
Селска потребителна кооперация „Бял бор“ – с. Делчево, БлагоевградФ. 463, 2 описа, 19 а.е., 0.40 л.м., 1939–1953 г.
Вж. ф. 246К, ф. 460
Всестранна кооперация „Подем“ – с. Добри лаки, Благоевградско
Ф. 957, 1 опис, 8 а.е., 0.10 л.м., 1950–1953 г.
Вж. ф. 958
Потребителна кооперация „Мангър тепе“ – с. Добринище, Благоевград-

Ф. 717, 2 описа, 39 а.е., 0.75 л.м., 1945–1972 г.
Вж. ф. 303К, ф. 583
Селска потребителна кооперация „Подкрепа“ – с. Добротино, Благоевградско
Ф. 464, 1 опис, 11 а.е., 0.10 л.м., 1946–1949 г.
Вж. ф. 460
Потребителна кооперация „Обнова“ – с. Добърско, Благоевградско
Ф. 987, 1 опис, 6 а.е., 0.05 л.м., 1941–1970 г.
Вж. ф. 338К, ф. 701
Потребителна кооперация „Новина“ – с. Долене, Благоевградско
Ф. 925, 1 опис, 5 а.е., 0.05 л.м., 1943–1958 г.
Вж. ф. 919
Потребителна кооперация „Динков дол“ – с. Долно Драглище, Благоевградско
Ф. 985, 1 опис, 8 а.е., 0.10 л.м., 1944–1969 г.
Вж. ф. 701
Потребителна кооперация „Напред“ – с. Дрангово, Благоевградско
Ф. 970, 2 описа, 29 а.е., 0.25 л.м., 1951–1973 г.
Вж. ф. 1239
Потребителна кооперация „Прогрес“ – с. Дъбница, Благоевградско
Ф. 722, 3 описа, 54 а.е., 0.70 л.м., 1945–1973 г.
Вж. ф. 460
Всестранна кооперация „Девети септември“ – с. Дъбрава, Благоевградско
Ф. 802, 1 опис, 4 а.е., 0.10 л.м., 1948–1953 г.
Вж. ф. 182
Потребителна кооперация „Пчела“ – с. Елешница, Благоевградско
Ф. 952, 1 опис, 19 а.е., 0.35 л.м., 1939–1968 г.
Вж. ф. 583
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Всестранна кооперация „Устрем“ – с. Зелен дол, Благоевградско
Ф. 548, 1 опис, 12 а.е., 0.20 л.м., 1945–1954 г.
Вж. ф. 547
Всестранна кооперация „Съзнание“ – с. Игралище, Благоевградско
Ф. 246, 2 описа, 24 а.е., 0.30 л.м., 1941–1953 г.
Вж. ф. 248
Селска потребителна кооперация „Защита“ – с. Илинденци, Благоевградско
Ф. 670, 1 опис, 10 а.е., 0.10 л.м., 1939–1957 г.
Вж. ф. 678
Потребителна кооперация „Сговор“ – с. Кавракирово, Благоевградско
Ф. 927, 1 опис, 9 а.е., 0.10 л.м., 1942–1960 г.
Вж. ф. 919
Всестранна кооперация „Девети септември“ – с. Камена, Благоевградско
Ф. 715, 1 опис, 2 а.е., 0.03 л.м., 1947–1953 г.
Вж. ф. 713
Потребителна кооперация „Труд“ – с. Катунци, Благоевградско
Ф. 707, 6 описа, 283 а.е., 1.43 л.м., 1945–2002 г.
Вж. ф. 248
Всестранна кооперация „Лозен“ – с. Ключ, Благоевградско
Ф. 714, 1 опис, 4 а.е., 0.05 л.м., 1945–1960 г.
Вж. ф. 713
Потребителна кооперация „Родопи“ – с. Ковачевица, Благоевградско
Ф. 972, 2 описа, 32 а.е., 0.55 л.м., 1944–1973 г.
Вж. ф. 335К, ф. 972
Потребителна кооперация „Антон Попов“ – с. Коларово, Благоевградско
Ф. 713, 2 описа, 37 а.е., 0.70 л.м., 1940–1973 г.
Вж. ф. 1239
Потребителна кооперация „Изгрев“ – с. Копривлен, Благоевградско
Ф. 696, 3 описа, 34 а.е., 0.60 л.м., 1945–1973 г.
Потребителна кооперация „Напредък“ – с. Кочан, Благоевградско
Ф. 962, 4 описа, 45 а.е., 0.60 л.м., 1956–1980 г.
Вж. ф. 699
Потребителна кооперация „Единство“ – с. Крупник, Благоевградско
Ф. 664, 4 описа, 61 а.е., 0.90 л.м., 1937–1973 г.
Вж. ф. 716
Потребителна кооперация „Устрем“ – с. Кулата, Благоевградско
Ф. 328, 2 описа, 24 а.е., 0.20 л.м., 1939–1966 г.
Потребителна кооперация „Съгласие“ – с. Кърналово, Благоевградско
Ф. 859, 3 описа, 21 а.е., 0.20 л.м., 1940–1973 г.
Вж. ф. 326К
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Потребителна кооперация „Нов живот“ – с. Левуново, Благоевградско
Ф. 703, 2 описа, 45 а.е., 0.30 л.м., 1943–1970 г.
Вж. ф. 302К
Селска потребителна кооперация „Правда“ – с. Лешко, Благоевградско
Ф. 537, 1 опис, 7 а.е., 0.08 л.м., 1941–1952 г.
Вж. ф. 342К, ф. 536
Потребителна кооперация „Червен бор“ – с. Лещен, Благоевградско
Ф. 973, 1 опис, 13 а.е., 0.20 л.м., 1943–1964 г.
Вж. ф. 334К, ф. 972
Потребителна кооперация „Димитър Благоев“ – с. Марикостиново, Благоевградско
Ф. 929, 2 описа, 36 а.е., 0.25 л.м., 1953–1973 г.
Вж. ф. 1239
Всестранна кооперация „Славова“ – с. Марулево, Благоевградско
Ф. 183, 1 опис, 31 а.е., 0.40 л.м., 1942–1953 г.
Вж. ф. 186К
Градска потребителна кооперация „Напредък“ – Мелник
Ф. 635, 3 описа, 68 а.е., 0.60 л.м., 1938–1973 г.
Вж. ф. 293К, ф. 248
Потребителна кооперация „Обединена“ – с. Места, Благоевградско
Ф. 953, 2 описа, 20 а.е., 0.30 л.м., 1954–1973 г.
Потребителна кооперация „Струмешница“ – с. Мулетарово, Благоевградско
Ф. 902, 1 опис, 4 а.е., 0.05 л.м., 1944–1960 г.
Вж. ф. 859
Потребителна кооперация „Съгласие“ – с. Мусомища, Благоевградско
Ф. 961, 1 опис, 6 а.е., 0.05 л.м., 1945–1961 г.
Вж. ф. 460
Всестранна кооперация „Лебница“ – с. Никудин, Благоевградско
Ф. 249, 1 опис, 13 а.е., 0.10 л.м., 1941–1952 г.
Вж. ф. 248
Потребителна кооперация „Пробуда“ – с. Ново Кономлади, Благоевградско
Ф. 930, 1 опис, 7 а.е., 0.05 л.м., 1947–1960 г.
Вж. ф. 929
Потребителна кооперация „Георги Праматарски“ – с. Огняново, Благоевградско
Ф. 906, 2 описа, 41 а.е., 0.55 л.м., 1942–1973 г.
Вж. ф. 305К, ф. 307К
Потребителна кооперация „Беслет“ – с. Осиково, Благоевградско
Ф. 903, 1 опис, 37 а.е., 0.35 л.м., 1942–1962 г.
Вж. ф. 324К, ф. 906
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Потребителна кооперация „Съгласие“ – с. Падеж, Благоевградско
Ф. 536, 3 описа, 25 а.е., 0.40 л.м., 1938–1972 г.
Вж. ф. 277К, ф. 182
Потребителна кооперация „Алиботуш“ – с. Петрово, Благоевградско
Ф. 698, 3 описа, 50 а.е., 0.75 л.м., 1943–1973 г.
Вж. ф. 294К
Потребителна кооперация „Съгласие“ – с. Пирин, Благоевградско
Ф. 954, 3 описа, 28 а.е., 0.47 л.м., 1940–1979 г.
Вж. ф. 332К, ф. 707
Потребителна кооперация „Бор“ – с. Плетена, Благоевградско
Ф. 960, 1 опис, 16 а.е., 0.25 л.м., 1945–1970 г.
Вж. ф. 333К, ф. 699
Селска потребителна кооперация „Победа“ – с. Плоски, Благоевградско
Ф. 669, 1 опис, 7 а.е., 0.15 л.м., 1941–1954 г.
Вж. ф. 678
Всестранна кооперация „Изгрев“ – с. Покровник, Благоевградско
Ф. 188, 1 опис, 14 а.е., 0.09 л.м., 1925–1960 г.
Вж. ф. 185К
Потребителна кооперация „Напред“ – Разлог
Ф. 479, 1 опис, 33 а.е., 0.68 л.м., 1944–1949 г.
Вж. ф. 175К, ф. 583
Потребителна кооперация „Чала“ – с. Рибново, Благоевградско
Ф. 963, 2 описа, 20 а.е., 0.25 л.м., 1946–1973 г.
Вж. ф. 460
Потребителна кооперация „Светлина“ – с. Селище, Благоевградско
Ф. 547, 2 описа, 63 а.е., 0.70 л.м., 1939–1971 г.
Вж. ф. 282К, ф. 182
Кредитна кооперация „Македония“ – с. Симитли, Благоевградско
Ф. 68, 1 опис, 62 а.е., 0.40 л.м., 1924–1950 г.
Вж. ф. 51К, ф. 716
Потребителна кооперация „Нов живот“ – с. Склаве, Благоевградско
Ф. 891, 2 описа, 56 а.е., 0.40 л.м., 1939–1973 г.
Вж. ф. 342К, ф. 248
Потребителна кооперация „Лоза“ – с. Скребатно, Благоевградско
Ф. 894, 1 опис, 17 а.е., 0.15 л.м., 1949–1961 г.
Вж. ф. 893
Потребителна кооперация „Места“ – с. Слащен, Благоевградско
Ф. 956, 3 описа, 55 а.е., 0.50 л.м., 1945–1980 г.
Вж. ф. 699
Селска потребителна кооперация „Папаз чаир“ – с. Средна, Благоевградско
Ф. 462, 2 описа, 15 а.е., 0.27 л.м., 1945–1953 г.
Вж. ф. 460
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Потребителна кооперация „Солидарност“ – с. Станке Лисичково, Благоевградско
Ф. 549, 1 опис, 40 а.е., 0.46 л.м., 1942–1961 г.
Вж. ф. 547
Кредитна кооперация „Струма“ – с. Струмско, Благоевградско
Ф. 186, 1 опис, 16 а.е., 0.20 л.м., 1946–1952 г.
Селска потребителна кооперация „Кадиица“ – с. Сушица, Благоевградско
Ф. 662, 1 опис, 13 а.е., 0.09 л.м., 1940–1958 г.
Вж. ф. 664
Потребителна кооперация „Мелнишка лоза“ – с. Хърсово, Благоевградско
Ф. 965, 1 опис, 13 а.е., 0.20 л.м., 1936–1970 г.
Вж. ф. 635, ЧП 144
Потребителна кооперация „Нов живот“ – с. Цапарево, Благоевградско
Ф. 958, 2 описа, 22 а.е., 0.40 л.м., 1944–1973 г.
Вж. ф. 248
Потребителна кооперация „Христо Ботев“ – с. Чуричене, Благоевградско
Ф. 926, 1 опис, 4 а.е., 0.05 л.м., 1949–1953 г.
Вж. ф. 919
СПИСЪК НА ЧАСТИЧНИТЕ ПОСТЪПЛЕНИЯ
Всестранна кооперация „Подкрепа“ – с. Добротино, Благоевградско
ЧП 151, 1 а.е., 0.04 л.м., 1946–1953 г.
Потребителна кооперация „Попово езеро“ – с. Кремен, Благоевградско
ЧП 159, 3 а.е., 0.05 л.м., 1944–1954 г.
Всестранна кооперация „Развитие“ – с. Кръстилци, Благоевградско
ЧП 43, 3 а.е., 0.08 л.м., 1948–1953 г.
Всестранна кооперация „Нов живот“ – с. Лъки, Благоевградско
ЧП 79, 2 а.е., 0.04 л.м., 1939–1952 г.
Селкооп „Съединение“ – с. Михнево, Благоевградско
ЧП 122, 1 а.е., 0.02 л.м., 1952–1960 г.
Всестранна кооперация „Демир капия“ – с. Обидим, Благоевградско
ЧП 158, 2 а.е., 0.03 л.м., 1945–1954 г.
Всестранна кооперация „Братство“– с. Осеново, Благоевградско
ЧП 154, 2 а.е., 0.04 л.м., 1946–1953 г.
Всестранна кооперация „Иван Петров“ – с. Рилци, Благоевградско
ЧП 160, 3 а.е., 0.02 л.м., 1948–1952 г.
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Кредитна кооперация „Пирин“ – Сандански
ЧП 6, 1 а.е., 0.03 л.м., 1945–1947 г.
Потребителна кооперация „Моторок“ – с. Тешово, Благоевградско
ЧП 84, 1 а.е., 0.03 л.м., 1943–1953 г.
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ІХ. ФИНАНСИ, КРЕДИТНО И ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО
Дирекция за държавен финансов контрол – Благоевград
Ф. 1290, 5 описа, 345 а.е., 3.27 л.м., 1970–2004 г.
Създава се през 1970 г. с решение на Комитета за стопанска координация
като Дирекция „Държавен финансов контрол“. Предметът на дейност е извършване на финансови ревизии на всички учреждения, предприятия и организации на
територията на окръга. С ПМС № 29 от 1991 г. учреждението променя наименованието си на Териториално управление „Държавен финансов контрол“. От
2001 г. се преобразума в Териториална дирекция на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол. С ПМС № 14 от 22 ян. 2004 г. дирекцията става Отдел „Организация и координация на контролната дейност – област Благоевград“
към Териториална дирекция – София.

Постановления, заповеди, решения, наредби, указания, окръжни на висшестоящи органи по дейността на дирекцията.
Доклади за цялостната дейност на дирекцията.
Ревизионни актове и заповеди за финансови ревизии на предприятия,
учреждения и организации на територията на окръга.
Планове за финансово-ревизионната дейност.
Доклади, справки и информации до висшестоящи органи за констатирани по-характерни нарушения при извършване на финансови ревизии.
Отчети за: персонала и ФРЗ; броя на заетите специалисти с висше, полувисше и средно специално образование; квалификацията на кадрите; социалното развитие на колектива; извършените ревизии и резултатите от тях.
Справки за: движението на актовете за начет, изпратени в прокуратурата и съда; движението на ревизионните преписки за търсене на имуществена
отговорност; съставените актове за административни нарушения.
Списъци на подконтролните обекти.
Бюджети, счетоводни отчети и баланси. ЛП
Териториална данъчна дирекция – Благоевград
Ф. 1514, 1 опис, 53 а.е., 0.38 л.м., 1991–1997 г.
Създава се през 1991 г. като Териториално данъчно управление – Благоевград с предмет на дейност: ръководство и контрол на дейността на данъчните
служби и бюра в региона, осигуряване информационното обслужване на данъчните служби и главното управление, осъществяване контрол върху определянето,
събирането и отчитането на данъците, таксите и други държавни вземания.
През 1994 г. променя наименованието си на Териториално управление „Данъчна
администрация“ – Благоевград.
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Наредби, инструкции, указания, заповеди от висшестоящи органи по
дейността на управлението.
Функционална структура на службата (1997).
Анализи на данъчните служби за изпълнението на приходите по републиканския и местните бюджети.
Информации и справки за дейността на управлението.
Планове за изпълнението на приходите по републиканския и местните
бюджети.
Отчети за касовото изпълнение на приходите по републиканския бюджет и местните бюджети; персонала и средствата за работна заплата; образователната и възрастовата структура на персонала.
Справки за: данъчните задължения на основните данъкоплатци; извършените проверки и допълнително разкритите приходи; състава на доходите
и ведомости за облагане на лицата с данък върху общия доход; извършените
проверки на валутно обменни бюра, финансови и брокерски къщи по спазването на валутния режим (1994).
Поименен списък на обектите, предвидени за строителство (1993).
Бюджет (1991).
Счетоводни отчети. ЛП
Районна дирекция „Български спортен тотализатор“ – Благоевград
Ф. 1068, 5 описа, 61 а.е., 0.53 л.м., 1967–1991 г.
Създава се в началото на 1967 г. като Районно управление на спортния тотализатор със седалище в Благоевград и обхват на дейност в Благоевградски,
Пернишки и Кюстендилски окръзи. Основната му задача е свободно набиране на
средства от населението чрез игри на тото за развитието на физкултурата,
спорта и туризма. От 1973 г. се преименува на Районна дирекция „Български
спортен тотализатор“, а от 1986 г. става СД „Български спортен тотализатор“.

Протоколи от заседания на Стопанския съвет.
Доклади за дейността на дирекцията.
Планове и отчети за: постъпленията; децентрализираните капитални
вложения; социалното развитие на колектива; наличните кадри по възраст,
пол, трудов стаж; труда и ФРЗ.
Финансови планове и баланси.
Титулни списъци и информации по строителството.
Ревизионни актове. ЛП
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ІХ.1. БАНКОВИ И КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ
К ЛОНОВЕ Н А Б Ъ Л ГА РС КА НА РОД НА БАНКА
6 фонда, 50 описа, 1009 а.е., 10.36 л.м., 1942–1994 г.
Продължават дейността на съществуващите до национализацията през
1947 г. клонове на банки – БНБ, БЗКБ, Популярна банка, Македонска народна
банка, Търговска банка. От 1967 г. клоновете на БНБ поемат функциите и на
БИБ. Предметът на дейност е кредитиране, влогонабиране, покупко-продажба
на благородни метали и валута, организиране на разплащанията между предприятията и учрежденията, приемане на съхранение пари и ценности. С Решение на
ЦУ на БНБ от 25 окт. 1989 г. се създават търговски банки в Благоевград, Гоце
Делчев и Петрич, като Благоевградска търговска банка има клонове в Разлог,
Сандански и Якоруда. През 1991 г. Петричка търговска банка прекратява дейността си и преминава към „Бизнес банка“ АД – Петрич. От 1993 г. Благоевградска търговска банка преминава към ТБ „Хеброс“ АД, а Гоцеделчевска търговска
банка – към ТБ „Експресбанк“.

БНБ – клон Благоевград
Ф. 160, 12 описа, 422 а.е., 3.77 л.м., 1944–1992 г.
БНБ – клон Гоце Делчев
Ф. 71, 7 описа, 66 а.е., 0.53 л.м., 1948–1994 г.
Вж. ф. 81К
БНБ – клон Петрич
Ф. 116, 8 описа, 155 а.е., 1.17 л.м., 1942–1991 г.
БНБ – клон Разлог
Ф. 655, 9 описа, 191 а.е., 2.75 л.м., 1945–1992 г.
Вж. ф. 242К
БНБ – клон Сандански
Ф. 652, 8 описа, 116 а.е., 1.34 л.м., 1948–1992 г.
БНБ – клон Якоруда
Ф. 656, 6 описа, 59 а.е., 0.80 л.м., 1947–1992 г.
Окръжни, указания, наредби, решения от висшестоящи органи по дейността на банките – ф. 116 (1942–1945, 1955–1969) и др.
Бюлетини за курсовете на чуждестранната валута.
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Протоколи от: заседания на управителни съвети – ф. 116 (1990–1991),
ф. 160 (1991–1992), Изпълнителния съвет – ф. 160 (1991–1992), Съвета на
директорите – ф. 160 (1992); общи събрания на акционерите.
Устави.
Планове за: дейността на банките; касови; кредитни; по труда и работната заплата; петгодишен за определяне потребността от оборотни средства за
размера на банковия кредит за периода 1986–1990 г. – ф. 160 (1986).
Доклади, информации, обяснителни записки за: паричното обръщение и
касовата наличност; изпълнението на касовите и кредитните планове.
Отчети за: дейността на банките; изпълнението на касовите планове;
персонала и ФРЗ.
Сведения за паричното обръщение и касовата наличност.
Сборни равносметки за печалбите и загубите.
Досиета и операционни бележки по годишни приключвания.
Баланси.
Главни книги.
Инвентарна книга – ф. 656 (1947–1951).
Борсови листове – ф. 160 (1948, 1950).
Ревизионни актове.
Кредитни досиета – ф. 655 (1954–1956), ф. 656 (1953–1956).
Почетна книга със снимки и биографични бележки за служителите на
банката – ф. 116. ЛП
Българска земеделска и кооперативна банка – Благоевград
Ф. 143, 1 опис, 108 а.е., 0.50 л.м., 1944–1947 г.
Вж. ф. 141К
Продължава дейността на съществуващата до 1944 г. БЗКБ. Кредитира
земеделски и неземеделски стопани, потребителни, производителни, тютюневи
кооперации и др., организира изкупуването и търговията с тютюн, доставянето
на селскостопански машини и семена. Преустановява дейността си с национализацията през 1947 г., когато функциите ѝ се поемат от БНБ.

Окръжни, инструкции, наредби от висшестоящи органи по дейността на
банката.
Протоколи на Управителния съвет.
Сведения за: дейността на банката; отпуснати заеми на общините.
Баланси.
Главни книги.
Ревизионни актове.
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Протоколи, отчети и баланси на: кредитни кооперации в околията; тютюнева кооперация „Бохча“ – Горна Джумая; воден синдикат „Бело поле“ –
Горна Джумая; шивашка кооперация „Нов свят“ – Горна Джумая.
Устави на кооперации. ЛП
К ЛОНОВЕ Н А Б Ъ Л ГА РС К А ИНВ Е СТ ИЦИОНН А БАНКА
4 фонда, 6 описа, 185 а.е., 2.40 л.м., 1948–1967 г.
Създават се със Закона за банките от декември 1947 г. и започват да функционират от началото на 1948 г. Основната им дейност е финансиране и кредитиране на стопанска дейност, контролиране на държавни и частни строителни
обекти, инвестиционна дейност и набиране на спестовно-строителни влогове от
частни лица. През 1967 г. прекратяват дейността си и се вливат в БНБ.

Българска инвестиционна банка – Благоевград
Ф. 878, 1 опис, 75 а.е., 1.30 л.м., 1948–1967 г.
Българска инвестиционна банка – Гоце Делчев
Ф. 819, 1 опис, 63 а.е., 0.70 л.м., 1948–1966 г.
Българска инвестиционна банка – Петрич
Ф. 827, 1 опис, 5 а.е., 0.05 л.м., 1948–1966 г.
Българска инвестиционна банка – Разлог
Ф. 573, 3 описа, 42 а.е., 0.35 л.м., 1948–1962 г.
Инструкции, наредби, указания на висшестоящи органи по дейността на
банките.
Отчети за дейността на банките.
Книги: протоколни – ф. 878 (1950–1959); главни – ф. 573 (1948–1962),
ф. 878 (1948–1949); актова – ф. 573 (1952).
Планове за финансиране – ф. 878 (1961–1966).
Сметкопланове – ф. 878 (1948–1967).
Бюджети.
Счетоводни баланси.
Ревизионни актове – ф. 573 (1950–1961). ЛП
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Търговска кредитна банка – Банско
Ф. 158, 1 опис, 14 а.е., 0.10 л.м., 1930–1948 г.
Вж. ф. 154К
Продължава дейността на създадената през 1929 г. банка. Основната ѝ
дейност е кредитна.

Доклад от годишно събрание (1945).
Книги: протоколна на Дирекционния съвет; заповедна; главна (1933–
1948); инвентарни (1936–1946); за движими и недвижими имоти; ревизионна
(1930–1947).
Преписка по Заема на свободата (1945). ЕЯ
К ЛОНОВ Е Н А МА К Е Д ОНС КА НА РОД НА БАНКА
3 фонда, 3 описа, 23 а.е., 0.15 л.м., 1930–1947 г.
Продължават дейността на действащите до 1944 г. клонове на Македонска
народна банка. Извършват кредитна и влогонабирателна дейност и всички видове банкови операции. Национализират се през 1947 г., като активите и пасивите
им преминават към БНБ.

Македонска народна банка – Благоевград
Ф. 159, 1 опис, 9 а.е., 0.05 л.м., 1942–1947 г.
Вж. ф. 156К
Македонска народна банка – Гоце Делчев
Ф. 153, 1 опис, 6 а.е., 0.05 л.м., 1942–1947 г.
Вж. ф. 150К
Македонска народна банка – Петрич
Ф. 146, 1 опис, 8 а.е., 0.05 л.м., 1930–1947 г.
Книги: протоколна на Управителния съвет – ф. 146 (1930–1936); главни – ф. 146, ф. 153 (1942–1947), ф. 159 (1943–1947); инвентарна – ф. 159
(1942–1946).
Баланси – ф. 146 (1943–1945, 1947), ф. 153 (1945–1947), ф. 159 (1944–
1947).
Контролни рапорти – ф. 146 (1942–1947).
Преписка по Заема за свободата – ф. 159 (1945). ЛП
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ПОП У Л Я РНИ БА НКИ
7 фонда, 7 описа, 118 а.е., 1.30 л.м., 1928–1954 г.
Продължават дейността на съществуващите до 1944 г. популярни банки.
Извършват кредитна, влогонабирателна и стопанска дейност. Преустановяват
дейността си през 1947 г. по силата на Закона за национализацията и функциите
им се поемат от БНБ.

Популярна банка – Банско
Ф. 220, 1 опис, 27 а.е., 0.30 л.м., 1944–1951 г.
Вж. ф. 193К
Популярна банка – Благоевград
Ф. 161, 1 опис, 22 а.е., 0.15 л.м., 1928–1951 г.
Вж. ф. 155К
Популярна банка – Гоце Делчев
Ф. 154, 1 опис, 7 а.е., 0.05 л.м., 1943–1953 г.
Вж. ф. 149К
Популярна банка – Петрич
Ф. 147, 1 опис, 8 а.е., 0.05 л.м., 1944–1950 г.
Вж. ф. 159К
Популярна банка – Разлог
Ф. 157, 1 опис, 39 а.е., 0.55 л.м., 1928–1954 г.
Вж. ф. 153К
Популярна банка – Сандански
Ф. 151, 1 опис, 6 а.е., 0.05 л.м., 1936–1951 г.
Вж. ф. 146К
Популярна банка – с. Якоруда, Благоевградско
Ф. 163, 1 опис, 9 а.е., 0.15 л.м., 1935–1951 г.
Окръжни от висшестоящи органи по дейността на банките.
Доклади от годишни събрания – ф. 161 (1928–1935, 1937, 1939, 1941).
Книги: протоколни – ф. 151 (1939–1950), ф. 157 (1929–1950), ф. 161,
ф. 163 (1948–1951); главни – ф. 154 (1943–1951), ф. 161 (1942–1951) и др.; за
движими и недвижими имоти – ф. 157 (1928–1950), ф. 161 (1936–1948); инвентарни – ф. 151, 161 (1936–1951); за ценните книжа – ф. 154 (1943–1953),
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ф. 157 (1947–1954); за служителите – ф. 157 (1950); ревизионна – ф. 163
(1935–1950).
Списъци на: членовете на банката – ф. 147 (1944), ф. 154 (1946–1949);
популярните банки в страната – ф. 157 (1944).
Сведения за: кооперативните сдружения – ф. 147 (1944–1949); преброяване на посевите – ф. 161 (1944); инвентаризация на имуществата – ф. 161
(1949).
Годишни отчети – ф. 147 (1944–1949), ф. 157 (1948–1949).
Бюджети – ф. 161 (1943–1950), ф. 163 (1950).
Баланси – ф. 157, ф. 163 (1946–1949).
Оборотни дневници – ф. 220 (1948, 1950–1951).
Протоколи от ревизии – ф. 151 (1949), ф. 161 (1948–1949).
Подписка за Заема за свободата – ф. 157 (1945).
Преписки за: национализиране на предприятия – ф. 163 (1948); построяване на гимназия в Петрич – ф. 147 (1944–1947). ЛП
Държавна спестовна каса – окръжен клон Благоевград
Ф. 358, 8 описа, 202 а.е., 1.80 л.м., 1951–2003 г.
Създава се през април 1951 г. съгласно ПМС № 218. Основната дейност е
влогонабиране и кредитиране на граждани, жилищностроителни кооперации и
ведомства за жилищно строителство и текущи потребителски нужди. Ръководи, контролира и отчита дейността на спестовните каси в Благоевградски
окръг. От 1999 г. се преобразува в „Банка ДСК“ ЕАД – районен клон Благоевград,
а от 2001 г. – в „Банка ДСК“ АД – районен клон Благоевград. През 2003 г. се приватизира от унгарската Банка ОТП РТ.

Указания, окръжни, решения на висшестоящи органи по дейността на
касата.
Устави (1998–2002).
Протоколи от: заседание на Управителния съвет на ЦУ на ДСК с решение за преименуване на окръжните клонове в районни (1990); от заседания
на Стопанския съвет.
Доклади за цялостната дейност на банката.
Планове за: работата на ДСК; влогонабирането и разпределението му;
касови.
Отчети и справки за: цялостната дейност; жилищното, потребителското
и текущото кредитиране; влогонабирането; състоянието на текущите сметки; строежите и завършените жилища, кредитирани от ДСК; броя на партидите по видове влогове; състоянието на влоговете, безкасовите заверения
по влоговете; постъпленията и плащанията в налични пари; индивидуалната
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спестовност; лихвите по видове влогове; персонала и средствата за работна
заплата.
Счетоводни баланси.
Равносметки за загубите и печалбите.
Преписки по влоговете на чуждестранни лица (1971–1975). ЛП
К ЛОНОВ Е Н А Д Ъ Р Ж А ВНА СП Е СТ ОВНА КАСА
12 фонда, 68 описа, 1068 а.е., 8.37 л.м., 1951–2003 г.
Създават се през 1951 г. с предмет на дейност влогонабиране и кредитиране
на граждани, жилищностроителни кооперации и ведомства за жилищно строителство и текущи потребителски нужди. През 1999 г. се преобразуват в клонове
или филиали на „Банка ДСК“ ЕАД, а през 2001 г. – в клонове, филиали или представителства на „Банка ДСК“ АД. През 2003 г. се приватизират от унгарската
Банка ОТП РТ.

ДСК – клон Банско
Ф. 1038, 7 описа, 85 а.е., 0.48 л.м., 1954–2003 г.
Съществува от 1954 г.

ДСК – клон Благоевград
Ф. 357, 1 опис, 14 а.е., 0.15 л.м., 1951–1953 г.
ДСК – клон с. Брежани, Благоевградско
Ф. 1020, 5 описа, 69 а.е., 0.45 л.м., 1956–1998 г.
Съществува от 1956 г. През 1990 г. става филиал на клона на ДСК в Симитли, а през 2000 г. – представителство.

ДСК – клон Гоце Делчев
Ф. 314, 10 описа, 143 а.е., 1.25 л.м., 1951–2003 г.
ДСК – клон с. Катунци, Благоевградско
Ф. 1023, 5 описа, 50 а.е., 0.37 л.м., 1954–2002 г.
Клонът съществува от 1954 г. През 1989 г. става филиал на клона на ДСК
в Сандански.
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ДСК – клон Кресна
Ф. 1190, 4 описа, 61 а.е., 0.68 л.м., 1973–2001 г.
Съществува от 1971 г. През 1998 г. става филиал на клона на ДСК в Сандански.

ДСК – клон Петрич
Ф. 553, 8 описа, 129 а.е., 0.98 л.м., 1951–2003 г.
ДСК – клон Разлог
Ф. 585, 7 описа, 170 а.е., 1.18 л.м., 1952–2003 г.
ДСК – клон Сандански
Ф. 552, 9 описа, 181 а.е., 1.85 л.м., 1951–2003 г.
ДСК – клон Симитли
Ф. 1021, 5 описа, 86 а.е., 0.44 л.м., 1954–2003 г.
Съществува от 1954 г. През 2000 г. става филиал на „Банка ДСК“ ЕАД –
районен клон Благоевград.

Банка „ДСК“ ЕАД – клон Гоце Делчев, филиал Хаджидимово
Ф. 1484, 2 описа, 24 а.е., 0.11 л.м., 1983–2003 г.
Съществува от 1983 г. като филиал на ДСК – клон Гоце Делчев. През 1987 г.
става клон на ДСК, а от 1990 г. отново е филиал към ДСК – клон Гоце Делчев.

ДСК – клон Якоруда
Ф. 984, 5 описа, 56 а.е., 0.43 л.м., 1951–2003 г.
През 2000 г. става филиал на „Банка ДСК“ ЕАД – клон Разлог.

Правилници, наредби, указания, решения на висшестоящи органи по
дейността на клоновете.
Протоколи за прекратяване дейността на представителствата на клона –
ф. 553 (1992).
Заповеди на ръководствата по дейността на клоновете.
Доклади и анализи за цялостната дейност на клоновете.
Планове за: влогонабирането; труда и ФРЗ; административно-управленските разходи; касови; финансови.
Отчети и справки за: дейносттта на касите; заемите за текущи нужди;
фондовите и текущите сметки на учреждения и организации; дългосрочните
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заеми за жилищно строителство; жилищните спестовни влогове; жилищното
строителство; разрешените и усвоени кредити за строителство по стопански
начин; влоговете, разпределени по видове и обществени групи; броя на сметките; състоянието и прираста на влоговете; административно-управленските
разходи; разплащателните влогове на гражданите; лихвите по видове влогове; извършените банкови операции.
Бюджети.
Счетоводни баланси, годишни равносметки печалби и загуби.
Оборотни ведомости.
Ревизионни актове. ЛП
Търговска банка „Балканбанк“ –
Акционерно дружество – окръжен клон Благоевград
Ф. 1518, 1 опис, 20 а.е., 0.18 л.м., 1991–2002 г.
Създава се през 1991 г. с предмет на дейност кредитиране, приемане на депозити, съхранение и управление на пари, ценни книжа и др. ценности, разплащане и касови услуги в лева и валута, търговия с активи, операции по безкасови
плащания, банкова дейност в областта на лизинга и застраховките, издаване и
продажба на облигации и др. В структурата ѝ са включени клоновете в Петрич,
Сандански, Разлог, Гоце Делчев, Дупница и Кюстендил. През 1996 г. се открива
процедура по несъстоятелност на банката и през 2001 г. е продадена на „Росексимбанк“ АД.

Решение и удостоверение на Окръжен съд – Благоевград за регистрирането на банката (1993); решение на Софийския градски съд за продажбата на
банката на „Росексимбанк“ АД (2002).
Наредби, инструкции, решения, заповеди на висшестоящи органи по
дейността на банката.
Счетоводни отчети и баланси. ГА
„Бизнес банка“ Акционерно дружество – Петрич
Ф. 1494, 1 опис, 52 а.е., 0.30 л.м., 1989–1997 г.
Създава се през 1992 г. с предмет на дейност приемане на влогове, откриване на текущи, разплащателни, набирателни и др. сметки и операции по тях,
предоставяне на заеми и кредити, касово обслужване и безкасови разплащания,
извършване на финансови услуги, сделки и дейности, предвидени в законодателството или определени от БНБ като банкови. Банката има мрежа от клонове в
градовете Петрич, Сандански, София, Бургас, Благоевград, Кюстендил, Кърджали, Омуртаг, Пловдив, Берковица, Златица, Банско, Русе, Каварна и Гоце Делчев.
През 1996 г. се открива производство по несъстоятелност на банката.
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Решения на Окръжен съд – Благоевград и Софийския градски съд за пререгистрация, промени в юридическия статут и дейността на банката (1989–
1997).
Наредби за: вътрешния контрол на банката, условията за търговия с ценни книжа, кредитните сделки с чуждестранна валута, управление на ликвидността на банката.
Правилници за: работата на Управителния и Надзорния съвет, взаимоотношенията между банката и нейните клонове, организиране на дейностите,
свързани със сигурността и охраната на банката.
Решения на Управителния съвет на банката по дейността ѝ и поставянето ѝ под особен надзор (1994, 1996).
Протоколи от: общи събрания на акционерите, заседания на Изпълнителния, Управителния и Надзорния съвети.
Протокол и доклад от преоценка на активите и пасивите на банката
(1993–1994).
Доклади от проверки по дейността на банката.
Списъци на акционерите.
Счетоводни отчети и баланси.
Статистически отчети за състава и движението на кадрите. ГА
КЛОНОВЕ Н А Т Ъ Р ГОВСК А Б АНКА „БИОХИМ“ – АД
3 фонда, 3 описа, 49 а.е., 0.31 л.м., 1994–2002 г.
Създават се между 1994 и 1997 г. с предмет на дейност привличане на влогове и кредитиране, извършване на сделки с чуждестранни средства за плащане,
приемане на ценности на депозит, сделки с ценни книжа и съхранение и управление на ценни книжа, извършване на операции по безкасови плащания, финансов
лизинг, издаване и управление на банкови карти, предоставяне на банкови касети
и др. ТБ „Биохим“ АД се приватизира през 2002 г. от Банк Аустрия Кредитанщалт (ВА-СА).

Търговска банка „Биохим“ АД – клон Благоевград
Ф. 1537, 1 опис, 27 а.е., 0.18 л.м., 1996–2002 г.
Съществува от 1996 г.

Търговска банка „Биохим“ АД – клон Петрич
Ф. 1560, 1 опис, 17 а.е., 0.11 л.м., 1994–2002 г.
Съществува от 1994 г.
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Търговска банка „Биохим“ АД – клон Сандански
Ф. 1568, 1 опис, 5 а.е., 0.02 л.м., 1997–2002 г.
Съществува от 1997 г.

Решения на Окръжен съд – Благоевград за регистриране клоновете на
банките.
Правилници за вътрешния трудов ред – ф. 1537 (2000–2002).
Анализи за финансовото състояние – ф. 1537, ф. 1560 (1998–2002).
Бюджети и отчети за изпълнението им.
Счетоводни отчети и баланси.
Отчети за заетите лица и средствата за работна заплата. ЛП
Банка за стопански инициативи „Минералбанк“ АД – клон
Благоевград
Ф. 1487, 1 опис, 45 а.е., 0.40 л.м., 1991–1996 г.
Създава се през 1992 г. с предмет на дейност извършване на банкови сделки
под формата на текущо банково обслужване на местни и чуждестранни физически и юридически лица по сметките им в банката, безкасови плащания по тях и
касовото им обслужване в лева и валута, предоставяне на кредити, привличане
ресурси в лева и валута и др. През 1996 г. банката е поставена под особен надзор
и обявена в несъстоятелност.

Решение и удостоверение на Окръжен съд – Благоевград за регистрирането на клона в Благоевград (1992); удостоверения за регистриране на банката в Териториално данъчно управление, Териториално статистическо бюро и
в Единния държавен регистър (1993–1994, 1996).
Указания, наредби, инструкции, решения, заповеди на висшестоящи органи по дейността на банката.
Заповеди на ръководството по дейността на банката.
Разчети за дейността на банката.
Счетоводни отчети, баланси и анализи.
Отчети за: финансовото състояние; приходите и разходите и административно-управленческите разходи.
Доклади от одиторски проверки.
Справки за депозитите, кредитите, вземанията и задълженията на банката в левове и валута по размер и сектори в икономиката, отрасли на народното стопанство, срокове и сектори.
Сведения за кредитния портфейл на банката.
Преписка по построяване на собствена сграда на банката (1991–1995).
ГА
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Българска пощенска банка – АД – клон Благоевград
Ф. 1516, 1 опис, 22 а.е., 0.17 л.м., 1991–1998 г.
Създава се през 1991 г. с предмет на дейност приемане на пари от физически
и юридически лица на влог, предоставяне на парични заеми, извършване на операции по безкасови плащания, покупко-продажба на чуждестранна валута и др.
Банката се приватизира през 1998 г.

Съдебни решения и удостоверения за регистриране и приватизиране на
банката.
Заповеди, указания, наредби, правилници на висшестоящи органи по
дейността на банката.
Устави.
Отчет за дейността на банката.
Анализи и концепции за развитието и дейността на банката.
Счетоводни отчети и баланси. ГА
К Л ОНОВЕ Н А С Т ОП А НС КА БАНКА
2 фонда, 2 описа, 42 а.е., 0.17 л.м., 1992–1999 г.
Създават се през 1990 и 1992 г. с предмет на дейност привличане на ресурси
в национална и чуждестранна валута от български и чуждестранни банки и други физически и юридически лица, кредитиране, учредяване на депозити, извършване на сделки с ценни книжа, гаранционни, стокови, посреднически и комисионни
сделки, парични преводи и др. През 1997 г. се обявява производство по несъстоятелност на банката, а през 2000 г. се извършва продажбата ѝ.

Стопанска банка – АД – клон Банско
Ф. 1512, 1 опис, 18 а.е., 0.07 л.м., 1993–1999 г.
Създава се през 1992 г.

Стопанска банка – АД – клон Петрич
Ф. 1513, 1 опис, 24 а.е., 0.10 л.м., 1992–1999 г.
Създава се през 1990 г.

Решения на Окръжен съд – Благоевград за регистриране на клоновете.
Устройствен правилник – ф. 1513 (1995).
Вътрешни правила за кредитната дейност – ф. 1512 (1995).
Доклади и докладни записки на ръководството за дейността на клона –
ф. 1513 (1992–1995).
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Разчети за: очаквания дълг на кредитните вложения; състоянието на дълга.
Кредитни портфейли.
Отчети за: дейността на клоновете; ресурсите и вложенията; кредитните вложения; рисковия компонент и адекватността на капитала; приходите и
разходите.
Валутни баланси – ф. 1512 (1993–1994).
Счетоводни баланси.
Констативни актове от проверки на клоновете. ЛП
К ЛОНОВ Е Н А Б А Н К А „ Х Е БРОС “ А Д – ПЛОВ Д ИВ
4 фонда, 4 описа, 112 а.е., 0.78 л.м., 1992–2000 г.
Създават се през 1993 г. с предмет на дейност приемане на влогове, предоставяне на кредити, сделки с чуждестранни средства за плащане и благородни
метали, покупка и продажба на ценни книжа, извършване на операции по безкасови плащания, комисионни и посреднически сделки по управлението на фондове
за инвестиране на капитал и подпомагане придобиването на дялове от вътрешни
и международни инвестиционни фондове и др. През 1999 г. Банка „Хеброс“ АД –
Пловдив е приватизирана.

Банка „Хеброс“ АД – Пловдив – регионален клон – Благоевград
Ф. 1510, 1 опис, 56 а.е., 0.40 л.м., 1992–1999 г.
От 1994 г. е Регионален клон, в чиято структура са клоновете в Благоевград, Сандански, Симитли, Разлог, Банско, Якоруда, Рила и Кюстендил.

Банка „Хеброс“ АД – Пловдив – клон Разлог
Ф. 1519, 1 опис, 17 а.е., 0.11 л.м., 1993–2000 г.
Банка „Хеброс“ АД – Пловдив – клон Сандански
Ф. 1531, 1 опис, 13 а.е., 0.11 л.м., 1993–1999 г.
Банка „Хеброс“ АД – Пловдив – клон Якоруда
Ф. 1520, 1 опис, 26 а.е., 0.16 л.м., 1993–1998 г.
През февруари 1998 г. клонът се трансформира в офис на банката към
клона в Банско.
Наредби, указания, правила, инструкции, решения, заповеди на висшестоящи органи по дейността на банките.
Устави – ф. 1510 (1993, 1995).
Структури на клоновете – ф. 1510 (1993–1996), ф. 1520 (1994).
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Протоколи от събрания на акционерите, заседания на Съвета на директорите, Управителния съвет и на ръководството на Регионалния клон в Благоевград – ф. 1510 (1993–1997).
Анализ на финансовото състояние – ф. 1520 (1994).
Докладни записки на ръководството до ЦУ по дейността на банката –
ф. 1510 (1997–1999).
Оздравителни програми – ф. 1519, ф. 1520 (1996).
Планове за дейността на клоновете.
Отчети за заетите лица и средствата за работна заплата.
Тарифи за лихвите, таксите и комисионните.
Счетоводни отчети и баланси.
Констативен акт от проверка по дейността на банката – ф. 1520 (1994).
ЛП
СПИСЪК НА ЧАСТИЧНИТЕ ПОСТЪПЛЕНИЯ
Българска инвестиционна банка – Сандански
ЧП 115, 2 а.е., 0.03 л.м., 1958–1966 г.
ІХ.2. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА
Държавен застрахователен институт – окръжен клон Благоевград
Ф. 312, 9 описа, 234 а.е., 2.10 л.м., 1948–2002 г.
Създава се през 1948 г. с основна задача сключване на застраховки по задължително и доброволно застраховане на граждани, организации, учреждения и
предприятия. От 1988 г. променя наименованието си на ДЗИ – районен клон Благоевград, а през 1997 г. става „ДЗИ“ ЕАД – главна агенция Благоевград, на чието
подчинение са агенциите в Гоце Делчев, Петрич и Сандански. На 27 авг. 2002 г.
дружеството се приватизира от „Контракт София“ ООД.

Окръжни, наредби, указания, инструкции, заповеди на ЦУ на ДЗИ по
дейността на клоновете.
Доклади за работата на окръжния клон в Благоевград и на районните
клонове.
Планове на окръжния и районните клонове.
Отчети за дейността на окръжния и районните клонове.
Бюлетини за изпълнението на плановете в национален мащаб.
Отчети за: резултатите от регистрацията на обектите по задължителното
застраховане на имуществата; доброволното застраховане; застраховките на
земеделските култури; броя на застраховките за злополуки; животозастрахо354
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ването; задължителното застраховане на държавни имущества; ДОО; труда
и ФРЗ; от застрахователни деятели.
Справки за броя на персонала и застрахователните агенти и за получените от тях възнаграждения.
Бюджети на окръжния и районните клонове.
Счетоводни отчети и баланси на окръжния и районните клонове.
Оборотни ведомости.
Ревизионни актове. ЛП
„Държавен застрахователен институт –
Общо застраховане“ АД – клон Благоевград
Ф. 1523, 1 опис, 18 а.е., 0.05 л.м., 1998–2002 г.
Създава се през 1998 г. с предмет на дейност застраховане на сухопътни
превозни средства, летателни апарати, плавателни съдове, товари по време на
превоз, застраховки „злополука“, „пожар“, „природни бедствия“, „гражданска
отговорност“, „щети на имущество“, презастраховане, управление на набраните от застраховането средства. Клонът има поделения в Сандански, Петрич,
Разлог и Гоце Делчев. През 2002 г. се извършва приватизация на дружеството от
„Контракт София“ ООД.

Решения и удостоверения на Софийския градски съд за регистрирането
и промени в капитала, предмета на дейност и управлението на дружеството.
Планове за премийния приход и разходите.
Отчети за: приходите и разходите от застраховането; заетите лица и
средствата за работна заплата.
Справки за персонала и застрахователните агенти.
Оборотни ведомости. ГА
К ЛОНОВЕ Н А Д Ъ Р Ж А В Е Н З А СТ РАХОВАТ Е ЛЕ Н
ИНСТ И ТУТ
4 фонда, 33 описа, 429 а.е., 3.70 л.м., 1948–1997 г.
Създават се през 1948 г. с основна задача сключване на застраховки по задължително и доброволно застраховане на граждани, организации, учреждения
и предприятия. След преобразуването на ДЗИ в „ДЗИ“ ЕАД през 1997 г. губят
своята юридическа самостоятелност и стават агенции, подчинени на „ДЗИ“
ЕАД – главна агенция Благоевград.

ДЗИ – клон Гоце Делчев
Ф. 410, 9 описа, 134 а.е., 1.06 л.м., 1950–1997 г.
355

Архивни справочници

ДЗИ – Петрич
Ф. 387, 8 описа, 116 а.е., 0.94 л.м., 1948–1997 г.
ДЗИ – клон Разлог
Ф. 213, 9 описа, 115 а.е., 1.03 л.м., 1948–1997 г.
ДЗИ – клон Сандански
Ф. 327, 7 описа, 64 а.е., 0.67 л.м., 1948–1997 г.
Наредби, правилници, инструкции и указания на висшестоящи органи по
дейността на клоновете.
Правилници за вътрешния трудов ред.
Протоколи от заседания на ръководствата – ф. 387 (1978, 1980, 1982),
ф. 410 (1954).
Заповеди на ръководствата по дейността на клоновете.
Доклади за работата на клоновете.
Планове за дейността на клоновете.
Отчети за: цялостната дейност; застраховането на имуществата; доброволното застраховане; резултатите от регистрацията на обектите за задължително застраховане; застраховането на земеделските култури и изплатените
обезщетения; животозастраховането; застраховките „Злополука“; броя на
застраховките и годишните вноски; наличните кадри; труда и работната заплата.
Бюджети.
Счетоводни отчети и баланси.
Оборотни ведомости.
Главни книги.
Ревизионни актове. ЛП
ІХ.3. МИТНИЦИ
Митница – с. Златарево, Благоевградско
Ф. 917, 5 описа, 77 а.е., 0.70 л.м., 1959–1987 г.
Създава се със Заповед № 48 от 29 ян. 1959 г. на Министерството на търговията с основна дейност митнически контрол върху вноса и износа на стоки
и валутни ценности. До 31 авг. 1966 г. е на подчинение на Министерството на
външната търговия, а след това съгласно Указ на Президиума на НС преминава
под ръководството на МФ. Съгласно Заповед № 10 от 7 ян. 1987 г. на МФ става
пункт към митница Кулата.

Заповед за откриване на митницата (1959).
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Наредби, окръжни, бюлетини и инструкции на висшестоящи органи.
Доклади и информации за работата на митницата.
Финансови планове.
Сведения за: работата на митницата; митнически и валутни нарушения;
персонала и ФРЗ.
Контрабандни дела.
Счетоводни отчети, баланси и бюджети.
Ревизионни записки. ДТ
Митница – с. Кулата, Благоевградско
Ф. 904, 7 описа, 138 а.е., 1.40 л.м., 1949–2000 г.
Създава се със Заповед № 331 от 14 септ. 1957 г. на Министерството на
търговията. Осъществява оперативен митнически контрол и надзор съгласно
действащите нормативни разпоредби, извършва действия по обмитяването на
стоките, взема решения за санкциониране на нарушителите на разпоредбите на
митническите нормативни актове. До 31 авг. 1966 г. е на подчинение на Министерството на външната търговия, а след това съгласно Указ на Президиума на
НС преминава под ръководството на МФ. На основание Заповед № 19 от 21 ян.
1992 г. на МФ митницата става районна и в състава ѝ се включват Митнически
пункт – Златарево и митническите бюра в Петрич и Сандански. През 2000 г. се
преструктурира в Териториално митническо управление – Кулата към Агенция
„Митници“.

Заповеди, наредби, инструкции, решения на висшестоящи органи по
дейността на митницата.
Правилници за: контрол, обмитяване и пазене на митническите стоки
(1949); вътрешния трудов ред (1966).
Доклади за: цялостната дейност на митницата; извършените валутни нарушения, вноса и износа на стоки по шосе и БДЖ.
Отчети и сведения за: митническите и валутните нарушения; извършената работа и събраните суми в митницата; оформения транзит от входяща
митница; заетите лица и средствата за работна заплата.
Информации и графици за българо-югославско и българо-гръцко митническо сътрудничество по време на провеждани срещи и събори (1987–1989).
Справки-списъци от общинските народни съвети в Благоевградски окръг
за предприятия, осъществяващи внос и износ на стоки и материали (1988).
Контрабандни дела.
Счетоводни баланси и бюджети.
Ревизионни актове. ЛП

357

Архивни справочници

Митница – с. Станке Лисичково, Благоевградско
Ф. 915, 7 описа, 153 а.е., 1.50 л.м., 1959–2000 г.
Създава се със заповед на Министерството на търговията през 1959 г. Осъществява митнически контрол и надзор съгласно действащите нормативни разпоредби, извършва обмитяване на стоките, взема решения за санкциониране на
нарушителите на разпоредбите на митническите нормативни актове. До 31 авг.
1966 г. е на подчинение на Министерството на външната търговия, а след това
съгласно Указ на Президиума на НС преминава под ръководството на МФ. От
1987 г. е Митнически пункт към Митница – с. Гюешево, Кюстендилско. Със Заповед № 55 от 14 февр. 1989 г. на Министерството на икономиката и планирането
става самостоятелна митница. При новото преструктуриране съгласно Заповед
№ 19 от 21 ян. 1992 г. на МФ се създава Районна митница – Благоевград с митнически пункт в с. Станке Лисичково.

Заповед за откриване на митницата (1959).
Окръжни, наредби, инструкции, бюлетини, заповеди от висшестоящи
органи по дейността на митницата.
Структура на митницата (1991).
Правилници за организацията на работата и вътрешния трудов ред.
Протоколи от годишни отчетни събрания.
Годишни доклади, информации и анализи за работата на митницата.
Планове: по труда; финансови.
Отчети и сведения за: извършената работа в митницата; митническите
и валутни нарушения; приходите от дейността и събраните митни сборове;
разкритите митнически и валутни нарушения; регистрираните и оформени
митнически декларации; персонала и ФРЗ; квалификацията на кадрите; социалното развитие на колектива; експлоатацията на автомобилния транспорт.
Становища, молби, жалби, възражения и др. за: установени митнически
нарушения и съставени актове; оформяне на митнически режими и определяне на митническа стойност.
Контрабандни дела.
Бюджети.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни записки. ЛП
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Х. ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИЗКУСТВО И КУЛТУРА
Х.1. ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Х.1.1. ВИСШИ И ПОЛУВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
Висш педагогически институт – Благоевград
Ф. 1322, 3 описа, 710 а.е., 7.00 л.м., 1976–1999 г.
Открива се на 15 окт. 1976 г. въз основа Разпореждане № 323 от 9 авг.
1975 г. на МС като филиал на СУ „Климент Охридски“. С Указ № 2296 от 4 авг.
1983 г. на МС филиалът се обособява като самостоятелно учебно заведение –
ВПИ. С Решение на НС от 21 юли 1995 г. институтът се преобразува в ЮЗУ
„Неофит Рилски“ – Благоевград. Университетът подготвя и повишава квалификацията на специалисти с висше образование.

Постановления, заповеди, наредби, указания, решения на висшестоящи
органи по дейността на института.
Правилници за устройството и дейността на института.
Статути: на Българската университетска асоциация (1986); на проблемни научноизследователски лаборатории; на Деканата за чуждестранни граждани (1993); на Студентски дом на културата в Благоевград.
Устав на Национална студентска асоциация „Зов“ (1990).
Заповеди за командировки в чужбина.
Протоколи от: заседания на Академичния, Ректорския, Научния, Деканския, факултетните и катедрените съвети; общи събрания; конкурси за професори, доценти и асистенти; учредителен протокол на Студентски дом на
културата в Благоевград.
Доклади за: дейността на факултетите и катедрите при института; научноизследователската, идейно-възпитателната дейност и социално-битовата
дейност; състоянието на материалната база; специализации на преподаватели; на участници в научно-практически конференции.
Мандатни програми за учебно-възпитателната, научноизследователската и учебно-производствената дейност на института.
Планове за: дейността на института; научноизследователската работа на
катедрите; работата на катедрите; специализациите на преподаватели в чужбина; капиталното строителства; сътрудничеството с други ВУЗ; провеждането на научни конференции, симпозиуми и семинари; приема на студенти.
Учебни планове и програми на факултетите и катедрите.
Отчети и сведения за: успеха на студентите; повишаване квалификацията на преподавателските кадри; участията в научни форуми; научните работници по клонове на науката, научни звания и степени; броя на специалистите
по образование и разпределение на персонала по пол, възраст и образование;
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работата на библиотеката; специализациите на преподавателите; капиталното строителство.
Анкетни листове и програми на кандидатите за специализации в други
ВУЗ.
Преписки за: командироване на чужденци – научни работници във ВПИ;
участия в конгреси и симпозиуми на преподаватели; провеждане на конкурси
за професори, доценти и асистенти; международното сътрудничество.
Договори за международно сътрудничество и за съвместна дейност с
други ВУЗ и учреждения.
Справки за завършилите и разпределени студенти.
Докладни записки, информации, справки за изграждане на материалнотехническа база на института.
Бюджети, счетоводни отчети и баланси. ЛП
Технически колеж към Югозападен университет
„Неофит Рилски“ – Благоевград
Ф. 1495, 1 опис, 20 а.е., 0.30 л.м., 1986–1996 г.
Създава се с ПМС № 24 от 20 май 1986 г. като Техникум над средно образование по машиностроене и електротехника – Благоевград, интегриран с ВМЕИ
„Ленин“ – София. С ПМС № 52 от 9 ноем. 1989 г. се преобразува в Полувисш
институт по машиностроене и електротехника към Технически университет –
София, а с ПМС № 16 от 27 ян. 1997 г. институтът се преобразува в Технически
колеж в структурата на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград. Обучава студенти по технически специалности.

Наредби, постановления на МС, правилници, заповеди, указания на
МОН по дейността на института.
Протоколи от: заседания на Научния съвет и на катедрените съвети при
катедрите „Машиностроене“ и „Електротехника“; от изпити на асистенти.
Учебни планове и програми по дисциплини за редовно и задочно обучение.
Статистически отчети за движението и успеваемостта на студентите.
Бюджети, отчети и баланси. ГА
Институт за културно-просветни кадри – Благоевград
Ф. 1132, 3 описа, 57 а.е., 0.68 л.м., 1969–1985 г.
Създава се със Заповед № 3354 от 1 юли 1969 г. на КИК и МНП с цел подготовка на кадри за културно-просветна дейност. Закрива се през 1985 г.
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Наредби и указания от висшестоящи органи по дейността на института.
Протоколи: на Дирекционния съвет; от катедрени заседания; от съветите на преподавателския колектив.
Заповеди по дейността на института и за назначаване на комисии за провеждане на конкурсни изпити за преподаватели.
Планове за дейността на института.
Доклади, отчети и сведения: за учебно-възпитателната и учебно-методическата работа; на катедрите по културно-просветна работа, по естетика, по
марксизъм-ленинизъм; за броя на студентите; за практиката и разпределението на завършилите студенти; за честване 10-годишнината от откриването на
института; за персонала и ФРЗ; за библиотечния фонд.
Характеристики на преподаватели.
Дневници на библиотеката.
Бюджети и баланси. ЛП
Обединено медицинско училище за сестри, фелдшери и акушерки –
Благоевград
Ф. 811, 8 описа, 180 а.е., 1.56 л.м., 1951–2008 г.
Създава се през 1951 г. като Медицинско училище със задача да подготвя медицински сестри за задоволяване нуждите на здравеопазването в Благоевградски
окръг. През 1958 г. се преобразува в Обединено медицинско училище за сестри,
фелдшери и акушерки. С ПМС № 61 от 1975 г. се преименува на Полувисш медицински институт, който с ПМС № 23 от 1980 г. се преобразува в Институт за
подготовка на здравни кадри със средно специално образование.От 1990 г. отново
е Полувисш медицински институт. С ПМС № 16 от 27 ян. 1997 г. се преобразува
в Медицински колеж в структурата на Медицинския университет – София. Със
Заповед от 24 ноем. 2008 г. на Медицинския университет – София Медицинският
колеж в Благоевград се закрива, считано от 6 февр. 2009 г.

Постановления, указания, заповеди на висшестоящи органи по дейността на училището.
Проект за преобразуването на института в медицински колеж (1996).
Правилник за устройството и дейността на колежа (2004).
Протоколи от заседания на Директорския, Преподавателския, Учителския, Педагогическия и Колежанския съвети.
Заповедна книга (1951–1952).
Доклади: за подготовката на здравни кадри; за институционална акредитация на колежа (1998, 2004–2005); от семинари.
Поздравителни обръщения и сценарии от тържества и чествания на
юбилейни годишнини и завършване на випуски.
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Планове: комплексни за учебно-възпитателната работа; учебни за обучение на медицински сестри.
Статистически отчети за: резултатите от учебно-възпитателната работа;
движението на учениците; персонала и ФРЗ.
Справки и списъци на завършилите медицински сестри.
Бюджети, счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове.
Видеокасети с тържествени промоции на випуски (1999–2006). ЛП
Х.1.2. СРЕДНИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
Областна училищна инспекция – Благоевград
Ф. 113, 2 описа, 29 а.е., 0.41 л.м., 1943–1947 г.
Вж. ф. 124К
Продължава дейността на съществуващата до 1944 г. Областна училищна инспекция. Ръководи, направлява, контролира и оказва методическа помощ
на околийските училищни инспекции и училищата в областта. Закрива се през
1948 г.

Наредби, окръжни, заповеди, указания и разпореждания на МНП по
учебно-възпитателната работа, изготвянето на планове, честването на национални празници, прочистването на учителския състав, поддържането на
хигиената, предпазването на населението от малария и залесителните акции.
Доклади и информации от педагогически конференции и курсове и на
училищните инспектори за състоянието на учебното дело.
Заповеди, нареждания и актове за назначаване, встъпване в длъжност и
уволняване на учители и училищни инспектори.
Сведения за: заплатите на училищните инспектори, учителите и помощния персонал; приключване на учебната година; откриване и закриване на
училища и пунктове.
Ревизионни листове.
Преписки за отчуждаване на имоти за построяване на училища в селата
Градево, Ново Кономлади, Черниче и Брежани (1943–1947). ИБ
О К О Л И ЙС К И У ЧИЛ И Щ НИ ИНСПЕ КЦИИ
4 фонда, 4 описа, 91 а.е., 0.83 л. м., 1939–1948 г.
Продължават дейността на съществуващите до 1944 г. околийски училищни инспекции. Ръководят, направляват, контролират и оказват методическа
помощ на училищата от околиите. Преустановяват дейността си през 1948 г.
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и функциите им се поемат от отделите „Народна просвета“ при околийските
народните съвети.

Околийска училищна инспекция – Благоевград
Ф. 48, 1 опис, 15 а.е., 0.18 л.м., 1944–1948 г.
Вж. ф. 44К
Околийска училищна инспекция – Гоце Делчев
Ф. 75, 1 опис, 13 а.е., 0.15 л.м., 1945–1947 г.
Вж. ф. 78К
Околийска училищна инспекция – Разлог
Ф. 14, 1 опис, 56 а.е., 0.45 л.м., 1939–1948 г.
Вж. ф. 50К
Околийска училищна инспекция – Сандански
Ф. 35, 1 опис, 7 а.е., 0.05 л.м., 1944–1947 г.
Вж. ф. 34К
Наредби, окръжни, указания, заповеди и разпореждания на МНП и Областната училищна инспекция – Горна Джумая (Благоевград) по учебновъзпитателната дейност, изготвянето на планове, честването на национални
празници, изучаването на македонски език, прочистването на учителския
състав, възстановяването на учитело-родителските комитети, поддържането
на хигиената и др.
Кореспонденция между Областната и Околийската училищни инспекции за разкриване на нови паралелки, строеж и ремонт на училищни сгради –
ф. 48 (1945–1947).
Протоколи от заседанията на учителски съвети от Горноджумайска околия и за раздадени помощи на бедни, болни и даровити деца – ф. 48 (1945–
1947).
Доклади: на околийски училищни инспектори и средищни директори за
учебно-възпитателната работа; за състоянието и дейността на ученическите
трапезарии – ф. 48 (1945–1947).
Планове на училищата за учебно-възпитателната работа.
Отчети: на средищните директори за учебно-възпитателната работа; на
читалищата в селата Годлево и Белица – ф. 14 (1939, 1943).
Сведения за: родитело-учителските сдружения – ф. 75 (1946–1947); неграмотното население – ф. 14 (1947), ф. 75 (1946–1947); културните прояви – ф. 14 (1944–1945); ученическите кооперации – ф. 14 (1944–1948); безплатните ученически трапезарии – ф. 14 (1945–1946); образователния ценз
на учителите от Вардарска Македония – ф. 14 (1948); ремонта на училищни
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сгради и поддържане на училищни имоти – ф. 14 (1946–1947); наложените
глоби поради неявяване на деца на училище – ф. 35 (1945).
Изпитни ведомости – ф. 14, ф. 48 (1944–1947).
Списъци на: учители и ученици; детски домове и ученически кооперации – ф. 75 (1946); прочистени книги с фашистко съдържание от ученически
и учителски библиотеки – ф. 48 (1945–1946).
Планове и скици на училищата – ф. 35 (1945). ЛП
Регионален инспекторат по образованието – Благоевград
Ф. 1414, 2 описа, 95 а.е., 0 49 л.м., 1988–2003 г.
Създава се като Регионална учебно-методическа дирекция – Благоевград от
1 ян. 1988 г. на базата на съществуващото до закриването на окръзите Управление „Народна просвета“. Със Заповед на МОН от 1 апр. 1992 г. се създава
Регионален инспекторат по образованието, който с ПМС № 1 от 11 ян. 1999 г.
променя наименованието си на Инспекторат по образованието. Предметът на
дейност е: ръководство на дейността по прилагане на държавните образователни изисквания; организиране квалификацията на педагогическите кадри; контрол
по спазване на Закона за народната просвета и по изпълнение на бюджета на
училищата, детските градини и обслужващите звена.

Заповед на МОН за създаване на регионални инспекторати по образованието (1992).
Заповеди, решения, указания, правилници на МОН за организиране на
учебно-възпитателната и методическа работа.
Правилник за устройството и дейността (2000).
Протоколи от: заседания на дирекцията; констативен протокол от МОН
за резултатите от цялостна проверка на инспектората (2001); проверки на
училищата от областта.
Доклади за: дейността на инспектората; контролно-методическата дейност.
Планове за работата на инспектората и учебни планове.
Информации, сведения и справки за: състоянието на системата на средното образование; квалификационната дейност; състоянието на сградния
фонд на училищата в областта (2000); броя на училищата, детските градини,
учениците и закритите училища; резултатите от зрелостни изпити; неприбраните деца, отсъствията, поведението и движението на учениците и резултатите от учебната дейност в училищата; наличната компютърна техника в
общообразователните, професионалните и специални училища в областта;
осигуреността на държавните училища с медицински персонал; реализацията
на приема в общообразователните и професионалните училища; състоянието
на чуждоезиковото обучение в региона.
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Списък на средните училища в Благоевградска област (2001).
Информационна карта за имотите на закритите училища в областта
(2001).
Бюджет, счетоводен отчет и баланс. ЛП
Политехническа гимназия „Кирил и Методий“
(бивша Солунска) – Благоевград
Ф. 382, 8 описа 222а.е., 2.56 л.м., 1921–2002 г.
Вж. ф. 138К
Създава се през 1880 г. в Солун като Българска мъжка гимназия „Св. св.
Кирил и Методий“. От 1913 г. се мести последователно в Струмица, Щип, Петрич и от 1920 г. е в Горна Джумая (Благоевград). След 1944 г. действа под
името Горноджумайска смесена гимназия „Кирил и Методий“. През учебната
1948/1949 г. се разделя на Мъжка и Девическа, но от следващата година те се
обединяват в Народна смесена гимназия „Кирил и Методий“ – бивша Солунска.
През 1950 г. се преобразува в две единни смесени училища, от които през 1957 г.
се отделят гимназиите. През 1959 г. двете гимназии се сливат в Средно политехническо училище „Кирил и Методий“, което през 1960 г. става ПГ „Кирил и
Методий“ – бивша Солунска. Със Заповед на МНП от 29 авг. 1991 г. гимназията
е обявена за НХГ „Св. св. Кирил и Методий“ – бивша Солунска.

Окръжни, наредби, указания, правилници, заповеди на МНП по учебновъзпитателната работа, материално-техническата база и др.
Правилници за дейността на училището и за вътрешния трудов ред.
Протоколи: от заседанията на Педагогическия и Учителския съвети; на
родитело-учителското сдружение; на Училищното настоятелство.
Доклади за учебно-възпитателната работа.
Планове, протоколи, доклади, поздравителни адреси и телеграми, сценарии, радио и телевизионни предавания, статии, списъци, спомени, албуми,
снимки и др. от юбилейни чествания на гимназията (1960, 1970, 1980, 2000).
Планове: за учебно-възпитателната работа; за дейността на Училищното настоятелство; по профилиращите предмети; за контролната дейност.
Отчети и статистически сведения за: движението, успеха и поведението
на учениците; художествената самодейност; дейността на библиотеката; заетите лица и средствата за работна заплата.
Книги: заповедна; ревизионни; наредбени; инвентарни.
Азбучен списък на учениците (1949–1950).
Свидетелства за зрелост на ученици от гимназията (1921–1923).
Молби и удостоверения за завършен клас, прослужено време, платени
такси, отпуснати стипендии.
Списъци образец № 1 за персонала.
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Бюджети, счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове от финансови ревизии. ЛП
Политехническа гимназия „Яне Сандански“ – Гоце Делчев
Ф. 298, 7 описа, 159 а.е., 1.50 л.м., 1939–1996 г.
Вж. ф. 164К
Създава се през 1920 г. като Непълна смесена гимназия. През 1944 г. действа
под името Неврокопска смесена гимназия „Княз Симеон Търновски“. От 1946 г.
получава името „Яне Сандански“. През 1950 г. се трансформира в две средни
единни училища, от които през 1957 г. отново се отделят гимназиите. През
1959 г. двете гимназии се обединяват в Народна смесена гимназия „Яне Сандански“, която от 1961 г. се преобразува в ПГ „Яне Сандански“. Със Заповед на
МОН от 30 май 1988 г. гимназията става ЕСПУ, а със Заповед на МОН от 9 юни
1993 г. получава статут на Природо-математическа гимназия.

Окръжни на МНП, Областната инспекция на информацията и изкуствата и др. по учебно-възпитателната и извънкласната работа на училището
(1939–1947, 1975–1985).
Заповеди на ръководството по дейността на училището.
Протоколи: от заседания на Учителския съвет (1943–1993); на класните
съвети; на Родителския комитет; за предаване и приемане имуществото на
организацията „Бранник“ в гимназията (1944).
Доклади: за учебно-възпитателната работа; на класните ръководители за
успеха на учащите се; за дейността на Училищното настоятелство; от честване 60-годишния юбилей на гимназията (1980).
Брошура „Огнище на знания и просвета“ (60 г. Политехническа гимназия „Яне Сандански“ – Гоце Делчев) (1980).
Планове: за учебно-възпитателната работа; на Училищното настоятелство; на Родителския комитет; на ДПО „Септемврийче“.
Статистически отчети за: движението на учениците и резултатите от
учебната работа; дейността на библиотеката.
Списъци на уволнени заради фашистка дейност учители (1944–1946).
Книги: за наредбите; ревизионни.
Списъци образец № 1 за щатния персонал по категории.
Бюджети, счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове от финансови ревизии. ЛП
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Политехническа гимназия „Пейо К. Яворов“ – Петрич
Ф. 231, 9 описа, 126 а.е., 1.84 л.м., 1932–2002 г.
Вж. ф. 130К
Създава се през 1920 г. като Непълна смесена гимназия. През 1944 г. действа под името Смесена гимназия „П. К. Яворов“. От 1950 г. се преобразува в две
единни смесени средни училища, от които през 1957 г. се отделя гимназията под
името Смесена гимназия „П. К. Яворов“. От 1959 г. става ПГ „П. К. Яворов“. С
Решение на Окръжния съвет за народна просвета – Благоевград от 1983 г. гимназията се трансформира в ЕСПУ. През 1991 г. става СОУ, а със Заповед от 27
март 1997 г. на МОНТ се преобразува в Гимназия „П. К. Яворов“ – Петрич.

Окръжни и инструкции на висшестоящи органи по дейността на училището.
Заповеди на ръководството по учебно-възпитателната и извънкласната
дейност.
Протоколи от заседания на Учителския съвет, Родителския комитет и
Училищното настоятелство.
Планове за: учебно-възпитателната работа; дейността на Училищното
настоятелство.
Доклади за: учебно-възпитателната работа; дейността на Училищното
настоятелство.
Статистически отчети за: движението на учителите и учениците; библиотечния фонд.
Книги: летописна (1932–1968); ревизионни.
Списъци образец № 1 за щатния персонал.
Счетоводни баланси. ЛП
Политехническа гимназия „Владимир Поптомов“ – Разлог
Ф. 304, 6 описа, 117 а.е., 1.12 л.м., 1928–1994 г.
Вж. ф. 134К
Създава се през 1917 г. като Мехомийска непълна смесена гимназия „Кирил
и Методий“. През 1944 г. действа под името Народна смесена гимназия „Братя Каназиреви“. От 1950 г. е Средно смесено училище „Братя Каназиреви“.
През 1952 г. променя наименованието си на Средно смесено училище „Владимир
Поптомов“. През 1958 г. се преобразува в Народна смесена гимназия „Владимир
Поптомов“, а от 1960 г. става ПГ „Владимир Поптомов“. От 1980 г. гимназията става ЕСПУ. С Решение № 98 от 23 авг. 1990 г. на ОбНС – Разлог учебното
заведение се преименува на Разложка гимназия „Братя Петър и Иван Каназиреви“. Със Заповед от 20 май 1994 г. МОН преобразува гимназията в СОУ „Братя
Петър и Иван Каназиреви“.
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Правилници, окръжни, наредби от МНП за учебно-възпитателната дейност.
Решение на ОбС – Разлог за преименуване на ЕСПУ „Владимир Поптомов“ на Разложка гимназия „Братя Петър и Иван Каназиреви“; заповеди на
МОН за разкриване на нови паралелки и за преобразуване на гимназията в
СОУ (1989–1990, 1994).
Протоколи от заседания на Учителския съвет и Училищното настоятелство.
Планове и доклади за: учебно-възпитателната дейност; организирането
на юбилейни тържества на гимназията; работата на Родителския комитет.
Статистически сведения за движението, успеха и поведението на учениците.
Книги за: наредбите на директора; актови за встъпване и напускане
длъжност на учители и служители (1928–1945); вписване впечатленията на
инспекторите; летописна; главна на библиотеката при училището; счетоводни.
Лични досиета на учителите (1944–1956).
Списъци образец № 1 за щатния персонал по категории.
Албум на учителите и учениците по повод 50 г. от откриването на гимназията (1968). ЛП
Политехническа гимназия „Яне Сандански“ – Сандански
Ф. 596, 7 описа, 96 а.е., 0.87 л.м., 1938–1999 г.
Вж. ф. 290К
Създава се през 1938 г. като Гимназиален клон „Цар Самуил“ – Свети Врач
(Сандански). През 1944 г. действа под името Народна смесена гимназия „Цар
Самуил“. През 1948 г. променя името си на Народна смесена гимназия „Яне Сандански“. От 1950 г. се преобразува в две единни смесени средни училища, от които през 1957 г. се отделя гимназията. През 1960 г. става ПГ „Яне Сандански“.
От 1991 г. се преобразува в СОУ „Яне Сандански“, а от 1995 г. е Гимназия „Яне
Сандански“.

Окръжни и указания на висшестоящи органи по учебно-възпитателната
и извънкласната дейност на училището.
Протоколи от заседания на Учителския съвет и на Училищното настоятелство.
Планове и отчетни доклади за учебно-възпитателната работа и дейността на Училищното настоятелство и Родителския комитет.
Планове, програми, информации и сведения за чествания на годишнини
от създаването на гимназията.
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Статистически сведения за движението на учениците и учителския персонал.
Бюджети, баланси и счетоводни отчети.
Списъци образец № 1 за щатния персонал по категории.
Книги: летописна (1938–1989); за наредбите; за ревизиите; инвентарна.
Снимки на ученици от гимназията на екскурзия във Велико Търново
(1957) и до Шипченския манастир (1988). ЛП
Вечерна политехническа гимназия „Димитър Ацев“ – Благоевград
Ф. 775, 6 описа, 61 а.е., 0.45 л.м., 1954–1997 г.
Създава се през 1951 г. като Вечерна гимназия с предмет на дейност обучение на лица, преминали възрастовата граница за обучение и за работещи. С
Решение на МНП през 1954 г. се обединява с вечерната прогимназия в Средно
вечерно училище „Димитър Ацев“. От 1967 г. става Вечерна политехническа гимназия „Димитър Ацев“, а през 1983 г. се преобразува във Вечерно ЕСПУ „Димитър
Ацев“. През 1992 г. става Вечерна гимназия „Димитър Ацев“. Закрива се на основание Заповед на МОН от 29 авг. 1997 г.

ята.

Наредби, инструкции на висшестоящи органи по дейността на гимнази-

Кореспонденция с Регионалния инспекторат по закриването на гимназията (1996).
Правилник за вътрешния трудов ред (1995).
Протоколи от заседания на Учителския съвет.
Доклади: за учебно-възпитателната работа; от годишнина на патрона на
училището (1989); по проблеми на обучението без прекъсване на работа и
повишаване на образованието на заетите в производството.
Планове: за ръководно-контролната дейност и вътрешно-училищния
контрол; учебни за формите на вечерно обучение; за работата на обединението на класните ръководители и комисиите по природо-математическите и
хуманитарните науки и творческите въпроси.
Статистически отчети за движението на учениците.
Книги: летописна; ревизионни.
Годишни бюджети.
Списъци образец № 1 за щатния персонал. ЛП
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Средно вечерно политехническо училище – Сандански
Ф. 1002, 6 описа, 42 а.е., 0.41 л.м., 1962–2002 г.
Създава се през 1962 г. като Средно вечерно политехническо училище с предмет на дейност обучение на лица, преминали възрастовата граница за задължително обучение и за работещи. През 1991 г. променя наименованието си на Средно вечерно общообразователно училище, а от 2002 г. става Вечерна гимназия.

Правилник за вътрешния ред.
Протоколи от заседанията на Учителския съвет.
Планове и доклади за учебно-възпитателната дейност.
Статистически отчети за движението на учениците.
Списъци образец № 1 за броя на учениците и паралелките, разпределението на учебния материал и персонала.
Финансови разчети и бюджети. ЛП
Математическа гимназия „Академик Сергей Корольов“ –
Благоевград
Ф. 1226, 5 описа, 65 а.е., 0.58 л.м., 1973–2002 г.
Създава се през 1973 г. с Решение на МНП на базата на съществуващите математически паралелки към ПГ „Кирил и Методий“ – Благоевград. През 1974 г.
получава името Математическа гимназия „Академик Сергей Корольов“. Със Заповед от 8 юли 1992 г. МНП преобразува гимназията в Природо-математическа
гимназия „Академик Сергей Корольов“. Дава на учениците общообразователни
знания и усилено обучение по математика.

Протоколни от заседания на Учителския съвет.
Комплексни планове за учебно-възпитателната дейност.
Доклади: за резултатите от учебно-възпитателната работа; от честване
на 20-годишния юбилей на гимназията (1993).
Статистически отчети за движението на учениците, завършилите средно
образование, изучаващите западни езици, персонала по образование и възраст и материалната база.
Списъци образец № 1 за щатния персонал.
Счетоводни отчети и баланси. ЛП
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Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов“ – Благоевград
Ф. 1474, 2 описа, 72 а.е., 0.50 л.м., 1981–2005 г.
Създава се през 1984 г. като ЕСПУ с преподаване на западни езици на базата
на езиковите паралелки от ПГ „Кирил и Методий“ – Благоевград. С Решение на
ИК на ОНС – Благоевград от 28 дек. 1986 г. училището приема името „Академик
Людмил Стоянов“. През 1990 г. променя името си на Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов“. Осигурява на учениците общообразователни знания и
усилено обучение по чужди езици.

Заповед на МНП за разкриване към ПГ – Благоевград паралелки с преподаване на френски и английски език (1982).
Протокол от заседание на ИК на ОНС – Благоевград с решение за наименуване на училището ЕСПУ „Академик Людмил Стоянов“ и поздравителен адрес от Бюрото на ОбК на ДКМС за даденото име на училището (1986–
1987).
Преписка за предоставяне сграда на училището (1989–1990).
Правилници за дейността на училището.
Грамоти от МНП за награждаване на гимназията.
Протоколни книги от заседания на Учителския и Педагогическия съвети.
Доклади: за учебно-възпитателната работа; от 20-годишния юбилей на
училището (2004).
Планове: комплексни за учебно-възпитателната работа; на Училищното
настоятелство и Училищния съвет; на клуба за ТНТМ; за културно-масовата
работа.
Отчети за: движението на учениците; дейността на библиотеката; художествената самодейност.
Списъци образец № 1 за щатния персонал и за организацията и дейността на училището.
Договори за назначаване на учители чужденци.
Бюджети и баланси.
Летописна книга. ГА
Средно общообразователно училище с изучаване на чужди езици „Св.
Климент Охридски“ – Благоевград
Ф. 1582, 1 опис, 26 а.е., 0.17 л.м., 1991–2001 г.
Създава се със Заповед на МНП от 29 авг. 1991 г. като Средно общообразователно училище с изучаване на чужди езици на базата на паралелките с изучаване на руски език към НХГ „Св. св. Кирил и Методий“ – Благоевград. С Решение
на ОбС – Благоевград от 8 ноем. 1991 г. на училището се дава име „Св. Климент
Охридски“.
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Предложение и протоколи на Временния изпълнителен комитет на
ОбНС – Благоевград и заповед на МНП за откриване на Средно общообразователно училище с изучаване на чужди езици „Св. Климент Охридски“ –
Благоевград (1991).
Паспорти на училището.
Правилници за вътрешния ред.
Юбилейни вестници по повод 5- и 10-годишнината на училището (1996,
2001).
Информации и доклади за резултатите от учебно-възпитателната работа.
Комплексни планове за учебно-възпитателната работа.
Статистически отчети за: движението на учениците; заетите лица и средствата за работна заплата.
Списъци образец № 1 за щатния персонал.
Бюджети, счетоводни отчети и баланси. ГА
СР ЕДНИ О Б Щ ООБ Р А З ОВА ТЕ ЛНИ УЧИЛИЩ А
19 фонда, 91 описа, 1433 а.е., 13.32 л.м, 1923–2003 г.
Народно основно училище „Неофит Рилски“ – Банско
Ф. 232, 6 описа, 74 а.е., 0.88 л.м., 1944–2001 г.
Вж. ф. 234К
Създава се през 1838 г. От 1944 до 1981 г. е Основно училище „Неофит Рилски“, от 1981 до 1991 г. е ЕСПУ, а от 1991 г. е СОУ „Неофит Рилски“.

Народно основно училище „Кирил и Методий“ –
с. Белица, Благоевградско
Ф. 7, 6 описа, 94 а.е., 1.05 л.м., 1927–2001 г.
Вж. ф. 4К
Създава се преди 1873 г. От 1944 до 1981 г. е Основно училище „Кирил и
Методий“, от 1981 до 1992 г. е ЕСПУ, а от 1992 г. е СОУ „Кирил и Методий“.

Пето основно училище „Георги Измирлиев“ – Благоевград
Ф. 1052, 6 описа, 99 а.е., 0.80 л.м., 1965–2002 г.
Създава се през 1965 г. като Пето основно училище „Георги Измирлиев“.
От 1987 до 1991 г. е Пето ЕСПУ, а от 1991 г. е Пето СОУ „Георги Измирлиев“.
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Шесто основно училище „Иван Вазов“ – Благоевград
Ф. 1053, 5 описа, 116 а.е., 0.98 л.м., 1924–2003 г.
Вж. ф. 265К
Създава се през 1880 г. в с. Струмски чифлик (с. Струмско, кв. Струмско на
Благоевград). През 1944–1945 г. е Народно първоначално училище – с. Струмски
чифлик. От 1946 до 1971 г. е Основно училище „Кирил и Методий“ – с. Струмско.
След включването на селото като квартал на Благоевград през 1971 г. става
Шесто основно училище „Иван Вазов“. От 1994 г. е Шесто СОУ „Иван Вазов“.

Седмо единно средно политехническо училище
„Кузман Шапкарев“ – Благоевград
Ф. 1261, 4 описа, 58 а.е., 0.40 л.м., 1937–1991 г.
Създава се през 1973 г. като Седмо основно училище „Кузман Шапкарев“.
През 1981 г. се преобразува в Седмо ЕСПУ, а от 1987 г. е Седмо СОУ „Кузман
Шапкарев“.

Осмо средно общообразователно училище
„Арсени Костенцев“ – Благоевград
Ф. 1492, 1 опис, 16 а.е., 0.12 л.м., 1981–1998 г.
Създава се през 1981 г. като Осмо основно училище „Арсени Костенцев“. От
1994 г. е Осмо СОУ „Арсени Костенцев“.

Народно основно училище „Кирил и Методий“ –
с. Брезница, Благоевградско
Ф. 301, 3 описа, 64 а.е., 0.62 л.м., 1923–2001 г.
Вж. ф. 267К
Създава се през 1914 г. Със Заповед от 19 апр. 1999 г. МОН преобразува
Основно училище „Кирил и Методий“ в СОУ „Кирил и Методий“ – с. Брезница.

Народно основно училище „Христо Ботев“ –
с. Вълкосел, Благоевградско
Ф. 285, 3 описа, 33 а.е., 0.39 л.м., 1927–1996 г.
Създава се през 1924 г. като Начално училище „Христо Ботев“. От 1945 до
1995 г. е Основно училище „Христо Ботев“, а през 1995 г. се преобразува в СОУ
„Христо Ботев“ – с. Вълкосел.

373

Архивни справочници

Народно основно училище „Отец Паисий“ –
с. Гара Пирин, Благоевградско
Ф. 554, 5 описа, 83 а.е., 0.73 л.м., 1927–1995 г.
От 1945 до 1980 г. е Основно училище „Отец Паисий“. От 1980 г. е ЕСПУ, а
през 1991 г. става СОУ „Отец Паисий“ – Кресна.

Народно основно училище „Кирил и Методий“ –
с. Гърмен, Благоевградско
Ф. 1028, 6 описа, 96 а.е., 0.60 л.м., 1930–1997 г.
Вж. ф. 267К
Създава се през 1867 г. През 1980 г. става ЕСПУ, а от 1991 г. е СОУ „Св. св.
Кирил и Методий“ – с. Гърмен.

Средно политехническо училище „Христо Ботев“ –
с. Катунци, Благоевградско
Ф. 647, 7 описа, 98 а.е., 0.90 л.м., 1931–2001 г.
Създава се през 1931 г. като първоначално училище. От 1942 до 1956 г. е Народна смесена прогимназия, след което става СПУ „Христо Ботев“. От 1981 г.
е ЕСПУ, а през 1991 г. се преобразува в СОУ. През 2000 г. става Основно училище
„Христо Ботев“ – с. Катунци.

Основно училище „Васил Левски“ – с. Коларово, Благоевградско
Ф. 1033, 3 описа, 88 а.е., 0.70 л.м., 1926–1998 г.
Вж. ф. 262К
Създава се през 1909 г. През 1984 г. Основно училище „Васил Левски“ се преобразува в ЕСПУ, а от 1991 г. е СОУ „Васил Левски“ – с. Коларово.

Средно политехническо училище „Христо Смирненски“ –
с. Кочан, Благоевградско
Ф. 1201, 4 описа, 68 а.е., 0.70 л.м., 1927–1996 г.
Създава се през 1925 г. През 1973 г. Основно училище „Христо Смирненски“
се преобразува в СПУ „Христо Смирненски“. От 1981 г. е ЕСПУ, а през 1991 г.
става СОУ „Христо Смирненски“ – с. Кочан.
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Народно основно училище „Отец Паисий“ –
с. Микрево, Благоевградско
Ф. 765, 5 описа, 67 а.е., 0.57 л.м., 1923–2001 г.
Създава се през 1923 г. През 1983 г. Основно училище „Отец Паисий“ се преобразува в ЕСПУ, а от 1991 г. е СОУ „Отец Паисий“ – с. Микрево.

Народно основно училище „Отец Паисий“ –
с. Първомай, Благоевградско
Ф. 1061, 5 описа, 75 а.е., 0.88 л.м., 1957–1997 г.
Създава се през 1947 г. През 1981 г. основното училище се преобразува в
ЕСПУ. От 1991 г. става отново основно училище, а от 1996 г. е СОУ „Паисий
Хилендарски“ – с. Първомай.

Народно основно училище „Майор Никола Топалов“ –
с. Сатовча, Благоевградско
Ф. 12, 5 описа, 61 а.е., 0.77 л.м., 1926–1995 г.
Вж. ф. 12К
Създава се през 1893 г. След 1944 г. действа под името Народно основно
училище „Цар Борис ІІІ“. През 1945 г. променя името си на „Борис Терзиев“, а
от 1947 г. става НОУ „Майор Никола Топалов“. През 1953 г. училището се преименува на „Тодор Шопов“. От 1973 г. се преобразува в СПУ „Тодор Шопов“.
През 1980 г. става ЕСПУ „Тодор Шопов“, а през 1990 г. – ЕСПУ „Св. св. Кирил и
Методий“. От 1991 г. се преобразува в СОУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Средно политехническо училище „Кирил и Методий“ –
с. Симитли, Благоевградско
Ф. 404, 7 описа, 102 а.е., 0.92 л.м., 1936–1998 г.
Създава се през 1917 г. През 1958 г. основното училище се преобразува в СПУ
„Кирил и Методий“. През 1981 г. става ЕСПУ, а от 1991 г. е СОУ „Кирил и Методий“ – Симитли.

Народно основно училище „Никола Вапцаров“ –
с. Хаджидимово, Благоевградско
Ф. 1217, 4 описа, 49 а.е., 0.46 л.м., 1955–2000 г.
Създава се през 1892 г. През 1982 г. основното училище се преобразува в
ЕСПУ, а от 1991 г. е СОУ „Никола Вапцаров“ – с. Хаджидимово.
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Народно основно училище „Кирил и Методий“ –
с. Якоруда, Благоевградско
Ф. 86, 6 описа, 92 а.е., 0.85 л.м., 1942–1993 г.
Вж. ф. 87К
Създава се през 1835 г. Със Заповед на МОН от 10 юни 2002 г. основното
училище е преобразувано в СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Якоруда.

Окръжни, наредби, указания, заповеди на МНП по учебно-възпитателната, административно-стопанската и извънкласната работа.
Указ на Държавния съвет на НРБ и заповед на МНП за награждаване на
училището в Якоруда с орден „Кирил и Методий“ – ф. 86 (1975).
Правилници за вътрешния ред.
Паспорт на VІ-то училище – Благоевград – ф. 1053 (2001).
Протоколи от: заседания на учителски и педагогически съвети – ф. 12
(1936–1947, 1950–1956, 1958–1993), ф. 86 (1942–1950, 1953–1958, 1962–
1982, 1987–1993), ф. 554 (1933–1946, 1949–1993), ф. 765 (1940–1981, 1991–
2001), ф. 1033 (1943–1987), ф. 1201 (1940–1955, 1962–1993) и др.; заседания
на училищни настоятелства и родителски комитети.
Доклади: за резултатите от учебно-възпитателната работа; по вътрешно-методическата дейност; от юбилейни годишнини на училищата.
Планове и отчети за: учебно-възпитателната работа; дейността на училищните настоятелства и родителските комитети; работата на клубовете по
ТНТМ, пионерските дружини и комсомолските организации.
Статистически отчети за движението на учениците.
Книги: летописни – ф. 12 (1926–1973), ф. 285 (1927–1976), ф. 301 (1927–
1984), ф. 404 (1936–1977), ф. 647 (1931–1988), ф. 1028 (1930–1957), ф. 1033
(1928–1973), ф. 1053 (1924–1998) и др.; за впечатленията на проверяващите
органи – ф. 7 (1927–1954), ф. 301 (1925–1954, 1957–1981), ф. 554 (1928–1956,
1959–1973), ф. 647 (1932–1974), ф. 765 (1936–1962), ф. 1053 (1957–1971) и
др.; ревизионни – ф. 765 (1926–1957), ф. 1033 (1926–1969), ф. 1201 (1927–
1984) и др.; заповедна на Училищното настоятелство – ф. 7 (1934–1949); за
подлежащите на задължително обучение деца – ф. 301 (1938–1952), ф. 554
(1927–1948), ф. 647 (1931); инвентарна – ф. 765 (1923–1952); библиотечна –
ф. 765 (1924–1952); за посещенията на лекаря – ф. 301 (1938–1955); актова
за унищожени и повредени учебни помагала – ф. 301 (1937–1949); за движимите имоти на училището – ф. 301 (1937–1952).
Юбилейни вестници – ф. 301 (1974), ф. 647 (2001).
Актове за назначаване на учители – ф. 7 (1939–1947), ф. 12 (1929–1974).
Исторически очерк за просветното движение в община Кресна – ф. 554
(1984).
Дисертация на Вера Пенчева-Господинова за получаване на титлата
доктор на химическите науки – ф. 1261 (1937).
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Грамоти за награждаване на пионерската дружина – ф. 554 (1957–1979).
Списъци образец № 1 за щатния персонал и за организиране дейността
в училищата.
Бюджети, счетоводни отчети и баланси.
Договори за: сътрудничество и обмяна на опит с колектива на 28 основно училище – София – ф. 1053 (1974–1977); сътрудничество в областта на
ранното чуждоезиково обучение по френски език с фондация „Тодор Минков“ – София – ф. 1053 (1994–1996).
Дневници-поръчения на пионерите със спомени и снимки на основателите на ТКЗС в с. Гара Пирин – ф. 554 (1981).
Училищни албуми – ф. 285 (1929–1944), ф. 301 (1923–1951), ф. 647
(1936), ф. 1033 (1935–1969), ф. 1053 (1930–1960).
Звукозапис на спомени на съвременници за проф. Асен Златаров –
ф. 1261 (1985).
Видеозаписи на училищни тържества – ф. 1053 (2000–2003). ЛП
Средно единно оздравително училище „Никола Вапцаров“ – Белица
Ф. 1022, 5 описа, 55 а.е., 0.48 л.м., 1955–1997 г.
Създава се през 1952 г. като Основно горско климатично училище с предмет
на дейност учебно-възпитателна и оздравителна за деца, боледуващи от лека
форма на туберкулоза. През 1966 г. училището прераства в Средна климатична гимназия „Никола Вапцаров“, която през 1972 г. променя наименованието си
на Средно единно оздравително училище „Никола Вапцаров“, а от 1981 г. става
Средно оздравително училище „Никола Вапцаров“.

Правилници за вътрешния ред в училището и пансиона (1994).
Протоколи от заседания на Учителския и Педагогическия съвети и от
събрания на Училищното настоятелство.
Планове и доклади за учебно-възпитателната работа.
Отчети и сведения за: движението на учениците, персонала и материалната база; библиотечната дейност в училището; изградените извънкласни
форми.
Ревизионни книги.
Списъци образец № 1 за щатния персонал.
Счетоводни отчети. ЛП
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Основно климатическо училище
„Пейо Крачолов Яворов“ – Сандански
Ф. 1003, 5 описа, 65 а.е., 0.50 л.м., 1964–1996 г.
Създава се през 1964 г. като Основно климатическо училище. От 1968 г. за
патрон на училището е избран П. К. Яворов. С Решение на МНП от 28 апр. 1975 г.
училището прераства в Средно оздравително училище „П. К. Яворов“. От 1983 г.
е Оздравително ЕСПУ, а през 1991 г. наименованието му се променя на Средно
общообразователно оздравително училище „П. К. Яворов“. Предметът на дейност е учебно-възпитателна и оздравителна за деца, боледуващи от болести на
горните дихателни пътища и белодробни заболявания.

Правилник за вътрешния ред.
Протоколи от заседания на Учителския съвет.
Планове и доклади за: учебно-възпитателната дейност; оздравителната
работа; дейността на Училищното настоятелство; работата на пионерската
дружина.
Статистически отчети за движението, успеха и поведението на учениците.
Списъци образец № 1 за щатния персонал.
Справки за материалната база.
Счетоводни отчети.
Ревизионен акт. ЛП
Средно професионално-техническо училище по машиностроене
„Юрий Гагарин“ – Петрич
Ф. 1085, 5 описа, 118 а.е., 0.88 л.м., 1967–1998 г.
Създава се със Заповед на Министерството на машиностроенето от 12 май
1967 г. като Професионално-техническо училище по машиностроене с предмет
на дейност подготовка на кадри за машиностроителните предприятия. През
1969 г. училището прераства в СПТУ по машиностроене, а от 1971 г. приема
името „Юрий Гагарин“. От 1990 г. учебното заведение се преобразува в Техникум по механоелектротехника „Юрий Гагарин“.

Наредби, инструкции и решения на висшестоящи органи.
Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на техникума.
Протоколи от заседания на Учителския съвет и Училищното настоятелство.
Доклади за: състоянието на учебно-възпитателната работа; дейността на
Училищното настоятелство.
Книга за педагогическите ревизии на директора.
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Планове: за учебно-възпитателната работа; учебно-производствени; за
вътрешно-методическата работа на учителския колектив; за честване на юбилейни годишнини от създаването на училището.
Статистически отчети за: движението и успеха на учениците; помощните промишлени дейности; капиталните вложения; персонала и ФРЗ; разпределението на персонала по категории; социалното развитие на колектива.
Информации и справки за дейността на училището и за професионалното и производствено обучение.
Бюджети, баланси и счетоводни отчети.
Списъци образец № 1 за щатния персонал. ЛП
Средно професионално-техническо училище по машиностроене
„Петко Р. Славейков“ – Якоруда
Ф. 1110, 5 описа, 93 а.е., 0.69 л.м., 1966–1999 г.
Създава се през 1966 г. като Професионално-техническо училище по машиностроене. Със Заповед на МНП от 2 юли 1969 г. се трансформира в СПТУ по
машиностроене. През 1974 г. училището приема името „П. Р. Славейков“. Предметът на дейност е подготовка на средни специалисти по машиностроене.

Протоколи от заседания на Учителския съвет.
Книги за педагогическите ревизии на директора.
Планове: за учебно-възпитателната работа; учебно-производствени; за
вътрешно-методическата работа и квалификационната дейност; на МНП за
изучаваните предмети; за работата на Училищното настоятелство; за юбилейни чествания.
Доклади за учебно-възпитателната работа и от юбилейни чествания.
Отчети за учебно-възпитателната и учебно-производствената работа.
Статистически отчети за движението на учениците.
Бюджети, счетоводни отчети и баланси.
Списъци образец № 1 за щатния персонал ЛП
Техникум по електротехника „Георги Димитров“ – Банско
Ф. 1173, 4 описа, 99 а.е., 1.04 л.м., 1967–1991 г.
Създава се със Заповед на МНП от 14 апр. 1967 г. за подготовка на средни
специалисти по електротехника.

Протоколни книги от заседания на Учителския съвет.
Ревизионни бележки на проверяващите органи за учебно-възпитателната работа на техникума.
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Планове за: учебно-възпитателната и учебно-производствената работа;
внедряване научната организация на педагогическия труд; извънкласната работа.
Доклади и отчети за: резултатите от учебно-възпитателната работа; движението на учениците; обмяната на педагогически опит със СССР и Полша;
успеха и поведението на учениците; учебно-производствената дейност.
Бюджети, счетоводни отчети и баланси. ЛП
Техникум по електротехника „Никола Вапцаров“ – Благоевград
Ф. 1090, 5 описа, 76 а.е., 0.55 л.м., 1962–1993 г.
Създава се през 1962 г. като Професионално-техническо училище по металообработване. През 1968 г. се преобразува в СПТУ по машиностроене „Никола
Вапцаров“, а от 1975 г. променя наименованието си на Техникум по електротехника „Никола Вапцаров“. Предметът на дейност е подготовка на средни специалисти за машиностроителната промишленост.

Заповед за откриване на Професионално-техническо училище по металообработване (1962).
Протоколни книги от заседания на Учителския съвет и протоколи на комисии за разпределение на млади специалисти.
Планове: за учебно-възпитателната и учебно-производствената работа;
за методическата работа; на обединението на курсовите ръководители; за работата на Родителския комитет.
Доклади за: резултатите от учебно-възпитателната работа; вътрешнометодическата работа на учителите; дейността на Родителския комитет.
Статистически отчети за движението на учениците.
Летописна книга.
Счетоводни отчети, бюджети и баланси.
Списъци образец № 1 за щатния персонал. ЛП
Средно професионално-техническо училище по електропромишленост
„Иван Гулев“ – Гоце Делчев
Ф. 1120, 5 описа, 87 а.е., 0.55 л.м., 1965–1994 г.
Създава се със Заповед № 876 от 12 март 1965 г. на Комитета по машиностроене като Професионално-техническо училище. Съгласно Заповед № 1209 от
5 февр. 1967 г. на Министерството на машиностроенето прераства в СПТУ по
електропромишленост „Иван Гулев“. От 1987 г. е Техникум по електротехника
„Иван Гулев“. Предметът на дейност е подготовка на средни специалисти за
електропромишлеността.
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Заповеди на висшестоящи органи по дейността на техникума.
Протоколи: от заседания на Учителския и на Стопанския съвети; приемателно-предавателен между фирма „Електрон – София“ и МНП за преминаването на техникума на административно подчинение към министерството
(1991).
Доклади: за учебно-възпитателната и учебно-производствената работа;
на Училищното настоятелство; от юбилейни чествания.
Планове: за учебно-възпитателната работа; за дейността на Училищното настоятелство.
Отчети за: движението на учениците; учебно-производствената и стопанска дейност на техникума; персонала и ФРЗ; образователната и квалификационна структура на персонала.
Списъци образец № 1 за щатния персонал.
Бюджети и баланси.
Ревизионни актове. ЛП
Средно професионално-техническо училище
по индустриална химия – Разлог
Ф. 1106, 5 описа, 64 а.е., 0.45 л.м., 1968–996 г.
Създава се със Заповед на МНП от 18 апр. 1968 г. като СПТУ по лесохимическа и целулозно-хартиена промишленост. През 1975 г. променя наименованието си на СПТУ по индустриална химия. Предметът на дейност е подготовка
на средни специалисти за лесохимическата и целулозно-хартиената промишленост. От 1987 г. учебното заведение става Техникум по индустриална химия.
Поради пълното спиране на химическото производство в района с Решение на
ОбС – Разлог от 18 февр. 1993 г. училището става Техникум по хранително-вкусова промишленост и туризъм, което води до структурна промяна в изучаваните
специалности.

Правилник за вътрешния трудов ред (1987).
Книги: протоколни на Учителския съвет; протоколна за вътрешно-методическата работа; за впечатленията на директора от ревизиите.
Планове за учебно-възпитателната работа и учебно-производствената
дейност.
Доклади за учебно-възпитателната работа.
Статистически отчети за движението на учениците.
Сведения за дейността на Родителския комитет.
Списъци образец № 1 за щатния персонал.
Бюджети, счетоводни отчети и баланси. ЛП
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Строителен техникум „Никола Парапунов“ – Благоевград
Ф. 561, 6 описа, 102 а.е., 0.81 л.м., 1959–1995 г.
Създава се през 1959 г. като Вечерен строителен техникум за завършили
средно образование с двегодишен срок на обучение за строителни техници. По
същото време се създава и едногодишна школа по сградостроителство. През
1962 г. Вечерният строителен техникум се преобразува в Строителен техникум
„Никола Парапунов“ с обучение в два профила – строителство и архитектура;
геодезия, фотограметрия и картография, а едногодишната школа става Професионално училище по сградостроителство. През 1972 г. от Строителния техникум се отделя СПТУ по строителство. От 1978 г. двете училища се обединяват.
С решение на Педагогическия съвет от 1991 г. Строителен техникум „Никола
Парапунов“ се преименува на Техникум по строителство.

Указания на МНП за дейността на техникума.
Протоколи от заседания на Учителския и Педагогическия съвети.
Доклади: за учебно-възпитателната работа; от юбилейни чествания на
техникума.
Поздравителни адреси и брошура от юбилейно честване (1984).
Планове: за учебно-възпитателната работа; за дейността на Родителския
комитет, комисиите по природо-математическите дисциплини и професионално-творческите въпроси, методическите обединения по хуманитарните
предмети, на курсовите ръководители, на архитектите и инженерите и на
преподавателите по производствено обучение.
Статистически сведения за движението на учениците.
Книга за впечатленията и препоръките на директора.
Списъци образец № 1 за длъжностите и работните заплати.
Бюджети, счетоводни отчети и баланси.
Обяснителна записка за постройката на сградата на училището (1961).
ЛП
Техникум за добив и обработка на мрамор
„Александър Димитров“ – Сандански
Ф. 1276, 4 описа, 161 а.е., 1.21 л.м., 1975–2003 г.
Създава се през 1975 г. като Техникум със СПТУ за добив и обработка на
мрамор. През 1978 г. приема името „Александър Димитров“. Предметът на дейност е подготовка на квалифицирани ръководни и изпълнителски кадри за развитието на мрамородобивната и мраморопреработвателната промишленост. Със
Заповед на МОН от 7 апр. 2003 г. учебното заведение се преобразува в Професионална техническа гимназия.
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Правилник за устройството, функциите и управлението на училището
(1996).
Протоколи от заседания на Учителския и Педагогическия съвети.
Доклади за: учебно-възпитателната работа; вътрешно-методическата
работа; дейността на Училищното настоятелство и Родителския комитет.
Планове за: учебно-възпитателната и учебно-производствена работа;
дейността на Родителския комитет и Училищното настоятелство; вътрешнометодическата работа; честване 20-годишнината на училището (1995).
Статистически отчети за: движението на учениците; художествената самодейност; персонала и ФРЗ; капиталните вложения.
Справки за състоянието на материалната база.
Списъци образец № 1 за щатния персонал.
Бюджети, счетоводни отчети и баланси. ЛП
Икономически техникум „Иван Илиев“ – Благоевград
Ф. 540, 7 описа, 140 а.е., 1.75 л.м., 1948–2000 г.
Създава се през 1949 г. като Търговска смесена гимназия „Иван Илиев“. През
1951 г. става Стопански техникум „Иван Илиев“, а от 1953 г. е Икономически
техникум „Иван Илиев“. През 1969 г. променя наименованието си на Техникум по
икономика „Иван Илиев“. Подготвя средни специалисти по икономика и административно обслужване.

Окръжни, указания и наредби на МНП по цялостната дейност на техникума.
Ревизионна книга с констатации и препоръки на инспекторите и директорите.
Заповеди и наредби на ръководството.
Правилници за вътрешния ред.
Протоколи от заседания на: Учителския и Педагогическия съвети; Родителския комитет и Училищното настоятелство.
Доклади: за учебно-възпитателната работа; за дейността на Училищното
настоятелство; от родитело-учителски срещи; от 40-годишнината от създаването на училището (1989).
Брошура за 50-годишнината на училището (1999).
Планове за: учебно-възпитателната дейност; дейността на Родителския
комитет и Училищното настоятелство.
Учебни планове и програми по различни предмети.
Статистически отчети за: успеха, поведението и движението на учениците; художествената самодейност; работата на библиотеката; персонала и ФРЗ.
Бюджети и баланси.
Ревизионни актове. ЛП
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Средно професионално-техническо училище по текстил
„Веса Бараковска“ – Благоевград
Ф. 1129, 5 описа, 79 а.е., 0.80 л.м., 1969–2000 г.
Създава се през 1969 г. като Професионално-техническо училище със задача
обучение на кадри за текстилната промишленост. През 1974 г. променя наименованието си на СПТУ по текстил „Веса Бараковска“.

Училищен правилник (1996).
Протоколи от заседания на Учителския съвет.
Книга за впечатленията и препоръките на контролиращите органи.
Планове за учебно-възпитателната и учебно-производствената дейност.
Доклади и отчети за учебно-възпитателната и учебно-производствената
дейност.
Статистически отчети за: цялостната дейност; движението на учениците;
успеха и поведението на учениците.
Списъци образец № 1 за щатния персонал.
Счетоводни отчети, бюджети и баланси. ЛП
Селскостопански техникум „Никола Парапунов“ – Банско
Ф. 341, 7 описа, 119 а.е., 0.84 л.м., 1942–2004 г.
Вж. ф. 71К
Създава се през 1957 г. от преобразуването на Практическото земеделско
училище в Селскостопански техникум „Никола Парапунов“ със задача подготовка на средни специалисти за селското стопанство. През 1965 г. променя наименованието си на СПТУ по селско стопанство „Никола Парапунов“, а от 1978 г.
става СПТУ по механизация на селското стопанство „Никола Парапунов“. Със
Заповед от 4 апр. 1995 г. на МНП се преобразува в Техникум по селско стопанство, а със Заповед от 7 апр. 2003 г. на МОН учебното заведение става Професионална гимназия по селско стопанство и туризъм.

Окръжни на висшестоящи органи по дейността на училището.
Протоколи: от заседания на Учителския съвет; за разпределение на учениците в производството.
Планове: за учебно-възпитателната работа; производствени.
Доклади: за учебно-възпитателната работа; от 90-годишния юбилей на
училището (1998).
Статистически отчети за: успеха, поведението и движението на учениците; скотовъдната ферма при училището; основните средства, ремонтите, капиталните вложения, наличностите и разходите на материалите; заетите лица
и средствата за работната заплата; дейността на библиотеката.
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Книги за: ревизиите на директора; наредбите и поканите; завършилите
училището (1942–1955).
Списъци по разпределението на учащите се в производството.
Списъци образец № 1 за щатния персонал.
Счетоводни отчети и баланси. ЛП
Практическо селскостопанско училище – Гоце Делчев
Ф. 679, 6 описа, 169 а.е., 1.50 л.м., 1959–1997 г.
Създава се през 1959 г. като Селскостопански техникум със задача подготовка на квалифицирани кадри за селското стопанство. От 1963 до 1972 г. функционира като Практическо селскостопанско училище, след което променя наименованието си на СПТУ по селско стопанство. От 1980 г. е СПТУ по механизация
на селското стопанство „П. К. Яворов“.

Заповеди, окръжни и указания на висшестоящи органи по дейността на
училището.
Протоколи от: заседания на Учителския съвет; служебни съвещения;
проведени изпити.
Заповеди на директора по дейността на училището.
Отчетни доклади: за учебно-възпитателната работа; на класните ръководители за успеха и поведението на учениците.
Планове за: учебно-възпитателната и учебно-производствената работа;
дейността на методическите обединения, комисиите по професионално-техническите въпроси, по безопасност на движението и по специалните предмети; труда.
Учебни програми по предмети.
Статистически отчети за: движението на учениците; труда и ФРЗ; разпределението на персонала; социалното развитие на колектива; повишаване
квалификацията на кадрите; наличните трактори и селскостопанска техника;
експлоатацията на автомобилния транспорт; дейността на библиотеката; художествената самодейност.
Списъци образец № 1 за щатния персонал по категории.
Бюджети, счетоводни отчети и баланси.
Актове от финансови ревизии. ЛП
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Средно професионално-техническо училище по механизация на
селското стопанство „Иван Крачанов“ – Разлог
Ф. 1035, 5 описа, 92 а.е., 0.65 л.м., 1963–1994 г.
Създава се през 1963 г. като Професионално-техническо училище по ремонт
на селскостопански машини със задача подготовка на специалисти – шлосер-монтьори, електромонтьори, оксиженисти и електроженисти. От 1968 г. подготвя
и трактористи, а от 1969 г. и специалисти по поддръжка и ремонт на механизацията в животновъдството. От 1974 г. променя наименованието си на СПТУ по
механизация на селското стопанство „Иван Крачанов“.

те.

Протоколи от заседания на Учителския съвет.
Планове: за учебно-възпитателната дейност; производствени.
Доклади за учебно-възпитателната работа.
Статистически отчети за успеха, поведението и движението на ученициСписъци образец № 1 за щатния персонал.
Бюджети, счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове от финансови ревизии. ЛП
Техникум по селско стопанство
„Климент Аркадиевич Тимирязев“ – Сандански
Ф. 319, 10 описа, 193 а.е., 1.80 л.м., 1957–2002 г.

Създава се през 1957 г. със задача подготовка на средни специалисти по селско стопанство.

Окръжни, указания, нареждания, заповеди от висшестоящи органи по
дейността на училището.
Правилници за вътрешния ред.
Заповеди на директора.
Протоколи: от заседанията на Учителския и Педагогическия съвети и на
Училищното настоятелство; за определяне кандидати за курсисти; за успеха
на курсистите; за разпределението на младите специалисти, завършили техникума.
Доклади за резултатите от учебно-възпитателната работа.
Планове за: учебно-възпитателната и вътрешно-методическата работа;
дейността на Родителския комитет и Училищното настоятелство; учебнопроизводствени; по труда; за работата на клуба по ТНТМ.
Статистически отчети и сведения за: числения състав на учителския персонал и служителите; успеха и движението на учениците; наличните моторни
превозни средства и селскостопански машини, експлоатацията им и произ386
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ведената селскостопанска продукция; капиталните вложения и въведените в
действие основни фондове; труда и ФРЗ; дейността на библиотеката.
Бюлетини за дейността на училището.
Списъци образец № 1 за щатния персонал.
Бюджети, счетоводни отчети и баланси.
Главна счетоводна книга.
Ревизионни актове.
Снимки на възпитаници и преподаватели при техникума (1988). ЛП
Техникум по горска промишленост „Никола Вапцаров“ – Банско
Ф. 377, 6 описа, 162 а.е., 1.24 л.м., 1946–1993 г.
Създава се през 1946 г. като Промишлено училище – Разлог, което през
1948 г. се преобразува в Средна техническа гимназия по вътрешна архитектура –
Банско. От 1951 г. е Техникум по горска промишленост „Никола Вапцаров“ със
задача подготовка на специалисти за горската промишленост, дървопреработването, производството на мебели и тапицерството. През 1976 г. променя наименованието си на Техникум по горско стопанство и дървообработване „Никола
Вапцаров“ – Банско.

Окръжни, инструкции и указания на висшестоящи органи по дейността
на училището.
Протоколи: от заседания на Учителския съвет и Родителския комитет; от
зрелостни изпити и защита на дипломни работи.
Планове и доклади за учебно-възпитателната работа.
Статистически отчети за движението, успеха и поведението на учениците.
Договори с предприятията и горските стопанства по реализация на завършилите курсисти.
Списъци образец № 1 за щатния персонал.
Бюджети, счетоводни отчети и баланси.
Книги: ревизионни; главни счетоводни; актови за встъпване и напускане
на учители и служители. ЛП
Техникум по автотранспорт „Методи Алексиев“ – Благоевград
Ф. 686, 6 описа, 75 а.е., 0.83 л.м., 1959–1997 г.
Създава се през 1959 г. като Техникум по механотехника. През 1965 г. променя наименованието си на Техникум по автотранспорт „Методи Алексиев“. От
1968 г. е Техникум по механотехника „Методи Алексиев“. Предметът на дейност
е подготовка на специалисти по двигатели с вътрешно горене, експлоатация на
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автомобилния транспорт, машиностроене, технология и обработка на металите, електроенергетика, промишлено оборудване.

Протоколи от заседания на Учителския съвет.
Заповеди на ръководството по дейността на техникума.
Доклади за учебно-възпитателната работа.
Планове за: учебно-възпитателната и учебно-производствената работа;
дейността на Педагогическия съвет и клуба по ТНТМ; труда и работната заплата.
Статистически отчети за: успеха и движението на учениците; вечерното
обучение; задочното обучение; заводските паралелки; персонала и средствата за работна заплата; дейността на библиотеката.
Списъци образец № 1 за щатния персонал по категории.
Бюджети, счетоводни отчети и баланси.
Обяснителна записка и преписка по строителството на техникума и работилниците към него (1959–1963). ЛП
Средно професионално-техническо училище по автотранспорт
„Асен Лагадинов“ – Разлог
Ф. 1034, 6 описа, 124 а.е., 0.83 л.м., 1964–2001 г.
Създава се през 1964 г. като Професионално-техническо училище по автотранспорт. През 1970 г. прераства в СПТУ по автотранспорт „Асен Лагадинов“. От 1986 г. е СПТУ по транспорт „Асен Лагадинов“. През 1990 г. променя
наименованието си на Техникум по транспорт. Със Заповед на МОН от 7 апр.
2003 г. учебното заведение се преобразува в Професионална гимназия по транспорт. Предметът на дейност е подготовка на средни специалисти по автотранспортно дело – шофьори и монтьори.

Протоколи: от заседания на Учителския, Педагогическия и Дирекционния съвети; за разпределение на завършилите ученици.
Доклади за учебно-възпитателната работа.
Планове: за учебно-възпитателната дейност; производствени; за работата на творческите и предметни комисии по специалните дисциплини при
училището; за честване 10 години от създаването на училището и 55 години
от рождението на Асен Лагадинов (1974).
Статистически отчети за успеха, поведението и движението на учениците.
Списъци образец № 1 за щатния персонал по категории.
Бюджети, счетоводни отчети и баланси. ЛП
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Средно професионално-техническо училище по обществено хранене
„Асен Златаров“ – Петрич
Ф. 1253, 4 описа, 110 а.е., 0.88 л.м., 1960–2001 г.
Създава се през 1959 г. като Професионално-техническо училище по облекло
и обществено хранене. От 1975 г. се разделя на две училища – СПТУ по облекло
„Адалберт Антонов – Малчика“ и СПТУ по обществено хранене „Асен Златаров“. През 1990 г. училището променя наименованието си на Техникум по търговия и туризъм „Асен Златаров“, а от 2003 г. е Професионална гимназия по
икономика и туризъм „Проф. Асен Златаров“.

Заповеди, указания, наредби на висшестоящи органи по дейността на
училището.
Правилници за устройството, дейността и вътрешния ред.
Паспорти на училището (1999–2000).
Протоколи: от заседанията на Учителския и Педагогическия съвети; за
разпределение на завършилите млади специалисти.
Доклади: за резултатите от учебно-възпитателната работа; от юбилейни
годишнини на училището (1986, 1989).
Планове: за учебно-възпитателната и учебно-производствената работа;
за методическата работа на комисиите по творческите въпроси и направления; на педагогическия съвет на учителите-наставници; по труда.
Статистически отчети за: движението на учениците и резултатите от
учебната работа; заетите специалисти с висше образование.
Ревизионни актове на контролни органи от проверки за дейността на
училището.
Списъци образец № 1 за щатния персонал.
Бюджети, счетоводни отчети и баланси. ЛП
Професионално-техническо училище по облекло
„Адалберт Антонов – Малчика“ – Петрич
Ф. 435, 7 описа, 103 а.е., 1.15 л.м., 1949–2001 г.
Създава се през 1949 г. като Народно девическо професионално училище за
облекло и се закрива през 1951 г. Открива се отново през 1959 г. като Професионално-техническо училище по облекло и обществено хранене за подготовка
на кадри за шивашката промишленост и хлебопроизводството. През 1967 г. училището получава името „Адалберт Антонов – Малчика“. От 1975 г. се разделя
на две училища – СПТУ по облекло „Адалберт Антонов – Малчика“ и СПТУ по
обществено хранене „Асен Златаров“. Със Заповед на МОНТ от 2 апр. 1996 г.
училището се преобразува в Техникум по лека промишленост.
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Окръжни, указания, разпореждания от МНП.
Правилници за вътрешния ред.
Протоколи: от заседанията на Учителския съвет; от събрания на Училищното настоятелство; за разпределението на завършилите ученици.
Доклади за: учебно-възпитателната работа; дейността на Училищното
настоятелство.
Планове за: учебно-възпитателната работа; учебното производство;
дейността на Родителския комитет и Училищното настоятелство; работата на
комисията за борба с противообществените прояви; тематични по свободноизбираема и задължителноизбираема подготовка.
Статистически отчети за движението на учениците.
Летописна книга.
Списъци образец № 1 за персонала.
Бюджети, счетоводни отчети и баланси. ЛП
СПИСЪК НА НЕАНОТИРАНИТЕ ФОНДОВЕ
Втори платежен пункт – Петрич
Ф. 27, 1 опис, 3 а.е., 0.02 л.м., 1945–1948 г.
Вж. ф. 73К
Народна смесена гимназия – Банско
Ф. 303, 1 опис, 20 а.е., 0.40 л.м., 1944–1948 г.
Държавна девическа професионална гимназия – Благоевград
Ф. 433, 1 опис, 7 а.е., 0.10 л.м., 1946–1950 г.
Средно професионално-техническо училище по индустриализирано
строителство „Кольо Фичето“ – Благоевград
Ф. 1218, 1 опис, 11 а.е., 0.10 л.м., 1972–1978 г.
Промишлено практическо училище по облекло и обществено хранене –
Гоце Делчев
Ф. 499, 1 опис, 9 а.е., 0.10 л.м., 1947–1953 г.
Смесено педагогическо училище „Гоце Делчев“ – Благоевград
Ф. 274, 1 опис, 12 а.е., 0.15 л.м., 1946–1961 г.
Държавно практическо земеделско училище – Банско
Ф. 67, 1 опис, 6 а.е., 0.10 л.м., 1945–1947 г.
Вж. ф. 71К и ф. 341
Практическо земеделско училище – Гоце Делчев
Ф. 38, 1 опис, 9 а.е., 0.10 л.м., 1942–1948 г.
Вж. ф. 36К
Практическо промишлено училище – Благоевград
Ф. 438, 1 опис, 11 а.е., 0.20 л.м., 1950–1952 г.
Практическо промишлено училище – Петрич
Ф. 434, 2 описа, 12 а.е., 0.13 л.м., 1949–1953 г.
Промишлено училище за трудови резерви № 1 – Благоевград
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Ф. 437, 1 опис, 21 а.е., 0.20 л.м., 1952–1956 г.
Промишлено училище за трудови резерви – Разлог
Ф. 500, 1 опис, 12 а.е., 0.10 л.м., 1949–1954 г.
Промишлено училище за трудови резерви по дървообработване – Сандански
Ф. 430, 1 опис, 12 а.е., 0.10 л.м., 1949–1953 г.
Държавно допълнително занаятчийско училище – Петрич
Ф. 436, 1 опис, 6 а.е., 0.10 л.м., 1949–1951 г.
Машинно-тракторно училище „Никола Йонков Вапцаров“ – Сандански
Ф. 432, 3 описа, 34 а.е., 0.35 л.м., 1956–1967 г.
Търговска школа при Централен кооперативен съюз – Благоевград
Ф. 594, 4 описа, 28 а.е., 0.25 л.м., 1956–1997 г.
Професионално-учебен център по строителство при Строително-монтажен комбинат – Благоевград
Ф. 1508, 1 опис, 25 а.е., 0.15 л.м., 1971–1983 г.
ЕООД Професионален учебен център „Автоуспех“ – Благоевград
Ф. 1502, 1 опис, 8 а.е., 0.04 л.м., 1993–1997 г.
СПИСЪК НА ЧАСТИЧНИТЕ ПОСТЪПЛЕНИЯ
Втора смесена гимназия – Гоце Делчев
ЧП 82, 1 а.е., 0.01 л.м., 1958–1959 г.
Професионално селскостопанско училище – с. Белица, Благоевградско
ЧП 141, 1 а.е., 0.01 л.м., 1964–1966 г.
Х.1.3. ОСНОВНИ, НАЧАЛНИ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ
ОСНОВНИ У ЧИЛИЩ А
77 фонда, 185 описа, 2698 а.е., 28.08 л.м., 1912–2009 г.
Първо основно училище „Кирил и Методий“ – Благоевград
Ф. 666, 8 описа, 126 а.е., 1.33 л.м., 1936–2008 г.
През 1912 г. училището е единствената прогимназия в града. От 1950 г. влиза в състава на Първо единно средно училище. През 1957 г. се обособява в Първо
основно училище „Кирил и Методий“. Закрива се през 2008 г.
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Второ основно училище „Димитър Благоев“ – Благоевград
Ф. 566, 7 описа, 109 а.е., 0.86 л.м., 1920–2002 г.
След 1944 г. функционира като Народно основно училище „Арсени Костенцев“. През 1950 г. влиза в състава на Второ средно смесено училище „Димитър
Благоев“. От 1957 г. се обособява във Второ основно училище „Димитър Благоев“.

Трето основно училище „Димитър Талев“ – Благоевград
Ф. 735, 7 описа, 118 а.е., 1.28 л.м., 1955–2005 г.
Създава се през 1955 г. като Трето основно училище. От 1967 г. носи името
на Димитър Талев.

Първо народно основно училище „Кирил и Методий“ – Гоце Делчев
Ф. 1009, 5 описа, 61 а.е., 0.66 л.м., 1954–1998 г.
От 1958 г. е основно.

Второ основно училище „Гоце Делчев“ – Гоце Делчев
Ф. 688, 5 описа, 128 а.е., 1.27 л.м., 1937–1998 г.
От 1958 г. е основно.

Народно основно училище „Неофит Рилски“ – Мелник
Ф. 1047, 3 описа, 65 а.е., 0.52 л.м., 1928–2002 г.
Вж. ф. 267К
Създава се през 1873 г. Закрива се през 2002 г.

Първо основно училище „Кочо Мавродиев“ – Петрич
Ф. 1006, 4 описа, 155 а.е., 1.80 л.м., 1930–2001 г.
Създава се през 1930 г. като начално училище. От 1946 г. става основно.

Второ основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ – Петрич
Ф. 1004, 5 описа, 84 а.е., 1.05 л.м., 1928–1992 г.
Създава се през 1948 г.
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Четвърто основно училище „Христо Смирненски“ – Петрич
Ф. 1005, 4 описа, 105 а.е., 1.75 л.м., 1963–1998 г.
Създава се през 1963 г.

Народна прогимназия „Никола Парапунов“ – Разлог
Ф. 818, 6 описа, 52 а.е., 0.46 л.м., 1957–2002 г.
Създава се през 1957 г. като Народна прогимназия „Никола Парапунов“.
През 1972 г. става Основно училище „Никола Парапунов“.

Първо основно училище „Климент Охридски“ – Сандански
Ф. 1000, 5 описа, 128 а.е., 1.30 л.м., 1944–2002 г.
Вж. ф. 254К
Създава се през 1914 г.

Второ основно училище „Христо Смирненски“ – Сандански
Ф. 748, 7 описа, 110 а.е., 0.76 л.м., 1957–2002 г.
Създава се през 1957 г. като Начално училище „Христо Смирненски“. През
1960 г. прераства във Второ основно училище „Христо Смирненски“.

Народно основно училище „Васил Левски“ – Якоруда
Ф. 1342, 1 опис, 20 а.е., 0.15 л.м., 1965–1983 г.
Наредби, инструкции, указания, заповеди, решения на висшестоящи органи по дейността на училищата.
Указ на Президиума на НС за награждаване на Първо основно училище – Благоевград с орден „Кирил и Методий“ първа степен – ф. 666 (1970).
Правилници за вътрешния ред.
Паспорти на училищата – ф. 566 (1998–1999), ф. 1047 (2001).
Протоколи от заседания на: учителските и педагогическите съвети; училищните настоятелства и родителските комитети.
Доклади за: учебно-възпитателната работа; дейността на родителските
комитети, училищните настоятелства, ДПО „Септемврийче“; от юбилейни
чествания на училищата.
Планове за: учебно-възпитателната работа; дейността на родителските
комитети и училищните настоятелства; работата на методическите обединения; ДПО „Септемврийче“; образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства – ф. 666 (2005).
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Статистически отчети за: успеха, поведението и движението на учениците; материалната база; дейността на библиотеките; ТНТМ; художествената
самодейност.
Книги: заповедни; за наредби и покани; летописни – ф. 566 (1920–1949,
1958–1986), ф. 666 (1957–2008), ф. 1004 (1928–1944, 1948–1973), ф. 1006
(1930–1983), ф. 1047 (1940–1974) и др.; ревизионни – ф. 566 (1950–1953),
ф. 688 (1953–1955), ф. 1004 (1961–1971), ф. 1006 (1932–1963) и др.; за подлежащите на задължително обучение деца – ф. 566 (1936–1957), ф. 688 (1937–
1954); актови за постъпване и напускане на учителите – ф. 688 (1943–1947).
Грамоти за награждаване на училищата – ф. 566 (1987), ф. 666 (1971,
1976, 2006).
Юбилейни вестници – ф. 735 (2005), ф. 1000 (2000) и вестник „Пионерски зов“ – издание на кръжок по полиграфия – ф. 566 (1979, 1985).
Поздравителни адреси и телеграми – ф. 666 (1971, 2001, 2006), ф. 1005
(1988), ф. 1047 (1972–1973).
Брошура – 160 години училище в Горна Джумая (Благоевград) – ф. 666
(2001).
Албуми на училищата – ф. 666 (1936–2003), ф. 1047 (1928–1969) и др.
Дневници: на пионерската дружина – ф. 1009 (1954–1967, 1974–1979);
на Клуба за интернационална дружба – ф. 566 (1978–1983).
Проект „Модернизиране и оборудване на кабинет за чуждоезиково обучение“ по Програма ФАР – ф. 566 (1998).
Списъци образец № 1 за щатния персонал.
Бюджети, счетоводни отчети и баланси. ЛП
Групов фонд „Училища от Благоевградски окръг“
Ф. 1338, 1 опис, 734 а.е., 9.93 л.м., 1910–1985 г.
Училище – с. Абланица; Училище – с. Аврамово; Училище – с. Айдарово; Училище – с. Бабяк; Училище – с. Балдево; Училище – с. Баничан;
Училище – с. Бачево; Училище – с. Бел камен; Начално училище „Христо Смирненски“ – Благоевград; Училище – с. Боголин; Училище – с. Бойка; Училище – с. Боровичене; Училище – с. Борово; Училище – с. Бръщен;
Училище – с. Буково; Училище – с. Бунцево; Училище – с. Бучино; Училище – с. Вишлене; Училище – с. Влахи, (мах. Дебел дъб); Училище – с. Враня;
Училище – с. Вълково; Училище – с. Габрене; Училище – с. Гарван; Училище – с. Гега; Училище – с. Годешево; Училище – с. Горна Крушица; Училище – с. Горна Рибница; Училище – с. Горна Сушица; Училище – с. Горно
Драглище; Училище – с. Горно Дряново; Училище – с. Горно Осеново; Училище – с. Горно Спанчево; Училище – с. Господинци; Училище – с. Гостун;
Училище – с. Градево; Училище – с. Градешница; Училище – с. Гълъбово (с.
Гольово); Училище – с. Дамяница; Училище – с. Дебрен; Училище – с. Дел394
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вино; Училище – с. Делчево; Училище – с. Джигурово; Училище – с. Добротино; Училище – с. Докатичево; Училище – с. Долен; Училище – с. Долна
Градешница; Училище – с. Долна Рибница; Училище – с. Долна Сушица;
Училище – с. Долно Драглище; Училище – с. Долно Спанчево; Училище –
с. Драгуш; Училище – с. Драката; Училище – с. Дрангово; Училище – с. Дреново; Училище – с. Еленово; Училище – с. Жижево; Училище – с. Зегвели;
Училище – с. Златолист; Училище – с. Зойчене; Училище – с. Калиманци;
Училище – с. Камена; Училище – с. Каменица; Училище – с. Капатово; Училище – с. Кладенци; Училище – с. Клепало; Училище – с. Ключ; Училище –
с. Колибите; Училище – с. Конарско; Училище – с. Корница; Училище –
с. Краище; Училище – с. Крибул; Училище – с. Крушево; Училище – с. Куково; Училище – с. Кузьово; Училище – с. Кърланово; Училище – с. Кърпелево; Училище – с. Кьорово; Училище – с. Ладарево; Училище – с. Лебница;
Училище – с. Лешница; Училище – с. Лиляново; Училище – с. Лозеница;
Училище – с. Лъжница; Училище – с. Лъки; Училище – с. Любовище; Училище – с. Любовка; Училище – с. Лютово; Училище – с. Марино поле; Училище – с. Махалата; Училище – с. Места; Училище – с. Митиново; Училище –
с. Мулетарово; Училище – с. Огняново; Училище – с. Ореше; Училище –
с. Осиково; Училище – с. Осина; Училище – с. Палат; Училище – с. Палатик;
Училище – с. Петрелик; Училище „Просвета“ – Петрич; Училище – с. Пирин;
Училище – с. Плетена; Училище – с. Полена; Училище – с. Поленица; Училище – с. Полето; Училище – с. Раздол; НОУ „Яне Сандански“ – Разлог; НОУ
„Кирил и Методий“ – Разлог; Училище – с. Рибново; Училище – с. Садово;
Училище – с. Самуилово; Трето основно училище – Сандански; Училище –
с. Седелец; Училище – с. Сенокос; Училище – с. Сестрино; Училище – с. Скребатно; Училище – с. Слащен; Училище – с. Сливница; Училище – с. Смолево;
Училище – с. Стара Кресна; Училище – с. Теплен; Училище – с. Тешово;
Училище – с. Тополница; Училище – с. Туховище; Училище – с. Филипово;
Училище – с. Фъргово; Училище – с. Хвостяне; Училище – с. Храсна;
Училище – с. Цапарево, (мах. Глинджурци); Училище – с. Церово; Училище – с. Црънча; Училище – с. Черешница; Училище – с. Черешово; Училище – с. Черниче; Училище – с. Чуричене; Училище – с. Чучулигово; Училище – с. Юруково; Училище – с. Яворница; Училище – с. Яково.
Протоколи от заседания на: учителските съвети (1921–1985); учителородителските комитети (1943–1965, 1970–1980); училищните настоятелства
(1935–1951); съвместни на учителските съвети и училищните настоятелства
(1927–1961); от пионерски сборове.
Доклади за: резултатите от учебно-възпитателната работа; работата на
методическите обединения на учителите; дейността на родителските комитети и на пионерските дружини.
Статистически отчети за резултатите от учебно-възпитателната работа
(1942–1983).
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Книги: заповедни (1925–1984); за вписване педагогическите ревизии на
директорите (1914–1985); за впечатленията и препоръките на инспекторите
и лекарите (1914–1985); актови за встъпване и напускане на учители (1926–
1985); главни за успеха и поведението на учениците (1938–1985); за подлежащите на задължително обучение деца (1927–1985); актови за приемане и
предаване на инвентар (1928–1969); летописни (1910–1985).
Дневник на пионерската дружина в Народно основно училище „Кирил и
Методий“ – Разлог (1977–1979).
Албуми на учителите (1921–1985). КД
Специално училище-интернат „Кирил и Методий“ –
с. Годлево, Благоевградско
Ф. 864, 4 описа, 36 а.е., 0.55 л.м., 1913–2004 г.
През 1960 г. се създава ТВУ – с. Годлево за възпитание на деца с противообществени прояви. През 1970 г. се слива с основното училище в селото под името
Специално училище-интернат „Кирил и Методий“. От 1989 г. интернатът се
закрива и училището се преобразува в Основно училище „Кирил и Методий“. През
1996 и 1997 г. става Социалнопедагогически интернат „Св. св. Кирил и Методий“, а от 1998 г. отново е основно училище. Закрива се със Заповед на МОН от
14 ноем. 2004 г.

Окръжни, наредби и указания от МНП.
Заповед на МОН за закриване на училището (2004).
Правилници за вътрешния ред.
Протоколи от заседания на Учителския съвет.
Планове и доклади за учебно-възпитателната дейност.
Статистически отчети за подлежащите на задължително обучение ученици, за библиотечния фонд и художествената самодейност.
Книги: летописни (1913–1984, 1997); ревизионна; заповедна.
Училищни албуми (1914–1984, 1996–1999). ЛП
Групов фонд „Помощни училища в Благоевградски окръг“
Ф. 1340, 2 описа, 51 а.е., 0.61 л.м., 1955–1992 г.
Създават се с цел учебно-възпитателна и оздравителна дейност за деца с
увреждания на централната нервна система, умствено изоставащи и др.

Основно помощно училище „Отец Паисий“ – Благоевград
Основно помощно училище – с. Горна Брезница, Благоевградско
Основно помощно училище „Стою Льондев“ – Гоце Делчев
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Основно помощно училище – с. Долно Драглище, Благоевградско
Основно помощно училище – Петрич
Протоколни книги на учителските съвети.
Отчетни доклади за учебно-възпитателната работа и оздравителната
дейност на училищата.
Планове за учебно-възпитателната работа на училището в Благоевград.
Книги: ревизионна на висшестоящи органи в училището в с. Горна Брезница; за впечатленията на директорите на училищата; заповедни; летописна
на училището в с. Долно Драглище.
Статистически отчети за резултатите от учебно-възпитателната работа,
движението, успеха и поведението на учениците от Помощно училище – Благоевград.
Отчети на пионерските дружини при училищата в Благоевград и Петрич.
Списъци образец № 1 за щатния персонал.
Училищни албуми на училището в с. Долно Драглище. ЛП
НАЧАЛНИ УЧИЛИЩА
39 фонда, 51 описа, 473 а.е., 4.89 л.м., 1914–2009 г.
Начално училище „Отец Паисий“ – Банско
Ф. 1341, 1 опис, 3 а.е., 0.05 л.м., 1957–1983 г.
Народно начално училище „Гоце Делчев“ – с. Беслен, Благоевградско
Ф. 764, 2 описа, 8 а.е., 0.09 л.м., 1926–1984 г.
Създава се през 1926 г. От 1952 до 1960 г. е Народна прогимназия „Гоце
Делчев“ – с. Беслен.

Народно начално училище – с. Бистрица, Благоевградско
Ф. 517, 1 опис, 5 а.е., 0.05 л.м., 1928–1959 г.
Създава се през 1926 г. Закрива се през 1959 г.

Народно начално училище „Кирил и Методий“ – с. Бистрица,
Благоевградско
Ф. 866, 1 опис, 7 а.е., 0.05 л.м., 1923–1970 г.
Вж. ф. 268К
Създава се през 1909 г. Закрива се през 1970 г.
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Народно начално училище „Арсений Костенцев“ – Благоевград
Ф. 825, 1 опис, 9 а.е., 0.10 л.м., 1952–1968 г.
Създава се през 1946 г.

Начално училище „Владимир Поптомов“ – Благоевград
Ф. 730, 1 опис, 4 а.е., 0.10 л.м., 1952–1955 г.
Народно начално училище „Христо Ботев“ – с. Будилци,
Благоевградско
Ф. 290, 1 опис, 32 а.е., 0.15 л.м., 1928–1965 г.
Създава се през 1926 г. Закрива се през 1973 г.

Народно начално училище „Братя Миладинови“ – с. Българчево,
Благоевградско
Ф. 847, 2 описа, 12 а.е., 0.13 л.м., 1914–1976 г.
Създава се през 1906 г.

Народно начално училище „Кирил и Методий“ – с. Велюшец,
Благоевградско
Ф. 996, 1 опис, 5 а.е., 0.05 л.м., 1922–1972 г.
Вж. ф. 268К
Създава се през 1895 г. Закрива се през 1973 г.

Народно начално училище „Христо Ботев“ – с. Горна Градешница,
Благоевградско
Ф. 857, 1 опис, 6 а.е., 0.05 л.м., 1927–1968 г.
Създава се през 1927 г. Закрива се през 1969 г.

Народно начално училище „Братя Миладинови“ – Гоце Делчев
Ф. 805, 1 опис, 30 а.е., 0.10 л.м., 1938–1968 г.
Вж. ф. 318К
Създава се през 1913 г. През 1950 г. става основно, а от 1957 г. отново е
начално училище.
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Народно начално училище „Гоце Делчев“ – с. Делчево, Благоевградско
Ф. 788, 2 описа, 30 а.е., 0.33 л.м., 1928–2007 г.
Създава се през 1923 г. Закрива се през 2008 г.

Народно начално училище „Отец Паисий“ – с. Дъбрава,
Благоевградско
Ф. 861, 1 опис, 8 а.е., 0.10 л.м., 1927–1969 г.
Вж. ф. 268К
Създава се през 1921 г. Закрива се през 1969 г.

Народно начално училище „Кирил и Методий“ – с. Държаново,
Благоевградско
Ф. 1116, 1 опис, 5 а.е., 0.05 л.м., 1928–1957 г.
Създава се през 1908 г. Закрива се през 1958 г.

Народно начално училище „Иван Рилски“ –
с. Зелен дол, Благоевградско
Ф. 875, 1 опис, 7 а.е., 0.05 л.м., 1926–1969 г.
Народно начално училище „Кирил и Методий“ – с. Кашина,
Благоевградско
Ф. 291, 2 описа, 11 а.е., 0.15 л.м., 1915–1969 г.
Създава се през [1915] г. Закрива се през 1972 г.
Народно начално училище „Иларион Макариополски“ –
с. Клисура, Благоевградско
Ф. 658, 1 опис, 19 а.е., 0.15 л.м., 1914–1959 г.
Създава се през 1914 г. Закрива се през 1969 г.

Народно начално училище „Пейо Крачолов Яворов“ –
с. Лехово, Благоевградско
Ф. 1014, 1 опис, 7 а.е., 0.10 л.м., 1928–1973 г.
Създава се през 1925 г. Закрива се през 1974 г.
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Народно начално училище „Кирил и Методий“ –
с. Лешко, Благоевградско
Ф. 1012, 1 опис, 16 а.е., 0.18 л.м., 1932–1983 г.
Училището е основно от 1922 до 1973 г., след което става начално.

Народно начално училище – с. Лещен, Благоевградско
Ф. 1027, 1 опис, 12 а.е., 0.10 л.м., 1928–1970 г.
Вж. ф. 268К
Създава се през 1887 г.

Народно начално училище „Кирил и Методий“ – с. Лисия,
Благоевградско
Ф. 860, 2 описа, 7 а.е., 0.10 л.м., 1930–1970 г.
Създава се през 1920 г. Закрива се през 1970 г.

Начално училище „Христо Ботев“ – с. Марулево, Благоевградско
Ф. 998, 1 опис, 10 а.е., 0.13 л.м., 1926–1973 г.
Вж. ЧП 110
Създава се през 1861 г. През 1944–1945 г. действа като Начално училище
„Ефрем Чучков“. От 1945 г. е Основно училище „Христо Ботев“. През 1970 г.
отново става начално училище. Закрива се през 1973 г.

Народно начално училище „Иван Марчев“ –
с. Марчево, Благоевградско
Ф. 914, 2 описа, 11 а.е., 0.12 л.м., 1940–2001 г.
Създава се през 1903 г. Закрива се през 2002 г.

Народно начално училище „Отец Паисий“ –
с. Мендово, Благоевградско
Ф. 1013, 1 опис, 4 а.е., 0.05 л.м., 1926–1972 г.
Създава се през 1913 г. Закрива се през 1973 г.
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Народно начално училище „Цанко Церковски“ –
с. Мечкул, Благоевградско
Ф. 1010, 1 опис, 12 а.е., 0.11 л.м., 1924–1973 г.
Вж. ф. 268К
Създава се през 1869 г. Закрива се през 1973 г.

Народно начално училище „Иван Вазов“ –
с. Мощанец, Благоевградско
Ф. 867, 1 опис, 8 а.е., 0.10 л.м., 1926–1967 г.
Създава се през 1909 г. Закрива се през 1973 г.

Народно начално училище „Христо Ботев“ –
с. Ново Лески (Лески), Благоевградско
Ф. 1241, 2 описа, 34 а.е., 0.29 л.м., 1920–2009 г.
До 1952 г. е начално училище, след което става основно. От 1959 до 1989 г.
отново е начално, а след това основно. Закрива се през 2009 г.

Народно начално училище „Стоян Едрев“ –
с. Ново Ходжово, Благоевградско
Ф. 1232, 1 опис, 11 а.е., 0.15 л.м., 1926–1963 г.
До 1957 г. е начално училище, след което става основно. Закрива се през
1963 г.

Народно начално училище „Елин Пелин“ – с. Обел, Благоевградско
Ф. 848, 1 опис, 5 а.е., 0.05 л.м., 1921–1967 г.
Създава се през 1873 г. Закрива се през 1970 г.

Народно начално училище „Отец Паисий“ – Петрич
Ф. 300, 2 описа, 21 а.е., 0.30 л.м., 1921–1960 г.
Създава се през 1921 г. като начално училище. От 1946 до 1948 г. е основно,
след което отново става начално.
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Народно начално училище „Кирил и Методий“ –
с. Пиперица, Благоевградско
Ф. 755, 1 опис, 11 а.е., 0.12 л.м., 1926–1970 г.
Създава се през 1912 г. Закрива се през 1980 г.

Народно начално училище „Отец Паисий“ – с. Рилци, Благоевградско
Ф. 865, 1 опис, 11 а.е., 0.12 л.м., 1925–1970 г.
Вж. ф. 268К
Създава се през 1897 г.

Народно начално училище „Никола Вапцаров“ – Сандански
Ф. 597, 1 опис, 8 а.е., 0.08 л.м., 1940–1976 г.
През периода 1944–1946 г. носи името „Княз Симеон Търновски“, след което
приема името „Никола Вапцаров“. Закрива се през 1976 г.

Народно начално училище „Петър Берон“ – Симитли
Ф. 885, 2 описа, 18 а.е., 0.29 л.м., 1923–2008 г.
Създава се през 1928 г. Закрива се през 2008 г.

Народно начално училище „Кирил и Методий“ –
с. Спатово, Благоевградско
Ф. 761, 2 описа, 13 а.е., 0.10 л.м., 1926–1973 г.
Вж. ф. 312К
Създава се през 1901 г. Закрива се през 1979 г.

Народно начално училище „Отец Паисий“ –
с. Станке Лисичково, Благоевградско
Ф. 845, 1 опис, 11 а.е., 0.15 л.м., 1927–1972 г.
Създава се през 1923 г. Закрива се през 1975 г.

Народно начално училище „Христо Ботев“ – с. Старчево,
Благоевградско
Ф. 1051, 2 описа, 19 а.е., 0.22 л.м., 1928–1999 г.
Вж. ф. 268К
Създава се през 1922 г. като начално. През 1958 г. прераства в основно.
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Народно начално училище „Отец Паисий“ – с. Хотово, Благоевградско
Ф. 895, 2 описа, 13 а.е., 0.15 л.м., 1927–1973 г.
Създава се през 1884 г.

Народно начално училище „Кирил и Методий“ –
с. Яново, Благоевградско
Ф. 1015, 1 опис, 10 а.е., 0.13 л.м., 1928–1971 г.
Вж. ф. 268К
Създава се през 1915 г. Закрива се през 1971 г.

Наредби, указания, инструкции и заповеди от висшестоящи органи по
учебно-възпитателната работа.
Правилници за дейността, вътрешния ред и осигуряване безопасни условия на труд – ф. 788 (1997–2004), ф. 1241 (1998, 2000, 2007–2008).
Паспорти на училището – ф. 788 (1999, 2001).
Протоколи: от заседанията на учителски съвети – ф. 290 (1928–1957),
ф. 300 (1924–1940), ф. 597 (1940–1976), ф. 658 (1938, 1953, 1956), ф. 755
(1932–1957), ф. 788 (1928–1955), ф. 845 (1934–1960), ф. 866 (1936–1954),
ф. 867 (1928–1952), ф. 914 (1940–1956), ф. 998 (1929–1970), ф. 1012 (1938–
1973), ф. 1027 (1929–1960), ф. 1232 (1929–1961), ф. 1241 (1929–1990, 1996–
1999, 2006–2009); за оземляване на училището – ф. 1010 (1958–1959).
Доклади за учебно-възпитателната работа.
Планове за дейността на училищата.
Отчети за движението, успеха и дисциплината на учениците и движението на учителския персонал.
Учредителна преписка на родителско-учителски комитет – ф. 805 (1946–
1947).
Книги: летописни – ф. 291 (1915–1948, 1955), ф. 517 (1929–1959), ф. 658
(1925), ф. 755 (1928–1955), ф. 761 (1927–1963), ф. 764 (1926–1977), ф. 845
(1927–1967), ф. 847 (1930–1976), ф. 848 (1921–1967), ф. 857 (1928–1964),
ф. 860 (1930–1965), ф. 861 (1927–1965), ф. 865 (1925–1970), ф. 866 (1937–
1967), ф. 867 (1937–1958), ф. 875 (1926–1951), ф. 895 (1930–1970), ф. 996,
ф. 1014 (1928–1972), ф. 998 (1926–1973), ф. 1010 (1924–1973), ф. 1012
(1940–1977), ф. 1013 (1929–1965), ф. 1051 (1932–1999), ф. 1116 (1930),
ф. 1232 (1926–1956), ф. 1241 (1920–1998); заповедни – ф. 597 (1940–1948),
ф. 845 (1937–1954), ф. 1241 (1967–1983); актови за встъпване на учителите
в длъжност – ф. 291 (1932–1961), ф. 755 (1932–1952), ф. 761 (1930–1968),
ф. 788 (1937–1965), ф. 847 (1930–1967); за отпуските на учителите – ф. 517
(1928–1956); ревизионни – ф. 290 (1928–1965), ф. 300 (1921–1922), ф. 517
(1932–1957), ф. 658 (1926), ф. 755 (1935–1957), ф. 761 (1930–1956), ф. 788
(1934–1983), ф. 805 (1938–1964), ф. 845 (1937–1968), ф. 847 (1914–1964),
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ф. 848 (1928–1952), ф. 857 (1927–1957), ф. 861 (1927–1963), ф. 865 (1927–
1970), ф. 866 (1929–1965), ф. 867 (1929–1959), ф. 885 (1929–1975), ф. 895
(1934–1960, 1968), ф. 996 (1922–1965), ф. 998 (1926–1965), ф. 1013 (1926–
1958), ф. 1014 (1941–1957), ф. 1015 (1928–1955), ф. 1027 (1928–1963),
ф. 1051 (1928–1957, 1983–1984), ф. 1116 ( 1928–1957), ф. 1232 (1929–1960);
за подлежащите на задължително обучение деца – ф. 658 (1914–1948), ф. 866
(1923–1960), ф. 867 (1926–1948), ф. 885 (1923–1965); инвентарни – ф. 291
(1928–1954), ф. 848 (1936–1966), ф. 755 (1926–1955), ф. 861 (1927–1965),
ф. 885 (1938–1959), ф. 1116 (1939–1957); библиотечни – ф. 291 (1940–1954),
ф. 755 (1936–1958), ф. 761 (1926–1956); за покани, съобщения и разпоредби – ф. 597 (1943–1949); за регистриране отсъствията на учителите – ф. 895
(1927–1958).
Списъци на учителите – ф. 1012 (1935–1946, 1949–1956).
Албуми на учителите – ф. 291 (1940–1955), ф. 517 (1937–1958), ф. 658
(1939), ф. 755, ф. 860 (1937–1970), ф. 764 (1935–1968), ф. 845 (1928–1952),
ф. 847 (1939–1950), ф. 848 (1928–1964), ф. 857 (1929–1954), ф. 861 (1937–
1969), ф. 865 (1928–1970), ф. 866 (1928–1962), ф. 875 (1931), ф. 895 (1928–
1950), ф. 996 (1928), ф. 998 (1937–1966), ф. 1012 (1932–1957), ф. 1027 (1938–
1958), ф. 1116 (1929–1957), ф. 1241 (1940–1974).
Бюджети.
Спестовна книжка и свидетелства за срочен влог на училището – ф. 1010
(1927–1928, 1930–1932, 1935, 1948–1949). ЛП
Ц Е Л О Д Н Е ВНИ Д Е Т С КИ ГРА Д ИНИ
16 фонда, 61 описа, 684 а.е., 5.42 л.м., 1924–2003 г.
Предметът на дейност е отглеждане, възпитание, подготовка за училище и
осигуряване на пълноценно физическо, умствено, нравствено, естетическо и трудово развитие на децата.

ЦДГ № 1 – Банско
Ф. 1200, 3 описа, 43 а.е., 0.33 л.м., 1955–1994 г.
Открива се се през 1945 г. като временна през летния сезон. От 1950 г. е
целодневна и постоянна.

ЦДГ „Надежда Мадолева – Бойка“ – Белица
Ф. 1105, 5 описа, 35 а.е., 0.34 л.м., 1956–1996 г.
Открива се на 15 март 1952 г.
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ЦДГ № 1 – Благоевград
Ф. 743, 6 описа, 76 а.е., 0.62 л.м., 1952–1999 г.
Открива се през 1949 г.

ЦДГ № 2 – Благоевград
Ф. 1123, 3 описа, 27 а.е., 0.30 л.м., 1951–1985 г.
Открива се през 1945 г. Закрива се със Заповед № 434 от 14 ноем. 1985 г. на
Окръжния съвет за народна просвета – Благоевград.

ЦДГ № 8 – Благоевград
Ф. 1124, 4 описа, 61 а.е., 0.47 л.м., 1964–1995 г.
Открива се на 1 март 1964 г.

ЦДГ № 10 – Благоевград
Ф. 1125, 5 описа, 65 а.е., 0.50 л.м., 1965–1999 г.

Открива се на 1 юни 1965 г.

ЦДГ № 11 – Благоевград
Ф. 1593, 1 опис, 16 а.е., 0.06 л.м., 1969–2003 г.
Открива се през 1969 г.

ЦДГ № 12 – Благоевград
Ф. 1225, 4 описа, 83 а.е., 0.57 л.м., 1973–2000 г.
№ 5.

Открива се на 4 март 1973 г. През 2000 г. към нея преминава закритата ЦДГ

ЦДГ № 1 – Гоце Делчев
Ф. 744, 4 описа, 51 а.е., 0.44 л.м., 1924–1994 г.
Открива се като детско училище през 1924 г.

ЦДГ № 1 – Кресна
Ф. 1188, 3 описа, 20 а.е., 0.16 л.м., 1972–1994 г.
Открива се на 10 юни 1971 г.
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ЦДГ № 1 – Петрич
Ф. 759, 5 описа, 81 а.е., 0.43 л.м., 1951–1994 г.
Открива се през 1947 г. като полудневна, а от 1950 г. става целодневна.

ЦДГ № 1 – Разлог
Ф. 768, 5 описа, 29 а.е., 0.25 л.м., 1952–1992 г.
Открива се през 1951 г.

ЦДГ № 1 – Сандански
Ф. 1088, 4 описа, 33 а.е., 0.39 л.м., 1952–1995 г.
Открива се през 1949 г.

ЦДГ № 1 – Симитли
Ф. 1189, 3 описа, 22 а.е., 0.20 л.м., 1971–1993 г.
Открива се през 1971 г. Със заповед на ОбНС – Симитли от 1 ноем. 1989 г.
става ОДЗ, а от 1992 г. отново е ЦДГ.

ОДЗ „Елена Шопова“ – с. Сатовча, Благоевградско
Ф. 1202, 3 описа, 19 а.е., 0.12 л.м., 1971–1994 г.
Открива се през 1968 г.

ОДЗ „Вела Пеева“ – Якоруда
Ф. 1183, 3 описа, 23 а.е., 0.24 л.м., 1970–1995 г.
Открива се през 1953 г. като ЦДГ № 1. През 1975 г. става ОДЗ № 1 „Вела
Пеева“.

Наредби, указания, инструкции на висшестоящи органи по дейността на
детските градини.
Заповедни книги – ф. 743, ф. 744 (1952–1966).
Правилници за вътрешния ред.
Протоколи от заседанията на учителски и педагогически съвети, родителски комитети и от родитело-учителски срещи.
Доклади: за дейността на детските градини; за работата на родителските комитети и училищните настоятелства; от юбилейни чествания – ф. 759
(1983), ф. 1225 (1984).
Планове за: учебно-възпитателната дейност; работата на родителските
комитети; тематични проверки; вътрешно-методическата работа.
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Статистически отчети за групите, децата и педагогическия персонал.
Списъци образец № 1 за щатния персонал в детските градини.
Книги: ревизионни; летописни – ф. 744 (1924–1968), ф. 1123 (1965–
1970), ф. 1125 (1965–1977).
Бюджети.
Рисунки от детското творчество.
Албуми със снимки на детските градини. ЛП
СПИСЪК НА НЕАНОТИРАНИТЕ ФОНДОВЕ
Народно основно полуинтернатно училище „Отец Паисий“ – с. Баня,
Благоевградско
Ф. 1011, 2 описа, 17 а.е., 0.25 л.м., 1938–1984 г.
Вж. ф. 171К
Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Баскалци, Благоевградско
Ф. 292, 1 опис, 7 а.е., 0.10 л.м., 1922–1962 г.
Народно основно училище „Христо Ботев“ – с. Беласица, Благоевградско
Ф. 1048, 2 описа, 10 а.е., 0.15 л.м., 1926–1982 г.
Вж. ф. 267К
Народно основно училище „Васил Левски“ – с. Бело поле, Благоевградско
Ф. 767, 2 описа, 20 а.е., 0.22 л.м., 1926–2008 г.
Вж. ф. 315К
Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Бистрица, Благоевградско
Ф. 817, 1 опис, 5 а.е., 0.05 л.м., 1959–1969 г.
Четвърто основно училище „Димчо Дебелянов“ – Благоевград
Ф. 687, 5 описа, 60 а.е., 0.68 л.м., 1919–1998 г.
Вж. ф. 298К
Девето основно училище „Пейо Крачолов Яворов“ – Благоевград
Ф. 1592, 1 опис, 31 а.е., 0.30 л.м., 1985–2004 г.
Десето основно училище „Антон Попстоилов“ – Благоевград
Ф. 1590, 1 опис, 49 а.е., 0.35 л.м., 1988–2007 г.
Единадесето основно училище „Христо Ботев“ – Благоевград
Ф. 1588, 1 опис, 34 а.е., 0.30 л.м., 1990–2007 г.
Народна прогимназия „Георги Димитров“ – Благоевград
Ф. 729, 1 опис, 10 а.е., 0.20 л.м., 1951–1956 г.
Вж. ф. 735
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Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Блатска, Благоевградско
Ф. 66, 2 описа, 19 а.е., 0.30 л.м., 1926–1985 г.
Вж. ф. 70К
Народно основно училище „П. К. Яворов“ – с. Брежани, Благоевградско
Ф. 1138, 3 описа, 33 а.е., 0.38 л.м., 1927–2008 г.
Народно основно училище „Стефка Събчева“ – с. Ваклиново, Благоевградско
Ф. 293, 2 описа, 22 а.е., 0.20 л.м., 1926–1984 г.
Народно основно училище „Братя Миладинови“ – с. Виногради, Благоевградско
Ф. 1008, 1 опис, 7 а.е., 0.10 л.м., 1953–1973 г.
Вж. ф. 267К
Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Влахи, Благоевградско
Ф. 526, 2 описа, 27 а.е., 0.20 л.м., 1928–1973 г.
Вж. ф. 267К
Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Габрово, Благоевградско
Ф. 869, 1 опис, 24 а.е., 0.17 л.м., 1912–1970 г.
Вж. ф. 267К
Народно основно училище „Отец Паисий“ – с. Гайтаниново, Благоевградско
Ф. 73, 2 описа, 14 а.е., 0.13 л.м., 1932–1985 г.
Вж. ф. 74К
Народно основно училище „Стою Хаджиев“ – с. Голешово, Благоевградско
Ф. 1050, 1 опис, 10 а.е., 0.13 л.м., 1961–1979 г.
Вж. ф. 267К
Народно основно училище „Христо Ботев“ – с. Горна Брезница, Благоевградско
Ф. 562, 3 описа, 35 а.е., 0.51 л.м., 1923–2004 г.
Народно основно училище „Климент Охридски“ – с. Добринище, Благоевградско
Ф. 771, 2 описа, 31 а.е., 0.35 л.м., 1929–1984 г.
Вж. ф. 267К
Народно основно училище „Климент Охридски“ – с. Добърско, Благоевградско
Ф. 286, 2 описа, 13 а.е., 0.10 л.м., 1925–1984 г.
Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Долене, Благоевградско
Ф. 295, 2 описа, 27 а.е., 0.17 л.м., 1926–1959 г.
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ско

Народно основно училище „Отец Паисий“ – с. Дренково, Благоевград-

Ф. 321, 2 описа, 15 а.е., 0.14 л.м., 1920–1977 г.
Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Дъбочица, Благоевградско
Ф. 657, 1 опис, 30 а.е., 0.16 л.м., 1935–1971 г.
Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Дъбрава, Благоевградско
Ф. 844, 1 опис, 11 а.е., 0.10 л.м., 1914–1969 г.
Вж. ф. 268К
Народно основно училище „Братя Миладинови“ – с. Елешница, Благоевградско
Ф. 783, 2 описа, 20 а.е., 0.30 л.м., 1913–1985 г.
Вж. ф. 267К
Народно основно училище „Иван Вазов“ – с. Железница, Благоевградско
Ф. 830, 1 опис, 8 а.е., 0.10 л.м., 1928–1968 г.
Народно основно училище „Христо Ботев“ – с. Железница, Благоевградско
Ф. 829, 1 опис, 17 а.е., 0.18 л.м., 1926–1965 г.
Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Игралище, Благоевградско
Ф. 306, 2 описа, 31 а.е., 0.38 л.м., 1920–2007 г.
Основно училище „Кирил и Методий“ – с. Илинденци, Благоевградско
Ф. 1056, 1 опис, 13 а.е., 0.15 л.м., 1955–1984 г.
Народно основно училище „Климент Охридски“ – с. Добри лаки, Благоевградско
Ф. 353, 1 опис, 18 а.е., 0.15 л.м., 1922–1983 г.
Вж. ф. 268К
Народно основно училище „Отец Паисий“ – с. Долно Осеново, Благоевградско
Ф. 294, 2 описа, 20 а.е., 0.19 л.м., 1937–1984 г.
Народно основно училище „Христо Ботев“ – с. Дъбница, Благоевградско
Ф. 44, 1 опис, 10 а.е., 0.08 л.м., 1944–1984 г.
Вж. ф. 42К
Народно основно училище „Климент Охридски“ – с. Илинден, Благоевградско
Ф. 1243, 2 описа, 14 а.е., 0.15 л.м., 1926–1979 г.
Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Кавракирово, Благоевградско
Ф. 1049, 1 опис, 5 а.е., 0.05 л.м., 1958–1974 г.
Вж. ф. 268К
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Народно основно училище „Йордже Димитров“ – с. Ковачевица, Благоевградско
Ф. 1026, 2 описа, 18 а.е., 0.15 л.м., 1933–1974 г.
Вж. ф. 267К
Народно основно училище „Никола Вапцаров“ – с. Копривлен, Благоевградско
Ф. 570, 2 описа, 23 а.е., 0.20 л.м., 1925–1980 г.
Вж. ф. 267К
Народно основно училище „Георги Москов“ – с. Кремен, Благоевградско
Ф. 568, 1 опис, 18 а.е., 0.15 л.м., 1918–1981 г.
Вж. ф. 268К
Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Крупник, Благоевградско
Ф. 653, 3 описа, 42 а.е., 0.45 л.м., 1941–2004 г.
Вж. ф. 283К
Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Кръстилци, Благоевградско
Ф. 527, 2 описа, 11 а.е., 0.17 л.м., 1922–1977 г.
Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Кулата, Благоевградско
Ф. 870, 2 описа, 18 а.е., 0.20 л.м., 1927–1983 г.
Вж. ф. 267К
Народно основно училище „Братя Миладинови“ – с. Кърналово, Благоевградско
Ф. 320, 1 опис, 13 а.е., 0.10 л.м., 1922–1981 г.
Народно основно училище „Христо Ботев“ – с. Ласкарево, Благоевградско
Ф. 1007, 1 опис, 8 а.е., 0.30 л.м., 1925–1973 г.
Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Левуново, Благоевградско
Ф. 376, 3 описа, 41 а.е., 0.45 л.м., 1929–2008 г.
Вж. ф. 268К
Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Ловча, Благоевградско
Ф. 261, 2 описа, 20 а.е., 0.25 л.м., 1928–1985 г.
Вж. ф. 268К
Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Марикостиново,
Благоевградско
Ф. 999, 2 описа, 18 а.е., 0.15 л.м., 1927–1983 г.
Вж. ф. 253К
Народно основно училище „Екзарх Йосиф“ – с. Михнево, Благоевградско
Ф. 682, 1 опис, 7 а.е., 0.10 л.м., 1947–1984 г.
410

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА Д А – БЛАГОЕВГРАД 1944–2009

Народно основно училище „Христо Ботев“ – с. Мусомища, Благоевградско
Ф. 284, 2 описа, 22 а.е., 0.20 л.м., 1918–1985 г.
Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Никудин, Благоевградско
Ф. 296, 3 описа, 23 а.е., 0.17 л.м., 1920–1983 г.
Народно основно училище „Отец Паисий“ – с. Обидим, Благоевградско
Ф. 299, 2 описа, 26 а.е., 0.30 л.м., 1918–1984 г.
Народно основно училище „Отец Паисий“ – с. Ощава, Благоевградско
Ф. 308, 2 описа, 37 а.е., 0.18 л.м., 1919–1980 г.
Народно основно училище „Никола Вапцаров“ – с. Падеж, Благоевградско
Ф. 1060, 3 описа, 36 а.е., 0.33 л.м., 1924–2009 г.
Народно основно училище „Братя Миладинови“ – с. Петрово, Благоевградско
Ф. 563, 4 описа, 41 а.е., 0.40 л.м., 1939–1983 г.
Вж. ф. 263К
Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Плоски, Благоевградско
Ф. 41, 3 описа, 49 а.е., 0.68 л.м., 1922–2007 г.
Вж. ф. 40К
Народно основно училище „Яне Сандански“ – с. Покровник, Благоевградско
Ф. 874, 2 описа, 42 а.е., 0.35 л.м., 1926–2007 г.
Вж. ф. 267К
Народно основно училище „Гоце Делчев“ – с. Припечене, Благоевградско
Ф. 918, 3 описа, 23 а.е., 0.33 л.м., 1923–2008 г.
Вж. ф. 268К
Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Селище, Благоевградско
Ф. 749, 1 опис, 19 а.е., 0.25 л.м., 1926–1984 г.
Народно основно училище „Братя Миладинови“ – с. Склаве, Благоевградско
Ф. 49, 3 описа, 29 а.е., 0.26 л.м., 1926–1984 г.
Вж. ф. 45К
Народно основно училище „Пейо Крачолов Яворов“ – с. Скрът, Благоевградско
Ф. 324, 2 описа, 23 а.е., 0.20 л.м., 1925–1983 г.
Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Станке Лисичково,
Благоевградско
Ф. 318, 3 описа, 36 а.е., 0.35 л.м., 1922–1997 г.
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Народно основно училище „Георги Раковски“ – с. Тросково, Благоевградско
Ф. 846, 1 опис, 9 а.е., 0.10 л.м., 1918–1970 г.
Вж. ф. 268К
Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Хърсово, Благоевградско
Ф. 639, 1 опис, 10 а.е., 0.10 л.м., 1936–1967 г.
Вж. ф. 267К
Народно основно училище „Христо Ботев“ – с. Хърсово, Благоевградско
Ф. 1227, 1 опис, 13 а.е., 0.13 л.м., 1948–1980 г.
Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Цапарево, Благоевградско
Ф. 608, 2 описа, 45 а.е., 0.41 л.м., 1937–1993 г.
Вж. ф. 291К
Х.1.4. ДРУГИ УЧРЕЖДЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО
Окръжен пионерски дом „Никола Вапцаров“ – Благоевград
Ф. 659, 5 описа, 176 а.е., 1.09 л.м., 1945–1990 г.
Създава се през 1953 г. като Пионерски дом „Никола Вапцаров“ за организиране и развитие на извънучилищната дейност и изяви на децата от началния и
прогимназиалния курс. През 1963 г. става Окръжен пионерски дом „Никола Вапцаров“, а през 1988 г. се реорганизира в Общински пионерски дом „Никола Вапцаров“. Закрива се през 1990 г. Във фонда са включени документи на Общински
пионерски дом – Симитли за периода 1981–1989 г.

Наредби, инструкции и решения на висшестоящи органи по дейността на
пионерските домове.
Протоколна книга и протоколи от юбилейни чествания, конференции и
съвещания.
Планове за: работата на Пионерския дом и отделите в него, Окръжния
съвет на ДПО „Септемврийче“, Окръжния щаб „Пионерски труд за родината“; международната дейност; лятната работа; провеждане на окръжни
сборове, Седмица на детската книга и детски тържества; трудовата дейност;
обучението на пионерски ръководители; издателската дейност на дома;
вътрешно-методическата дейност и педагогическите четения; обучението на
пионерския актив; работата на кръжоци, състави и клубове.
Отчети и информации за: работата на Пионерския дом, Окръжния съвет
на ДПО „Септемврийче“, Окръжен пионерски щаб „Пиринец“, отделите към
дома; научно-техническото творчество; трудовата дейност; организирането
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на ваканционния отдих на пионерите; дейността на групата за политически
песни; отчетно-изборните сборове; чествания на годишнини от политически
събития; работата на школата за изобразителни изкуства.
Предложения за награди на изявени пионерски дружини, отряди и деятели.
Планове, отчети и репертоарни планове на: градския пионерски хор; духовия оркестър; балетния състав; Детско-юношеския ансамбъл „Пиринска
китка“.
Статистически отчети за дейността на пионерските организации и домове.
Статут на Републиканска художествена изложба на детска рисунка
(1977).
Призиви на ОК на ДПО „Септемврийче“ към пионерите и чавдарчетата
за участие в мероприятия.
План-програми, списъци и сценарии за провеждане на: Международната година на детето (1979); Детска асамблея „Знаме на мира“ (1979–1980);
спартакиади, спортно-туристически събори и др.
Рапорт-обещания на пионерите от общината.
Бюлетини, наръчници, листовки и др. помощни материали.
Списъци на участници във Втората световна война 1944–1945 г. от Благоевградски окръг.
Обръщение на Сталин към съветския народ по повод победата над Германия (1945).
Бюджети на Пионерския дом.
Летописна книга на Общинската пионерска организация и летопис на
детско-юношеското движение и пионерските организации в окръга.
Снимки от съвместни мероприятия на български пионери с пионери от
СССР, Чехословакия и Полша (1976, 1978). ЛП
Р А ЙОННИ ПИОН Е РСКИ Д ОМОВ Е
4 фонда, 19 описа, 235 а.е., 3.70 л.м., 1951–1990 г.
Създават се през 1952–1955 г. като пионерски домове със задача развитие и
утвърждаване на разнообразните извънучилищни интереси и изяви на децата от
началния и прогимназиалния курс. През 1963 г. стават районни пионерски домове
с организационно-методическа подчиненост на Окръжния пионерски дом – Благоевград. Закриват се през 1990 г. и се преобразуват в центрове за работа с деца
към общинските народни съвети.
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Районен пионерски дом „Митко Палаузов“ – Гоце Делчев
Ф. 695, 4 описа, 49 а.е., 0.90 л.м., 1951–1979 г.
Създава се през 1952 г.

Районен пионерски дом – Петрич
Ф. 724, 5 описа, 36 а.е., 0.80 л.м., 1953–1990 г.
Създава се през 1954 г.

Районен пионерски дом „Никола Парапунов“ – Разлог
Ф. 710, 5 описа, 64 а.е., 0.90 л.м., 1959–1990 г.
Създава се през 1955 г.

Пионерски дом „Петър Димитров“ – Сандански
Ф. 667, 5 описа, 86 а.е., 1.10 л.м., 1953–1990 г.
Създава се през 1953 г.

Указания, решения, заповеди на МНП, ЦК на ДКМС, ОНС, ОК на
ДКМС – Благоевград и др. по дейността на пионерските домове.
Протоколи от заседания на педагогически съвети – ф. 667 (1971–1979),
ф. 724 (1956–1961, 1986–1990).
Заповедна книга – ф. 695 (1953–1963).
Планове за: цялостната дейност на пионерските домове и отделите към
тях; обучението на отрядни и дружинни ръководители и пионерския актив;
работата на кръжоци, секции и състави; провеждането на пионерски сборове,
срещи, походи и събори; организиране на тържества по случай Седмицата на
детската книга и международния ден на детето; лятната работа на чавдарчетата и пионерите; дейността на общински и районни пионерски щабове; провеждане на общински прояви на асамблеята „Знаме на мира“ – ф. 667 (1979).
Доклади, отчети и информации за: цялостната дейност на пионерските
домове; участието на пионерите в петия преглед на ТНТМ – ф. 724 (1972);
отдиха на пионерите; трудовата дейност на отрядите и дружините; учебната работа; дейността на пионерските дружини; организационната работа;
спортно-туристическата дейност; дейността на пионерски щабове и експедиционни отряди; работата на клубовете за интернационална дружба и художествената самодейност.
Книга за преподавания материал в Пионерски дом – ф. 695 (1953–1957).
Предложения за награждаване на пионерски ръководители, кръжоци и
дружини.
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Грамота на ОК на ДКМС – Благоевград за награждаване на пионерската
организация в Банско – ф. 710 (1987).
Сценарии, програми и рапорти от пионерски сборове и общоградски
тържества – ф. 667 (1971–1979).
Летописни дневници на експедиционен отряд „Петър Димитров“ – Сандански – ф. 667 (1970–1972).
Фотолетописни дневници на експедиционни отряди от Сандански –
ф. 667 (1970–1972, 1976).
Албуми: за живота на Пионерския дом – ф. 724 (1954–1975); за кръжочната дейност – ф. 724 (1954–1975); за посетените паметници от Пионерска дружина „Н. Вапцаров“ – Сандански – ф. 667 (1969); на експедиционни отряди „Асен Хадживасилев“ и „Петър Димитров“ – Сандански – ф. 667
(1969–1972); за герои на социалистическия труд, орденоносци и челници в
производството от Благоевградски район – ф. 667 (1971).
Договори и писма във връзка с освобождаване сградата на бившата Неврокопска митрополия за пионерски дом – ф. 695 (1951–1957).
Бюджетни сметки. ЛП
Спортен интернат по плуване „Олимпийски надежди“ – Сандански
Ф. 1131, 4 описа, 53 а.е., 0.71 л.м., 1969–1995 г.
Създава се през 1969 г. въз основа на съвместно решение на МНП, ЦС на
БСФС и ОНС – Благоевград със задача да подготовя спортисти по плувните
спортове.

Наредби, указания, писма от висшестоящи органи по дейността на интерната.
Правилник за вътрешния трудов ред.
Заповеди на директора по вътрешния ред и назначаване на съдийски комисии за провеждане на състезания.
Протоколи: от заседанията на Учителския и Педагогическия съвети; на
съдийски комисии за проведени състезания по плуване; на комисии с решения за изразходване на суми за културни нужди.
Доклади за: цялостната дейност на интерната; учебно-възпитателната и
тренировъчната дейност; развитието на плувния спорт в интерната; провеждането на балкански игри по плувните спортове.
Целева програма за развитието на плуването и скоковете във вода за
периода 1982–1990 г. (1982).
Планове за учебно-възпитателната и спортна работа.
Статистически отчети за броя на учениците и за движението на персонала и ФРЗ.
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Писма до БСФС за двустранните срещи по плуване на ученици от интерната с Полша и Гърция (1975).
Бюджети.
Ревизионни актове.
Списъци образец № 1 за щатния персонал. ЛП
М ЕЖДУ У ЧИЛ И ЩНИ Ц Е Н Т РОВЕ ПО Т РУД ОВОПО Л И Т Е ХНИЧ Е С К О ОБУЧЕ НИ Е
3 фонда, 6 описа, 147 а.е., 0.98 л.м., 1982–2008 г.
Създават се през 1980–1982 г. за обучаване на учениците в технически познания в областта на приложната електротехника и автоматика, изработване на
изделия от метал и дървесина, текстилни материали и роботехника, селскостопански труд и готварство.

Междуучилищен център по
трудово-политехническо обучение – Благоевград
Ф. 1401, 2 описа, 85 а.е., 0.45 л.м., 1982–1994 г.
Създава се през 1980 г.

Междуучилищен център по
трудово-политехническо обучение – Гоце Делчев
Ф. 1442, 3 описа, 40 а.е., 0.29 л.м., 1982–2006 г.
Създава се през 1981 г. Закрива се със Заповед на МОН от 29 окт. 2006 г.

Междуучилищен център по
трудово-политехническо обучение – Сандански
Ф. 1595, 1 опис, 22 а.е., 0.24 л.м., 1982–2008 г.
Създава се през 1982 г. Закрива се със Заповед на МОН от 29 авг. 2008 г.

Заповеди, наредби, указания на висшестоящи органи по дейността на
центровете.
Правилници за вътрешния ред.
Заповеди на ръководствата по дейността на центровете.
Протоколи от заседания на учителски и педагогически съвети – ф. 1442
(1982–2006), ф. 1595 (1982–2008).
Доклади, анализи, информации за резултатите от учебно-възпитателната работа.
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Учебни програми и тематични планове по трудово-политехническото
обучение.
Статистически отчети за: персонала и ФРЗ, квалификацията, структурата и разпределението на персонала и социалното развитие на колектива –
ф. 1401 (1986–1993); движението на учениците – ф. 1442 (1988–1989).
Книги: летописна – ф. 1442 (1981–1996); за впечатленията на проверяващите органи – ф. 1442 (1982–1986, 1993–2003).
Бюджети, счетоводни отчети и баланси – ф. 1401 (1985–1993).
Списъци образец № 1 за щатния персонал. ЛП
Учебно-производствено предприятие „Труд“ – Банско
Ф. 631, 6 описа, 118 а.е., 0.73 л.м., 1960–1995 г.
Създава се през 1960 г. с Решение на ОНС – Благоевград с цел квалификация
и преквалификация за различни професии на трудоустроени лица по указания на
трудово-експертни лекарски комисии. С ПМС № 63 от 11 апр. 1991 г. се преобразува в Социално учебно-професионално заведение – Банско.

Наредби и указания на висшестоящи органи по дейността на предприятието.
Протоколи от заседания на Педагогическия съвет.
Доклади за производствената и учебно-възпитателната работа.
Учебни програми.
Планове за: дейността на предприятието; учебно-възпитателната и производствената дейност; труда и ФРЗ; производствени; финансови.
Отчети за: работата на методическото обединение; себестойността на
продукцията; персонала и средствата за работна заплата; разпределението на
персонала; експлоатацията на автомобилния транспорт.
Информации за резултатите от теоретичните квалификационни изпити.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове. ЛП
Окръжна станция на младите агробиолози – Благоевград
Ф. 1157, 4 описа, 40 а.е., 0.35 л.м., 1969–1994 г.
Създава се с Решение на ИК на ОНС – Благоевград от 31 март 1969 г. със задача да организира и ръководи методически извънкласните дейности по биология
и селско стопанство, да съдейства за трудовото възпитание и професионалното
ориентиране на учащите се. От 1 ян. 1987 г. се обединява с Окръжната станция
на младите техници в Окръжна станция на младите техници и агробиолози. С
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Решение на ИК на ОбНС – Благоевград от 1 апр. 1988 г. се трансформира в Център за ученическо и техническо творчество.

Указания от висшестоящи органи по дейността на станцията.
Протоколи: от заседания на Педагогическия съвет; от национални научно-технически изяви на ученици; от мероприятия на ТНТМ по направления;
от олимпиади.
Планове: за дейността на станцията; на отделите; за ТНТМ.
Доклади и информации: за цялостната дейност на станцията; на отделите; за ТНТМ; от средношколска експедиция „Пирин 75“ (1975).
Научни разработки на експедиция „Места 74“ на тема: „Проучване замърсяването на водите на река Места, флората и фауната на поречието ѝ“
(1974).
Албум-дневници на експедиция „Места 74“ (1974).
Бюлетини: „Млад агробиолог“; в помощ на учителите по биология; „Направи си сам“.
Счетоводни отчети и баланси.
Списъци образец № 1 за щатния персонал. ЛП
Окръжен център „Знаме на мира“ – Благоевград
Ф. 1344, 1 опис, 21 а.е., 0.15 л.м., 1983–1987 г.
Създава се с Решение на ОК на БКП и ИК на ОНС – Благоевград от 30 окт.
1981 г. Започва да функционира през 1983 г. Основната задача е откриване на
млади дарования и естетическо възпитание със средствата на изкуството. След
административно-териториалните промени от началото на 1988 г. се трансформира в Детски център „Знаме на мира“.

Статут и основни положения за работа на центъра.
Протоколи от заседания на Консултативния съвет по изобразително изкуство.
Планове и програми за: разгръщане на движението „Знаме на мира“
в Благоевградски окръг; работата на окръжния и на общинските центрове
„Знаме на мира“ и на къщите по изкуствата; Международната детска асамблея „Знаме на мира“ – София-85 в Благоевградски окръг; провеждане на
празници и др. прояви.
Отчети за дейността на центъра и на къщите по изкуствата.
Информации: за дейността на общинските центрове; по проблеми на
движението „Знаме на мира“; за изграждане на базата на центъра; детски
празници, конкурси, изложби.
Кореспонденция и предложения за разширяване на международната дейност.
Художествено-литературни творби на деца от Благоевградски окръг. ЕП
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Предприятие „Студентски общежития и столове“ – Благоевград
Ф. 1354, 3 описа, 135 а.е., 0.66 л.м., 1973–1998 г.
Създава се от 1 окт. 1976 г. въз основа на Разпореждане № 145 от 5 авг.
1976 г. на МС като СП „Студентски общежития и столове“ с предмет на дейност експлоатация и стопанисване на студентските общежития и осигуряване
на храна за студентите в студентските столове. Съгласно ПМС № 9 от 11 февр.
1987 г. се преобразува в Предприятие „Студентски общежития и столове“. От
1995 г. става клон на „Студентски общежития и столове“ ЕАД. С Разпореждане № 80 на МС от 7 март 1997 г. и Заповед на МОН от 15 май 1998 г. клонът в
Благоевград се закрива и преминава на подчинение към ЮЗУ „Неофит Рилски“ –
Благоевград.

Наредби, инструкции, решения, заповеди на висшестоящи органи по
дейността на предприятието.
Протоколи от: общи събрания на колектива; заседания на Стопанския
съвет; приемателно-предавателен протокол между „Струдентски общежития
и столове“ ЕАД – София и ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград за приемане на студентските общежития и столове за стопанисване и управление от
университета (1998).
Заповеди на ръководството по дейността на предприятието.
Доклади за дейността на предприятието.
Програма за развитие на дружеството през периода 1996–2001 г. (1995).
Планове за работа на предприятието.
Отчети за: столовете на предприятието, местата за сядане; стокооборота
на дребно; постъпленията, продажбите и наличностите на хранителни продукти в столовете; капиталните вложения и въведените в действие основни
фондове; наличностите, постъпленията и разходите на суровини, материали,
горива и енергия; труда и ФРЗ; социалното развитие на колектива; квалификацията на кадрите; трудовите злополуки.
Счетоводни отчети и баланси. ЛП
Бюджетно мероприятие „Ученически столове“ – Благоевград
Ф. 1092, 4 описа, 109 а.е., 0.70 л.м., 1959–1994 г.
През 1956 г. в Благоевград се открива първият ученически стол за изхранване на част от учащите се в града, дошли от други населени места на окръга.
Следващите ученически столове се откриват през 1967, 1971 и 1974 г. С Решение
№16 от 21 март 1975 г. ИК на ГОНС – Благоевград създава, считано от 1 септ.
1975 г., Бюджетно мероприятие „Ученически столове“, което ръководи работата на ученическите столове в града. С решение № 74 от 29 юли 1988 г. на ОбНС –
Благоевград се преобразува в СП „Ученическо хранене, ремонт на материално-
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техническата база и други дейности, обслужващи образованието“. Закрива се
през 1994 г.

Решения и заповеди за създаването, реорганизацията и ликвидацията на
предприятието.
Наредби, инструкции, указания от висшестоящи органи по дейността на
предприятието.
Правилник за вътрешния трудов ред.
Заповеди на ръководството по дейността на предприятието.
Протоколи от: заседания на Стопанския съвет и на Ликвидационната комисия; търгове.
Планове и отчети за: труда и работната заплата; общественото хранене
на учениците; постъпленията, продажбите и наличностите на хранителни и
нехранителни стоки в столовете.
Отчети за: изразходваните и наличните стоки; годното за експлоатация
оборудване; стокооборота на дребно; броя на персонала и ФРЗ; експлоатацията на автомобилния транспорт; стопанско-битовата дейност.
Бюджети, счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове. ЛП
СПИСЪК НА ЧАСТИЧНИТЕ ПОСТЪПЛЕНИЯ
Ученически пансион „Стойко Грашкин“ – Якоруда
ЧП 206, 2 а.е., 0.02 л.м., 1977–1984 г.
Х.1.5. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ УЧРЕЖДЕНИЯ
Окръжен съвет на научно-техническите съюзи – Благоевград
Ф. 862, 7 описа, 137 а.е., 1.58 л.м., 1951–1993 г.
Създава се през 1949 г. като Окръжно ръководство на НТС. През 1953 г.
става Окръжно ръководство на Научно-техническите дружества, а от 1957 г. –
Окръжно ръководство на НТС. През 1965 г. се изгражда ОС на НТС. Предметът на дейност е внедрителска, популяризаторска и информационна работа в
областта на науката и техниката. С Решение на ХV-я пленум на ЦС на НТС от
7 ян. 1988 г. ОС на НТС се закрива и се създава Дом на науката и техниката. От
1992 г. се преобразува в Териториална организация на НТС.

Протоколи: от заседания на Бюрото, от пленуми и отчетно-изборни конференции на ОС на НТС – Благоевград; от общи събрания и от заседания на
Управителния съвет; от учредително събрание на Териториална организа420
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ция на НТС – Благоевград (1992); за научно-техническо сътрудничество със
сродни организации от Гърция, Полша и Унгария.
Планове за дейността на съвета.
Статистически отчети.
Бюджетни, счетоводни отчети и баланси.
Проектотехническа документация за изграждане, реконструкция и модернизация на обекти в Благоевград, с. Катунци и в курорта „Туричка черква“, Пирин планина (1974–1976).
Албум със снимки за международното сътрудничество на ОС на НТС
(1972–1980). ЛП
Институт по съобщителна промишленост – филиал Благоевград
Ф. 1326, 3 описа, 135 а.е., 0.88 л.м., 1978–1995 г.
Създава се от 1 септ. 1978 г. като База за развитие и внедряване на телефонна апаратура съгласно Разпореждане № 4 от 27 ян. 1978 г. на МС и заповед №
1731 от 7 септ. 1978 г. на ДСО „Респром“. Предметът на дейност е разработване и внедряване на изделия и възли за съобщителна техника и технологии. През
1982 г. променя наименованието си на База за развитие и внедряване на съобщителна техника. От януари 1987 г. става филиал на Института по съобщителна
промишленост. Преустановява дейността си от 1 юли 1995 г. съгласно Заповед
№ 8 от 12 юни 1995 г. на „Инкомс Телеком холдинг“ АД.

Постановления и решения на МС, правилници, инструкции, указания,
заповеди на висшестоящи органи по дейността на базата.
Протоколи от: заседания на Стопанския и Техническия съвети; оперативни съвещания.
Анализи за стопанската дейност, изпълнение на плановете по научнотехническия прогрес и финансовите планове.
Доклади от конкурсни изпити и предложения за даване на научни степени на специалисти от института.
Програми: за подобряване качеството на развойно-внедрителската дейност; за развитие на материално-техническата база.
Планове: петгодишни за научно-техническия прогрес, международното
сътрудничество, социалното развитие на колектива и потребностите от кадри; годишни за работа на базата; по труда и работната заплата; финансови.
Отчети за: капиталните вложения и въведените в действие обекти; приходите и разходите за производствени дейности; научните работници, степени и звания; труда и ФРЗ; социалното развитие на колектива; квалификацията на кадрите; заетите специалисти с висше, полувисше и средно специално
образование; насочените и настанени на работа млади специалисти.
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни записки. ЛП
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Трансфератехно – Дружество с ограничена отговорност – Благоевград
Ф. 1397, 1 опис, 19 а.е., 0.15 л.м., 1983–1992 г.
Създава се през 1983 г. като Стопанско дружество за механизация, автоматизация и роботизация на производството с предмет на дейност проучване и
проектиране, конструиране, изработване и монтаж на автоматизирани системи и роботи. През 1987 г. се учредява Технологичен център „Метрологично обезпечаване и прецизно технологично оборудване за електрониката“. През 1988 г. се
пререгистрира в Стопанско дружество „Автоматизация и метрологично осигуряване“. От 1989 г. се преобразува в Трансфератехно – ООД. Ликвидира се през
1992 г.

Преписка по създаването, реорганизацията, предмета на дейност и ликвидацията на предприятието.
Постановления, решения, заповеди, наредби на висшестоящи органи по
дейността на предприятието.
Протоколи с обобщени отчетни доклади за цялостната дейност на предприятието.
Планове и отчети по труда и работната заплата.
Счетоводни баланси. ГА
Х.2. КУЛТУРА И ИЗКУСТВО
Окръжен съвет за духовно развитие –
Управление „Култура“ – Благоевград
Ф. 1346, 1 опис, 175 а.е., 3.50 л.м., 1968–1987 г.
През 1967 г. се създава Окръжен съвет за изкуство и култура към ОНС – Благоевград. От 1979 г. променя наименованието си на Окръжен съвет за култура,
а от 1986 г. – на Окръжен съвет за духовно развитие – Управление „Култура“.
Прекратява дейността си през 1987 г. със закриването на окръзите. Осъществява ръководство на културната и художествено-творческата дейност на територията на окръга.

Постановления, разпореждания, наредби, инструкции, решения и окръжни на висшестоящи органи по дейността на учреждението.
Методически указания за културно-масовата работа, провеждането на
прегледи на читалищата, естетическото възпитание, съвместната дейност с
обществените организации.
Структура на общинските центрове за художествена самодейност.
Протоколи от: отчетно-изборни конференции; заседания на Пленума на
Окръжния съвет за култура; пленуми и конференции на общински съвети за
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култура; заседания на Бюрото на Окръжния съвет за култура и Окръжния
център за художествена самодейност; заседанията на секцията по културномасова работа; окръжния преглед на художествената самодейност по жанрове от V републикански фестивал; общински преглед на народното творчество
„Пирин пее“ (1984); подготовка на събора на народното творчество „Пирин
пее“ (1985).
Прогнози за развитието на културната дейност през VIII и IX петилетки
и до 2000 г. (1981–1985).
Програми за: културната дейност в окръга; съвместната дейност на Териториален комплекс „Култура“ в Благоевград с тези на Кюстендил и Перник; обучение на кадрите; заседанията на комисията за сценарии, договори,
рецензии, конкурсни изпити; организирането на мероприятия по повод годишнини и събития; хармоничното развитие и естетическото възпитание; радиофицирането на селищата в окръга; новото строителство, реконструкцията
и модернизацията на материалната база на културните институти; участието
в съборите на народното творчество „Пирин пее“, концертните изяви, театралните представления и др.
Планове за: работата на читалищата по културно-масовата и просветната дейност; тематични; работата по естетическото възпитание на Окръжната
и общинските комисии и за работата на секциите; провеждането на прегледите и конкурсите на радиовъзлите; новото строителство, реконструкцията и
модернизацията на материалната база; необходимите кадри; повишаване квалификацията на кадрите в школи и курсове за квалификация; на центровете
за художествена самодейност; подготовката на събора за народно творчество
„Пирин пее“ (1985); финансови.
Отчети за: провеждането на прегледи и конкурси на радиовъзлите и за
строителството; дейността на читалищата; качеството на културната дейност
по общини; наличните кадри по пол, възраст, трудов стаж.
Бюлетини за културния живот в окръга, информации за културните прояви.
Регистрационни карти на участници от общините в IV събор на народното творчество „Пирин пее – 80“.
Лични кадрови картони на служители при читалището, камерната опера,
Окръжна дирекция „Библиотеки“, Управление „Култура“ в Благоевград.
Списъци на работници, служители, колективи и творчески институти,
предложени и удостоени с правителствени и ведомствени награди.
Преписки с културни институти, обществени организации и стопански
предприятия по естетическото възпитание и по изпращането на самодейни
колективи на турнета и фестивали в чужбина.
Тематични планове, сценарии за мероприятия по повод годишнини и събития; покани, афиши, грамоти, пресбюлетини и др. пропагандни материали
за Втория международен фестивал на аматьорските театри (1985).
Албум „Над Пирина пламеней“ (1987).
Счетоводни баланси.
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Работни планове и проектосметни документации на читалищни и др.
сгради на културни институти (1968–1986). КД
Областна инспекция на информацията и изкуствата – Благоевград
Ф. 1, 1 опис, 122 а.е., 0.60 л.м., 1930–1947 г.
Създава се като областна структура на образуваното от правителството
на ОФ Министерство на пропагандата. С регентски Указ от 14 ноем. 1944 г. е
утвърден нейният щат и бюджет. През 1945 г. се преименува в Областна инспекция на информацията и изкуствата. Закрива се съгласно Конституцията от
1947 г. Дейността ѝ се поема от народните съвети и от пощенските, телеграфните и телефонните станции.

Окръжни, указания, инструкции и заповеди от висшестоящи органи по
дейността на инспекцията.
Заповедна книга.
Планове и отчети за работата на инспекцията.
Кореспонденция с висшестоящи органи, държавни институции, стопански предприятия, културни институти и др. за: издаването на в. „Пиринско
дело“ като седмичник и на информационен бюлетин за събитията в областта;
дописниците в областта; издаването на възпоменателен лист по повод 5 години от разстрела на Никола Вапцаров (1947); абонирането и снабдяването
с книги, периодични издания и преса; агитационно-пропагандната дейност;
заснемането на обекти, събития и мероприятия; осигуряването художествени картини и скулптури, портрети на видни български и чужди политически
личности за държавни, общински и автономни учреждения; наказването на
фашистки престъпници и борбата с опозицията; смяната на имената на улици
и други обекти по политически причини; изземването и унищожаването на
литература от библиотеките; откриването на местни съвети „Отдих и култура“ в Горна Джумая (Благоевград) и Разлог; читалищната дейност; провеждането на народни събори, панаири и курбани; издирването на народни певци,
инструменталисти и разказвачи; честването на национални и международни
празници и годишнини на исторически събития; публичните прояви на местни изпълнители, ансамбли, литературни творци и художници; концертната
дейност, музикалните организации в региона и дейността им; дейността на
театъра и театралните трупи; дейността на кината; заснемането на документални филми и кинопрегледи; организирането на педагогически конференции; организирането на събрания и конференции от спортните дружества;
поддържането гроба на английския общественик и журналист Джеймс Баучер
и събирането на средства за построяване паметници на Найчо Цанов и съветската армия; изземването имущество на незаконно забогатели и осъдени от
Народния съд; стопанските предприятия, рудните залежи, минералните води;
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заетостта на работоспособното население; незаконното изсичане на горите;
осигуряването на хартиени и каучукови вторични суровини за нуждите на
народното стопанство; изпълнението на народностопанския план; подпомагането на нуждаещите се; борбата с туберкулозата; международната дейност;
финансовата дейност; осигуряването на работни помещения за инспекцията.
Информационни бюлетини и информации за проведени предизборни събрания и митинги.
Сведения: от институции и дописници за събития в областта и за изготвените дописки; от училищни директори и главни учители в областта за
културните организации и културно-просветната дейност; от началници на
строителни групи за извършеното чрез временна трудова повинност.
Манифести, писма, поеми, стихотворения, реферати, беседи, доклади и
др., ползвани при пропагандната дейност (1940–1947).
Надгробно слово и информация до централния печат за погребението на
17 юни 1946 г. на първия кмет на Горна Джумая след 9 септ. 1944 г. Георги
Димитров Стоянов (1946).
Годишен отчет за дейността на читалище „Христо Ботев“ – с. Годлево и
статистически сведения за дейността на читалища в Светиврачка и Петричка
околии.
Закони за: кинематографа (1930); бюджета на страната (1945–1947).
Списъци: на учебните заведения и на културно-просветните дружества
в областта; на общините и населените места в областта със сведения за броя
на населението и домакинствата през 1934 и 1945 г. (1945).
Ведомости за заплати.
Служебни досиета. ЛП
Държавен народен театър „Никола Вапцаров“ – Благоевград
Ф. 326, 5 описа, 177 а.е., 1.80 л.м., 1947–1991 г.
С Указ на Президиума на НС през 1948 г. се одържавява съществуващият дотогава към читалището полупрофесионален областен театър. Наименованието
му става Държавен народен театър – Горна Джумая. През 1952 г. приема името
на Никола Вапцаров. От 1965 г. е Драматичен театър „Никола Вапцаров“ – Благоевград. Организира и провежда театрална и културно-масова дейност.

Окръжни, наредби, инструкции, заповеди и решения от от висшестоящи
органи по дейността на театъра.
Правилници за вътрешния ред.
Грамоти за творческата дейност на театъра (1984, 1986).
Заповедни книги (1947–1961).
Протоколи от заседания на Художествения, Дирекционния и Управителния съвети и от общи събрания на колектива.
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Доклади, анализи, информации и отчети за дейността на театъра.
Програма за развитието на театъра през 1986–1990 г.
Програми, афиши, рекламни материали от представления.
Планове: репертоарни; за развитието и дейността на театъра; касови и
финансови.
Кореспонденция и договори за сътрудничество с театри от чужбина.
Справки и отчети за: дейността на театъра; гастролната дейност; изнесените представления, зрители и приходи; персонала и ФРЗ.
Списъци на художествените съвети.
Юбилеен сборник „50 години Драматичен театър“ (1969).
Програма, приветствия, библиографски указател и др. по случай 70-годишнината от създаването на театъра (1989).
Информация за собствения сграден фонд на театъра (1991).
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове. ЛП
Държавен куклен театър – Благоевград
Ф. 1457, 2 описа, 80 а.е., 0.38 л.м., 1981–2005 г.
Кукленият театър се създава като професионален състав към Окръжен съвет за изкуство и култура – Благоевград през 1975 г. С Решение № 96 от 28 май
1981 г. на БМС се обособява като Държавен куклен театър. Организира и представя куклени театрални постановки за деца.

Указания, наредби, решения, заповеди на висшестоящи органи по дейността на театъра.
Протоколи: от заседанията на Дирекционния и Художествения съвети;
разделителен протокол и баланс между Окръжен съвет за изкуство и култура
и Куклен театър – Благоевград (1981); от заседания на ОбС – Благоевград и
заповеди на Министерството на културата за преобразуването на Държавен
куклен театър – Благоевград в Общински куклен театър (1997–1998).
Доклади за дейността на театъра.
Планове: петгодишни за развитието на театъра (1981, 1986); годишни за
културната дейност.
Отчети за: цялостната дейност; представените пиеси; приходите и разходите; капиталните вложения и въведените в действие основни фондове;
персонала и ФРЗ; социалното развитие на колектива; образователната и възрастовата структура на персонала.
Афиши, програми, плакати, покани и рецензии за представленията на
театъра.
Сведение за участието на театъра в Панаир на куклите в София (2003).
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Рекламна брошура с програма на 24-тия международен куклен фестивал
в Мистелбах, Австрия (2002) и бюлетин и програма на международния куклен фестивал в Бачка Паланка, Югославия (2004–2005).
Бюджети, баланси и счетоводни отчети. ЛП
Камерна опера – Благоевград
Ф. 1454, 1 опис, 62 а.е., 0.20 л.м., 1974–1991 г.
Създава се през 1972 г. към Благоевския районен народен съвет и читалище
„Пенчо Славейков“ – София. Под наименованията Младежка опера, Младежка
камерна опера, Творчески дом на музиката и Младежка опера за всички представя няколко опери с участието на студенти от Българската държавна консерватория. С Решение на Председателството на Комитета за култура, ОК на БКП
и ИК на ОНС – Благоевград от 1977 г. Постоянно седалище на Камерна опера е
Благоевград. Предметът на дейност е популяризиране на камерното оперно изкуство чрез лекоподвижни и кратки по времетраене оперни постановки, музикално-образователна и възпитателна дейност.

Наредби, протоколи, инструкции на висшестоящи органи по дейността
на операта.
Правилник за вътрешния ред (1988).
Кореспонденция с централни ведомства и висшестоящи органи за: получаването на нотни материали от чуждестранни издателства, организирането
на турнета в Египет, Италия, Гърция, Югославия, Македония, Чехословакия,
Испания и др.; дейността на операта.
Протоколи от заседанията на: Художествения и Координационния съвети; общо събрание на колектива (1991).
Доклади и справки за създаването и цялостната дейност на операта.
Брошура, издадена по случай 10-годишнината на Камерна опера (1982).
Грамота от Общинския съвет за култура – Станке Димитров (Дупница)
за представянето на Камерна опера – Благоевград в Майските празници на
културата през 1984 г.
Годишни репертоарни планове, програми, справки, отчети, информации
за изнесени спектакли и концерти.
Отзиви в българския и чуждестранния печат за концертната дейност на
операта.
Рекламни дипляни и брошури. ГА
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Държавен ансамбъл за песни и танци – Благоевград
Ф. 351, 6 описа, 431 а.е., 2.03 л.м., 1954–1999 г.
Създава се с решение на Министерството на културата през 1954 г. като
Държавен ансамбъл за македонски народни песни и танци. През 1961 г. променя
наименованието си на Държавен ансамбъл за песни и танци, а от 1966 г. е Държавен ансамбъл за народни песни и танци „Пирин“ – Благоевград. Предметът
на дейност е издирване, съхраняване, развитие и популяризиране на българския
фолклор от Пиринска Македония.

Кореспонденция с висшестоящи органи по дейността на ансамбъла.
Устройствени правилници.
Протоколи от: заседания на Дирекционния и Художествения съвети;
общи събрания на танцовия състав и на хоровия състав (1991–1992).
Доклади, отчети, оценки, информации, анализи за дейността на ансамбъла.
Грамоти, приветствия, телеграми, благодарствени адреси на ансамбъла
за културни изяви в България и чужбина.
Удостоверения за награждаване на ансамбъла с почетни значки.
Планове и програми за дейността на ансамбъла.
Книга за вписване на изнесените концерти (1955–1973).
Договори: за изнасяне на концерти в страната и чужбина; за осъществяване на звукозаписи, създаване на хореография и постановка на танци, изработване на костюми.
Вестници, списания, брошури, албуми и др. с отзиви и рецензии за изяви
на ансамбъла в страната и чужбина.
Рекламни листовки, афиши, брошури, албуми, диплянки, картички, концертни покани, пана, календари за ансамбъла.
Сборници с народни песни от репертоара на ансамбъла.
Молби на кандидати, протоколи от конкурси и заповеди за попълване
състава на ансамбъла (1954–1958).
Групови паспорти и колективни визи на ансамбъла за пътувания в Югославия, ФРГ, Австрия, Швейцария, Белгия и Либия (1965, 1980–1981, 1987).
Лични досиета на: певците Руска Стоименова, Илия Аргиров, Пелагия
Костова, Надка Вълчанова; балетмайстора Костадин Руйчев; кавалджията
Кольо Петков.
Тетрадка със снимки от честване на 10-годишнината на ансамбъла
(1964).
План-програма, сценарий, брошура за честване на 25-годишнината на
ансамбъла (1980).
Бюджети и финансови отчети.
Грамофонни плочи, аудиокасети, видеокасети и компактдискове с изпълнения на ансамбъла.
Албуми и снимки от концертни изяви в страната и чужбина. ЛП
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Съюз на българските художници – група Благоевград
Ф. 1150, 4 описа, 54 а.е., 0.51 л.м., 1964–2000 г.
Създава се през 1956 г. към отдел „Просвета и култура“ на ОНС – Благоевград. От 1958 до 1960 г. прекъсва дейността си. С решение на Управителния
съвет на СБХ през 1964 г. става самостоятелна юридическа единица. От 1989 г.
променя наименованието си на Съюз на художниците в България – дружество
„Македония арт“ – Благоевград. Организира и подпомага творческата дейност
на художниците.

Писма, указания, задания от висшестоящи органи по организиране на
изложби и други мероприятия по изобразително изкуство.
Статут на международен симпозиум по скулптура и камък, мрамор, гранит, андезит в Благоевград (1978).
Предложение от ръководството на СБХ – група Благоевград за развитието на изобразителните изкуства в окръга (1978).
Протоколи: от заседания на Художествения съвет; на комисии за приемане и оценка на творби на художници за изложби; на журита за награждаване на художници.
Планове: за дейността на групата; оперативен план на Окръжна художествена изложба „Пирин – 78“.
Отчети за дейността на групата и художествените изложби.
Покани, програми и др. художествени материали, изготвени от членовете на групата.
Бюджети, счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове.
Главна книга. ЛП
Окръжна библиотека „Владимир Поптомов“ – Благоевград
Ф. 905, 7 описа, 202 а.е., 2.49 л.м., 1953–1997 г.
Създава се през 1953 г. като Окръжна библиотека „Владимир Поптомов“ –
Благоевград за библиотечно обслужване на населението и методическо ръководство на библиотеките в окръга.През 1989 г. променя наименованието си на Универсална научна библиотека – Благоевград.

Указания, разпореждания, програми и др. на висшестоящи органи по
дейността на библиотеката.
Правилници за устройството и задачите на библиотеката.
Протоколи от: заседания на Библиотечния съвет и колегиума на библиотекарите; на Дирекционния съвет; създаване на югозападна библиотечна
зона; културно-масовата работа; проверка на библиотеката; библиотечното
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комплектуване; съвещания с библиотекарите от окръга; прегледа за най-добро читалище и библиотека (1958); семинари.
Доклади и информации за: състоянието на библиотеките в окръга; библиотечни съвещания; ролята на библиотеките в социално-икономическото
развитие; 25-годишния юбилей на библиотеката; работата на читалищните
библиотеки и културно-масовите прояви.
Програми и планове за: цялостната дейност на библиотеката; културно-масовата работа; библиотечния съвет; квалификацията на библиотечните
работници; работата на библиотеките в окръга; читателски конференции, обсъждания на книги др.; 25-годишния юбилей на библиотеката; развитието на
единната библиотечна система до 2000 г.
Отчети за работата на библиотеката, библиотеките в окръга и читалищната библиотека в Благоевград.
Бюлетини за библиотечната дейност в окръга.
Справочно-библиографски, препоръчителни и информационни списъци.
Актове от проверки на библиотечния фонд и библиотеките в окръга.
Списък на дарители на читалищните библиотеки през периода 1920–
1980 г.
Бюджети. ЛП
Окръжен държавен архив – Благоевград
Ф. 1082, 2 описа, 401 а.е., 3.28 л.м., 1952–1986 г.
Създава се през 1952 г. като Окръжен държавен архив при МВР с Указ № 515
от 1951 г. на Президиума на НС и ПМС № 344 от 1952 г. През 1961 г. преминава
на административно подчинение на ОНС – Благоевград, а в методическо – на
отдел „Архивен“ при Министерството на просветата и културата. От 1978 г.
е Дирекция „Окръжен държавен архив“, а от 1988 г. – Дирекция „Държавен архив“. С ПМС № 268 от 30 дек. 1992 г. архивът преминава на пряко подчинение
на ГУА при МС. Съгласно Устройствения правилник на ГУА при МС от 2000 г.
става Териториална дирекция „Държавен архив“ – Благоевград. Провежда държавната политика в областта на архивното дело, организира събирането, съхраняването, използването и популяризирането на документалното богатство на
окръга (областта).

Разпореждания, решения, програми, предложения, инструкции, указания, наредби на висшестоящи органи по дейността на учреждението.
Правилници за: вътрешния ред; работата на ЕПК; примерен за организацията на архивните документи от фондообразувателите; определяне възнаграждението на граждани, предали документи на архива.
Заповеди за: назначаване на ЕПК; комплектуване; утвърждаване на временни цени на услугите в държавните архиви; икономии на отоплителни материали и противопожарна защита; личния състав.
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Протоколи от: заседания на Дирекционния съвет, ЕПК и Оценителната комисия; комплексни проверки на архива от ГУА; съвместни проверки
на архива с комитетите за ДНК; годишни отчетни събрания; констативни за
работата с архивните материали в учрежденията; съвещание с държавните
архиви от Западна България на тема „Научната организация на труда при
каталогизацията и информационната дейност на държавните архиви“ (1977).
Планове и програми за: работата на архива; издателската работа; издирване и популяризиране на документите по възродителния процес; служебната квалификация; честване на годишнини; изграждане на застрахователния
фонд; съвместната работа със средствата за масова информация и обществените организации.
Доклади, отчети и информации за: работата на архива; информационната дейност; обществени прегледи; движението „Народната памет разказва“;
служебната квалификация; обучението на кадрите в предприятията; състоянието на деловодството и архивното дело в окръга; резултатите от внедряване на Единната държавна система за деловодство; популяризиране на научноизследователската и научно-справочната дейност; юбилейни чествания.
Преписки: с фондообразуватели за създаване на образцови архиви; със
средствата за масова информация; по обмяната на опит; с предприятия, навършващи кръгли годишнини; с лица, притежаващи документи от личен характер; по изземване на документални материали от музеите, читалищата и
др. културни институти.
Списъци: на получени книги за библиотеката при архива; на кръгли годишнини; на фондообразуватели; за подборно комплектуване; анотирани.
Сведения за възникване на предприятия.
Статии от служители на архива във вестници и списания.
Научни изследвания.
Бюджети. ЛП
Окръжен исторически музей – Благоевград
Ф. 988, 6 описа, 198 а.е., 1.60 л.м., 1952–2002 г.
Създава се през 1952 г. с решение на Комитета за изкуство и култура като
Окръжен народен музей – Благоевград със задачата да проучва, издирва, комплектува, съхранява, опазва и популяризира паметниците от материалната и духовна култура, политическите борби, флората, фауната и полезните изкопаеми. От
1968 г. променя наименованието си на Окръжен исторически музей. През 1977 г.
се създава Окръжна дирекция „Културно-историческо наследство“, която през
1980 г. се преименува на Окръжна творческа дирекция „Културно-историческо
наследство“, а през 1983 г. – на Научно-производствена дирекция „Културноисторическо наследство“. Дирекцията се грижи за културно-историческото
наследство в окръга и ръководи цялостната дейност в това направление. През
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1998 г. дирекцията се закрива и музеят поема функциите ѝ. С ПМС № 80 от 7
апр. 2006 г. Исторически музей – Благоевград се преобразува в Регионален исторически музей.

Инструкции, наредби, правилници, указания и др. на висшестоящи органи.
Решения на ОбС в Благоевград за преминаване на Редакция „Енциклопедия Пирински край“ към музея и закриването ѝ (1994, 1999) и ОбС в Петрич
за преобразуване на музейната сбирка в градски музей (1998).
Устройствени правилници.
Кореспонденция с висшестоящи органи, сродни учреждения и частни
лица за: основната дейност на дирекцията; материално-техническото снабдяване; събирателската работа; реставрацията и консервацията на недвижими
културни паметници; комплектуването на музейните фондове; подготовка и
работа с кадрите; международната дейност.
Протоколи от общи събрания и заседания на Дирекционния съвет.
Доклади за цялостната дейност на дирекцията.
Тематико-експозиционни планове на музея.
Планове и отчети на: отделите в музея; научната група; Градски археологически музей – Сандански; музеите в Гоце Делчев, Разлог, Якоруда, Добринище, Банско, Петрич и Мелник; музейни сбирки – с. Дъбница и с. Скребатно; къща-музей „Н. Парапунов“ – Разлог.
Информации, справки, докладни записки и др. за: археологически проучвания, опазване на културни паметници; дейността на Художествена галерия „Стоян Сотиров“ – Благоевград; подготовка на тематични изложби,
постоянни експозиции и музейни сбирки в Благоевград и региона; работата с
дарителите и сътрудническия апарат; културно-просветната, научноизследователската и издателска дейност.
Програма, справки и информации за проектиране, реставрация и реконструкция на обекти по повод посрещане на дипломатическия корпус в Благоевградски окръг (1986–1987).
Програми и договори за сътрудничество с музеите в Киев и Скопие
(1988–1990).
Книги за: движението на посетителите; справки от посетителите; впечатленията на посетителите.
Рекламни брошури на фондовете на музея (2000).
Юбилейни вестници (1997, 2002).
Бюджети и счетоводни отчети. ЛП
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Радио-телевизионен център – Благоевград
Ф. 1288, 4 описа, 522 а.е., 5.15 л.м., 1973–2005 г.
Създава се през 1973 г. като Районна радиостанция – Благоевград с цел
отразяване на обществено-политическия, икономическия и културния живот в
Югозападна България. През 1975 г. се създава Телевизионен център, който се обединява с радиото в Радио-телевизионен център – Благоевград. От 1977 г. радиото и телевизията се разделят, а през 1984 г. отново се обединяват. През 1990 г.
се извършва ново разделяне в две самостоятелни институции.

Разпореждания, инструкции, указания, наредби на висшестоящи организации по дейността на центъра.
Концепция за задачите на Радио Благоевград (1976).
Структура на РТЦ (1988).
Правилници за вътрешния ред.
Заповеди на ръководството по дейността на радиото и телевизията.
Протоколи от: заседания на ръководството на радиостанцията, Административния и Идейно-художествения съвети, Редколегията на телевизията;
общи събрания; разделителен протокол и договори за финансово-имуществени отношения между Радио Благоевград и Телевизионен център – Благоевград (1990, 1992).
Доклади и информации: за състоянието и развитието на преустройството на Българското радио и Радио Благоевград (1980); предаванията на радиото; на дежурните редактори.
Програмни схеми на радиото.
Планове: годишни по цялостната дейност; перспективни за развитие на
телевизионното студио за периода 1976–2000 г. (1976); с тематична насоченост в предаванията; по творческата дейност; идейно-тематични за радиото и
за телевизията; на редакция ЛИК; за повишаване квалификацията на кадрите;
финансови.
Отчети: за дейността на центъра; на музикалната редакция; на редакция
ЛИК; за развитието на материално-техническата база; за капиталните вложения; за повишаване квалификацията на кадрите; за персонала и ФРЗ.
Статут на „Златната антена“, решения и сведения по провеждането ѝ.
Авторски текстове на журналисти и водещи на предавания, дешифрирани магнетофонни записи, разговори с участници в радиопредавания, интервюта с видни личности, обществени и стопански деятели и др. на редакциите
в Радио Благоевград.
Авторски сценарии за филмови разкази и драматизация на приказки от
рубриката „Детски екран“, филмови очерци, телевизионни и документални
филми, образователни програми, публицистични предавания; документални
филми, посветени на революционери, културни дейци, общественици и др. на
Телевизия Благоевград.
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Анализ на резултатите от социологическо изследване на тема „Аудиторията на Радио Благоевград“ (1988).
Юбилейна аудиокасета със записи на народни песни, звучали в ефира на
радиото (1998).
Партитури за обработени народни песни, звучали в ефира на радиото.
Спомени на сподвижници на Яне Сандански, участници в Македоно-Одринското опълчение, Дъбнишките събития и септемврийските събития през
1923 г. (1979).
Бюджети, счетоводни отчети и баланси. ЛП
Регионален телевизионен център – Благоевград
Ф. 1556, 1 опис, 86 а.е., 0.42 л.м., 1990–2004 г.
Създава се през 1975 г. с Разпореждане № 325 на БМС и заедно с Радио Благоевград образуват Радио-телевизионен център. От 1990 г. Телевизионен център –
Благоевград е самостоятелна юридическа личност с ведомствена и програмна
зависимост от БНТ. С Решение на Директорския съвет на БНТ от 20 май 1992 г.
се преобразува в Регионален телевизионен център – Благоевград. Предметът на
дейност е създаване и разпространяване на телевизионни програми, излъчване на
информация за събития и проблеми от местно значение, произвеждане и разпространяване в регионалните телевизионни програми на рекламни продукти.

Наредби, правилници, решения, заповеди на висшестоящи органи по
създаването, преобразуването и дейността на РТВЦ.
Кореспонденция с висшестоящи органи за: международното сътрудничество; техническото осигуряване на телевизионните предавания, пренасянето и качеството на телевизионния сигнал; организирането на телевизионното
производство.
Протоколи от: заседанията на Управителния съвет на БНТ, засягащи
дейността на телевизионния център; общо събрание за избор на временно
изпълняващ длъжността ръководител на ТВЦ – Благоевград (1991); заседания на Дирекционния и Художествения съвети.
Предложения за участие на РТВЦ – Благоевград в програмите на БНТ.
Анализи, оценки, отчети за излъчените програми и техническото състояние на центъра.
Сценарии за информационни, публицистични, драматургични, детски
образователни, рекламни и музикални програми.
Социологическо изследване на зрителските предпочитания в Пиринския
край (1992–1993).
Бюджети и отчети за изпълнението им. ГА
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Редакция на вестник „Пиринско дело“ – Благоевград
Ф. 575, 7 описа, 178 а.е., 1.50 л.м., 1948–1995 г.
Създава се през 1945 г. със задачата да отразява обществено-политическия,
стопанския и културния живот на окръга. Първоначално е орган на Областния
комитет на ОФ, а от 1950 до 1987 г. е орган на ОК на БКП, ОК на ОФ и ОНС –
Благоевград. От октомври до декември 1994 г. променя наименованието си на
Редакция на в. „Стандарт юг“. Прекратява съществуването си през май 1995 г.

Решения, мероприятия и план-програма на ОК на БКП и ОНС – Благоевград по дейността на вестника.
Правилници за вътрешния ред.
Протоколи от: обсъждане на вестника от СБЖ (1961); заседания на редколегията; отчетни събрания; съвещания със сътрудници; обсъждане на критични материали.
Планове: на редакцията; по списване на вестника; за броевете на вестника; на редакционния колектив; по труда.
Доклади и информации за: работата на редакцията; честване на юбилейни годишнини на вестника; критичните материали; хумористичните материали; обсъждане на вестника и подобряване на списването му.
Регистър за статиите за видни исторически личности (1948).
Книга за обсъждане на вестника (1953–1956, 1959).
Читателски писма, възражения и обяснителни бележки до редакцията по
повод журналистически проверки и публикувани критични материали.
Писма и поздравителни картички от български емигранти в Канада и
САЩ до редакцията на вестника и кореспонденция с журналисти от Германия, Канада, Кипър, САЩ, Съветския съюз, Република Македония и с международни правозащитни организации (1977–1984, 1990–1992).
Научно-популярни статии, краеведски проучвания и изследвания за историята на Пиринския край: за участието на българите от Пиринска Македония в Априлското въстание, Руско-турската война, Кресненско-Разложкото
въстание, Илинденско-Преображенското въстание; просветното и църковното дело в Пиринска Македония; обществено-политическия живот в Пиринска
Македония през 1919–1940 г. и др.
Спомени, интервюта, писма, статии и др. за: освобождаването на Пиринска Македония от османско иго; основаване организации на БКП; септемврийските събития през 1923 г. в Горноджумайско; историята на БЗНС;
дейността на местни исторически личности; съпротивителната борба през
1941–1944 г. и др.
Биографични очерци за видни личности.
Етнографски и фолклорни проучвания.
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Бюджети.
Снимки на: участници от Пиринския край в политическите борби през
1923, 1941–1944 г., политически и държавни ръководители, обществени
обекти и културно-исторически паметници, участници в Македоно-Одринското опълчение, изявени културни дейци, учители, актьори, орденоносци,
спортисти; откриването на първия фестивал на политическата песен „Ален
мак“ в Благоевград; среща с родственици на Паисий Хилендарски; юбилейни
чествания на исторически събития; политически прояви в Пиринския край и
др. (1952–1995). ЛП
Окръжно предприятие „Кинефикация“ – Благоевград
Ф. 676, 7 описа, 322 а.е., 2.00 л.м., 1947–1998 г.
Създава се през 1953 г. като Окръжно управление на ДП „Кинефикация“ със
задача да ръководи дейността на кината в окръга. През 1957 г. променя наименованието си на Окръжно предприятие „Кинефикация“, а през 1971 г. – на Окръжен
клон „Кинефикация“. От 1975 г. е Окръжно управление „Кинефикация“. Със Заповед от 3 ноем. 1992 г. Министерството на културата преобразува Управление
„Кинефикация“ в ЕООД „Пирин филм“ с предмет на дейност разпространение и
показ на филми и други аудиовизуални произведения. През 1998 г. дружеството е
продадено на „Филм 98“ ООД.

Постановления, решения, указания, инструкции, заповеди на висшестоящи органи по дейността на предприятието.
Кореспонденция с висшестоящи органи по цялостната дейност по филморазпространението и кинообслужването, за състоянието, ползването и закриването на кина в региона.
Правен анализ (1995).
Информационен меморандум за приватизация на дружеството (1998).
Протоколи: от заседания на Стопанския съвет и общи събрания; за оценка на имуществото на дружеството; на тръжни комисии за продажба на основни средства на кината в региона.
Доклади за дейността на кината.
Оздравителна програма (1995).
Планове за: дейността на районните клонове в Гоце Делчев, Петрич, Разлог и Сандански; кинообслужването; труда и работната заплата; финансови.
Обзори, отчети, информации за кинообслужването.
Сведения за реализираните зрители.
Списъци на наличната техника в кината.
Програми на кината и видеоклубовете.
Договори с фирми-разпространители на игрални и документални филми
за наемане на филми за прожектиране.
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Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове.
Служебни досиета на Хрисана Граменова, Благо Татарски и Владимир
Мишев –началници на околийските управления „Кинефикация“ в Благоевград и Разлог (1947–1958). ЛП
Държавно предприятие „Фотография“ – Благоевград
Ф. 661, 10 описа, 8742 а.е., 22.80 л.м., 1957–1992 г.
Създава се през 1957 г. като ОП „Фотография“. От 1964 до 1971 г. е ДП
„Фотография“, след което действа като ДО „Българска фотография“ – клон
Благоевград до 1975 г. Следващите промени в наименованието са Окръжен център за фотопропаганда и фотообслужване (1975–1976), Районно фотографско
предприятие (1976–1981), Окръжен център за фотопропаганда, фотоизкуство и
фотообслужване (1981–1988), Център за фотопропаганда, фотоизкуство и фотообслужване (1988–1990), ДФ „Българска фотография“ – клон Благоевград. С
Решение на Съвета на директорите на АД „Българска фотография“ – София
от 30 март 1992 г. се прекратява юридическата самостоятелност на клона в
Благоевград и активите и пасивите му се поемат от клона в Перник. Извършва
фотографски услуги на населението в ателиетата и чрез външно снимане, изработва албуми, витрини, табла с фотоинформационен и пропаганден характер.

Постановления, решения, указания, наредби, окръжни, заповеди, на висшестоящи органи по дейността на предприятието.
Правилници за стопанското устройство на предприятието.
Протоколи от: заседания на Стопанския съвет на предприятието; от заседание на Съвета на директорите на АД „Българска фотография“ – София за
прекратяване юридическата самостоятелност на клона в Благоевград (1992).
Доклади за дейността на предприятието.
Дългосрочна прогноза за развитието на предприятието (1978).
Планове: петгодишен перспективен за Осмата петилетка (1980); годишни на предприятието; финансови; производствени; за реализация на производствената дейност; за реализация на фотоуслугите и продажбата на филми;
по труда; за финансиране на капиталните вложения.
Отчети: за дейността на предприятието; производствени; за себестойността и реализацията на продукцията; за труда и ФРЗ.
Счетоводни отчети и баланси.
Дневник главна книга.
Ревизионни актове.
Поименен списък за въведени в действие обекти.
Дневници за регистриране на негативите.
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Черно-бели и цветни негативи от: обществено-политическия живот в
окръга, стопанската и промишлена дейност, културно-просветната дейност,
физкултурата и здравеопазването, честване на годишнини от национални
празници, възпоменателни тържества по случай годишнини от исторически
събития; откриване на предприятия, паметници на видни дейци и исторически личности; конференции и сесии на политически партии и организации;
посрещане на чуждестранни и други делегации; общоградски тържества и др.
Албуми със снимки: за обществено-политическия, икономическия и стопанския живот в окръга; от дейността на политически партии и организации;
развитието на промишлеността, транспорта, търговията, селското стопанство, горското стопанство; строителството и архитектурни забележителности в региона; просветната дейност; културни изяви; спортни състезания и
др. ЛП
Окръжна дирекция „Музика“ – Благоевград
Ф. 1325, 4 описа, 87 а.е., 0.44 л.м., 1956–1999 г.
Създава се с Решение на ОНС – Благоевград през 1956 г. като Окръжно
концертно бюро – Благоевград със задача да организира и ръководи музикалния
живот в града и окръга. С Решение на Комитета за стопанска координация от
1969 г. се преобразува в Дирекция „Българска музика“. По силата на ПМС № 4
от 17 февр. 1984 г. се обединява с ДСП „Бюро Естрада“ в Окръжна дирекция
„Музика“, която след административната реформа през 1987 г. става Дирекция
„Музика“. От 1991 г. до закриването си през 1999 г. действа под името Агенция
„Музика“.

Наредби, инструкции, правилници, заповеди на висшестоящи органи по
дейността на дирекцията.
Заповеди на ръководството по дейността на дирекцията.
Протоколи: на специализирани комисии от изпити на дисководещи, естрадни и фолклорни певци и инструменталисти (1986); от национални прегледи на музикални изпълнители и състави от Благоевградски окръг (1988);
на комисия при Дирекция „Музика“ – Благоевград за прослушване на оркестрови състави и вокални изпълнители, работещи в заведенията за обществено хранене (1988–1989).
Доклади за дейността на дирекцията.
Планове за: дейността на дирекцията; концертната дейност; труда и работната заплата.
Отчети за: изнесените концерти и спектакли; авторските възнаграждения на музиканти-артисти и колективни изпълнители; труда; персонала и работната заплата.
Счетоводни отчети и баланси. ЛП
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Държавно стопанско предприятие „Бюро естрада“ – клон Благоевград
Ф. 1089, 4 описа, 144 а.е., 1.25 л.м., 1961–1984 г.
Създава се през 1963 г. със задача да организира и ръководи музикално-естрадната дейност в заведенията за обществено хранене в Благоевградски, Кюстендилски и Пернишки окръзи. По силата на ПМС № 4 от 17 февр. 1984 г. прекратява
своята самостоятелна дейност и преминава към Окръжна дирекция „Музика“.

Наредби на висшестоящи организации по дейността на предприятието.
Заповеди на ръководството по дейността на предприятието.
Протоколи от заседания на Стопанския съвет.
Обзори и обобщени отчетни доклади за цялостната дейност на предприятието.
Планове: петгодишен (1980); по труда и работната заплата; за приходите, разходите и печалбите.
Статистически отчети.
Счетоводни баланси.
Ревизионни актове. ЛП
Дирекция „Културен отдих и художествена украса“ – Благоевград
Ф. 1257, 4 описа, 147 а.е., 1.09 л.м., 1973–1999 г.
Създава се през 1973 г. с Решение на ИК на ОНС – Благоевград като СП
„Културен отдих и художествена украса“ с предмет на дейност организиране и
провеждане на мероприятия по културния отдих, изработване и осъществяване
на временна политическа, художествена и нагледна агитация; производство на
сувенири и др. От 1978 г. предприятието се преобразува в Дирекция „Културен
отдих и художествена украса“ при Окръжния съвет за култура. С Решение на
ОбС – Благоевград от 13 апр. 1990 г. се образува ОбФ „Отдих и украса“, която
през 1992 г. се преобразува в ЕООД „Отдих и украса“. Дейността на дружеството се прекратява съгласно Решение на ОбС – Благоевград от 2 апр. 1998 г.
Ликвидацията приключва през 1999 г.

Наредби, решения, заповеди, кореспонденция с висшестоящи органи по
дейността на дирекцията (1984–1989).
Протоколи от: заседания на Дирекционния, Стопанския и Управителния
съвети и на Ликвидационната комисия; общи събрания; за предаване и приемане на сгради от ЕООД „Отдих и украса“ на Община Благоевград (1995);
за преоценка на имуществото на дружеството (1991); от търгове за продажба
на имуществото и дълготрайни материални активи на дружеството (1998).
Заповеди на ръководството по дейността на дружеството и на Ликвидационната комисия за провеждане на търгове и продажба на имущество.
439

Архивни справочници

Доклади за цялостната дейност на дирекцията.
Организационен план, план-сценарий, план-сметка, покани, писма, поздравителни телеграми от честване 15-годишнината на дирекцията (1988).
Планове и отчети за: дейността на дирекцията; производството; капиталните вложения; квалификацията на кадрите; социалното развитие на колектива; персонала и ФРЗ; образователната и възрастовата структура на персонала; трудовите злополуки.
Експертни оценки на движимото имущество на дружеството (1998).
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове.
Договор за водене на социалистическо съревнование между дирекциите
в Благоевград и Враца (1987). ЛП
Окръжен съвет на Дружество за разпространение на научни знания
„Георги Кирков“ – Благоевград
Ф. 1263, 3 описа, 71 а.е., 0.75 л.м., 1972–1990 г.
Създава се през 1972 г. на основание решения на ЦК на БКП и ОК на БКП –
Благоевград от 1971 г. със задача да разяснява марксистко-ленинската теория,
да популяризира постиженията и опита на СССР и КПСС, да разпространява
производствено-технически, естествено-научни, педагогически, правни, здравни
и други знания, да съдейства за нравственото, естетическото и атеистичното
възпитание на трудещите се. След административно-териториалната реформа
в страната през 1987 г. дружеството променя наименованието си на Регионално дружество за разпространение на научни знания „Георги Кирков“. Съгласно
решенията на Петата извънредна конференция на дружество „Георги Кирков“
през април 1990 г. дружеството прекратява дейността си, а лекторите от Благоевградски регион създават Регионално дружество за разпространение на научни знания.

Учредителни протоколи за създаване на дружеството (1972) и за учредяване на Регионалното дружество за разпространение на научни знания
(1990).
Решение на Окръжен съд – Благоевград за регистриране на Регионалното дружество (1990).
Протоколи от отчетно-изборни конференции, пленуми и заседания.
Планове и отчети за: изградени форми и брой на планираните лекции;
лекционната пропаганда; числения състав на лекторите; квалификацията на
лекторите; разпределението на персонала.
Бюджети, счетоводни отчети и баланси.
Албум със снимки на лектори от дружеството. ГА
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Окръжен съвет на Българското историческо дружество – Благоевград
Ф. 1169, 2 описа, 27 а.е., 0.36 л.м., 1964–1992 г.
Създава се през 1964 г. съгласно Решение на ЦК на БКП от 14 март 1964 г. за
възстановяване дейността на историческите дружества в България. Основната
му задача е да подпомага развитието на историческата наука чрез събиране на
извори за историята, да разработва проблеми в областта на краезнанието и да
пропагандира исторически знания. Прекратява дейността си в края на 1992 г.

Планове, доклади, указания от висшестоящи органи по дейността на
дружеството.
Учредителен протокол и устав (1964).
Протоколна книга (1964–1987).
Планове и отчети за дейността на ЦС на БИД, на дружеството в Благоевград и на секции „Архивистика“, „Музеи и музейни сбирки“ и „Родознание“.
Доклади, информации и научни съобщения: от първата научно-теоретична конференция по краеведение (1973); по краеведчески проблеми.
Тематични планове, покани за честване на юбилеи и годишнини.
Справки за: дейността на дружеството; числения състав и организационното състояние.
Писма до предприятия за оказване финансова помощ на дружеството.
Книги и списъци на членовете на дружеството (1977–1987).
Маршрутни листове и програми за организирани екскурзии в страната
и чужбина.
Отпечатъци от печатите на ОС на БИД. ЛП
Окръжен читалищен съвет – Благоевград
Ф. 170, 1 опис, 20 а.е., 0.28 л.м., 1946–1956 г.
Създава се на 17 май 1952 г. със задачата да ръководи, контролира и подпомага дейността на околийските читалищни съвети и читалищата в Благоевградски окръг. Прекратява дейността си през 1956 г.

Писма, протоколи, доклади, заповеди, устави и оценки за учредяването,
развитието и ликвидирането на Областен читалищен съвет и Окръжен читалищен съвет – Благоевград (1946–1948, 1951–1956).
Инструкции, окръжни, указания и писма на висшестоящи органи за основната дейност на Областния и Окръжния читалищен съвет (1946–1948,
1950–1952, 1954– 1955).
Бюлетини на Съюза на народните читалища и на ръководни читалищни
органи в България.
441

Архивни справочници

Протоколи от: пленуми и съвещания; заседания на Бюрото; конференции и заседания на околийските читалищни съвети в Гоце Делчев, Петрич и
Сандански.
Писма, докладни записки, протоколи и членски списъци за учредяване
на читалища (1955).
Тезиси на доклади, лекции и учебни планове за културно-масова дейност.
Писма, сведения, списъци, оценки, указания, обяснителни бележки и
планове за: организационната дейност; дейността на читалищни библиотеки;
художествената самодейност и нагледната агитация на читалищата; организацията на архивно-деловодното обслужване; строителството на читалищни
сгради в Благоевградски окръг.
Ревизионни актове. ДТ
О К О Л И ЙС К И ЧИТ А Л ИЩ НИ СЪ ВЕ Т И
5 фонда, 6 описа, 100 а.е., 1.30 л.м., 1925–1958 г.
Продължават дейността на създадените преди 1944 г. околийски читалищни съюзи. Съгласно новия устав на Съюза на народните читалища, приет на 24-я
редовен читалищен конгрес през януари 1950 г., променят наименованието си на
околийски читалищни съвети. През 1956 г. преустановяват дейността си и се
вливат в околийските комитети на ОФ. Предметът на дейност е ръководство
на работата на читалищата в околиите.

Околийски читалищен съвет – Благоевград
Ф. 179, 1 опис, 29 а.е., 0.39 л.м., 1944–1956 г.
Околийски читалищен съвет – Гоце Делчев
Ф. 173, 1 опис, 21 а.е., 0.28 л.м., 1942–1957 г.
Околийски читалищен съвет – Петрич
Ф. 178, 1 опис, 7 а.е., 0.09 л.м., 1951–1954 г.
Околийски читалищен съвет – Разлог
Ф. 176, 1 опис, 23 а.е., 0.31 л.м., 1925–1956 г.
Околийски читалищен съвет – Сандански
Ф. 630, 2 описа, 20 а.е., 0.23 л.м., 1934–1958 г.
Учредителни преписки и сведения за създаването и дейността на околийски читалищни съюзи – ф. 176 (1942–1943, 1945–1956), ф. 179 (1944–1956).
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Окръжни, инструкции, указания, решения на висшестоящи органи по
дейността на читалищните съвети – ф. 176 (1942–1956), ф. 178 (1951–1954),
ф. 630 (1951–1958) и др.
Протоколи от: конференции; заседания на околийските читалищни
ръководства; учредителни на читалища и за утвържване на ръководствата
им – ф. 173 (1947), ф. 176 (1925–1947); читалищни събрания; съвещания на
щатните читалищни организатори и библиотекари в Благоевградска околия –
ф. 179 (1952–1953).
Заповедна книга – ф. 630 (1952–1956).
Доклади: от околийски читалищни конференции; от отчетни събрания
на читалищата; на читалищни организатори; за културно-масовата работа; за
библиотечната дейност.
Планове за: дейността на околийските читалищни съвети и читалищата;
културно-масовата работа; дейността на лекторските групи.
Бюлетини: на Върховния читалищен съвет и на Съюза на народните читалища в България – ф. 176 (1949, 1952, 1955–1956); „Пирински глас“ – на
Околийски читалищен съвет – Благоевград – ф. 179 (1953–1954).
Телеграма от читалищния съюз до ВНС по повод отнемане депутатския
имунитет на Никола Петков – ф. 179 [1947].
Статистически отчети за: дейността на околийските читалищни съвети;
на читалищата – ф. 173 (1945–1949), ф. 176 (1953–1953), ф. 178 (1951–1952),
ф. 179 (1944–1953), ф. 630 (1934–1935, 1939, 1945, 1953).
Информации, сведения, списъци за: културно-масовата дейност; работата на лекторските групи; състоянието на читалищата, библиотеките и кината; комплектуването на читалищните библиотеки в Благоевградска околия –
ф. 179 (1952–1954).
Бюджети.
Приходно-разходна книга – ф. 173 (1942–1956).
Дялове за капитала, влогови и спестовни книжки на околийски читалищни съвети в сдружение „Кооперация на читалищата в България“ – ф. 176,
ф. 179 (1945–1956).
Договори между читалищата за провеждане на съревнование. ЛП
Н А РО Д НИ ЧИТ А ЛИЩ А
20 фонда, 81 описа, 1525 а.е., 11.10 л.м., 1927–2004 г.
Продължават дейността на съществуващите до 1944 г. читалища. Организират и ръководят културно-просветната и масова работа, художествената самодейност, съставите и клубовете, лекториите, кръжоците, музикалните
школи, библиотеките към тях.
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Читалище „Никола Вапцаров“ – Банско
Ф. 40, 6 описа, 96 а.е., 0.67 л.м., 1945–1991 г.
Вж. ф. 39К
Създава се през 1908 г.

Образцово народно читалище „Георги Тодоров“ – Белица
Ф. 1025, 6 описа, 79 а.е., 0.55 л.м., 1942–1998 г.
Вж. ф. 103К
Създава се през 1908 г.

Народно читалище „Никола Вапцаров“ – Благоевград
Ф. 18, 8 описа, 365 а.е., 2.33 л.м., 1938–1994 г.
Създава се през 1866 г.

Читалищно-профсъюзен дом на културата –
с. Брежани, Благоевградско
Ф. 1331, 3 описа, 39 а.е., 0.20 л.м., 1975–2003 г.
Образцово народно читалище „Просвета“ – Гоце Делчев
Ф. 1029, 5 описа, 80 а.е., 0.51 л.м., 1964–1997 г.
Вж. ф. 168К
Създава се през 1865 г.

Народно читалище „Искра“ – с. Гърмен, Благоевградско
Ф. 1207, 3 описа, 30 а.е., 0.30 л.м., 1968–1994 г.
Читалище „Зора“ – с. Дъбница, Благоевградско
Ф. 1210, 1 опис, 9 а.е., 0.11 л.м., 1948–1982 г.
Вж. ф. 259К
Създава се през 1930 г.

Народно читалище „Просвета“ – с. Катунци, Благоевградско
Ф. 1001, 4 описа, 39 а.е., 0.20 л.м., 1960–1997 г.
Създава се през 1935 г.
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Народно читалище „Култура“ – Кресна
Ф. 1390, 2 описа, 35 а.е., 0.18 л.м., 1975–2004 г.
Създава се през 1932 г.

Читалище „Емануил Васкидович“ – Мелник
Ф. 1096, 5 описа, 48 а.е., 0.27 л.м., 1965–1997 г.
Създава се през 1886 г.

Образцово народно читалище „Братя Миладинови“ – Петрич
Ф. 600, 6 описа, 172 а.е., 1.15 л.м., 1943–1996 г.
Вж. ф. 109К
Създава се през 1914 г.

Народно читалище „Димитър Благоев“ –
с. Първомай, Благоевградско
Ф. 1392, 1 опис, 10 а.е., 0.10 л.м., 1973–1985 г.
Създава се през 1955 г.
Народно читалище „15 септември 1903 г.“ – Разлог
Ф. 105, 6 описа, 135 а.е., 1.38 л.м., 1945–1998 г.
Вж. ф. 121К
Създава се през 1909 г.

Образцово народно читалище „Отец Паисий“ – Сандански
Ф. 629, 6 описа, 127 а.е., 0.68 л.м., 1947–1996 г.
Вж. ф. 172К
Създава се през 1924 г.

Читалище „Кирил и Методий“ – с. Сатовча, Благоевградско
Ф. 1208, 3 описа, 29 а.е., 0.15 л.м., 1927–1999 г.
Образцово народно читалище „Климент Охридски“ – Симитли
Ф. 1119, 4 описа, 85 а.е., 0.70 л.м., 1944–1993 г.
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Народно читалище „Антон Попов“ – с. Скрът, Благоевградско
Ф. 1209, 2 описа, 10 а.е., 0.10 л.м., 1957–1984 г.
Народно читалище „Братя Миладинови“ – с. Струмяни,
Благоевградско
Ф. 1391, 1 опис, 14 а.е., 0.10 л.м., 1967–1987 г.
Народно читалище „Яне Сандански“ –
с. Хаджидимово, Благоевградско
Ф. 872, 4 описа, 47 а.е., 0.55 л.м., 1951–1996 г.
Вж. ф. 306К
Създава се през 1928 г.

Образцово народно читалище „Светлина“ – Якоруда
Ф. 1019, 5 описа, 76 а.е., 0.87 л.м., 1937–1991 г.
Вж. ф. 378К
Създава се през 1909 г.

Постановления, наредби, указания, правилници от висшестоящи органи
по дейността на читалищата.
Правилници за вътрешния ред.
Устави на читалищата.
Протоколи: от заседания на управителни и читалищни съвети; от отчетно-изборни събрания; от областна читалищна конференция – ф. 18 (1946);
от заседания на Читалищното настоятелство – ф. 1390 (1997–2004); на библиотечни съвети – ф. 1029 (1983–1985), ф. 1119 (1984–1985); на Общинския
съвет за култура – ф. 1029 (1986); на журита за разглеждане на литературни
творби на литературния кръжок – ф. 18 (1950–1951); на литературния кръжок – ф. 629 (1960–1962); учредителен протокол и устав на Фондация „Златен кестен“ – Петрич – ф. 600 (1993).
Доклади за: дейността на читалищата; честване юбилейни годишнини на
читалища – ф. 18 (1983), ф. 600 (1980, 1984), ф. 1019 (1969), ф. 1029 (1985).
Програми и планове за: дейността на читалищата; изявите на самодейните колективи; работата на библиотеките; провеждането на прегледи за найдобра читалищна дейност; провеждането на събори на народното творчество
„Пирин пее“; културно-масовата дейност; разгръщането на движението „Народната памет разказва“ – ф. 629 (1983); работата на Клуба на писателите и
за провеждането на майските вечери на младата българска поезия в Сандански – ф. 629 (1989).
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Програми, сценарии, информации, репертоарни планове и рекламни материали за: културно-масовата работа; дейността на хор „Македонска песен“,
хор „Ален мак“, Китаро-мандолинен оркестър „Пирински звуци“, симфоничния оркестър, естрадно-сатиричния състав към читалището в Благоевград –
ф. 18; провеждането на тържества, юбилейни чествания, празници, събори,
фестивали и митинги; прегледа на аматьорските театри – ф. 18 (1985); срещи
и разговори с писатели, литературни четения и обсъждания на книги.
Статистически отчети за: дейността на читалищата; културната дейност
и художествената самодейност; прожектираните филми – ф. 18 (1950); работата на библиотеките; труда и работната заплата.
Информации за: работата на градската духова музика – ф. 18 (1963–
1976), кукления театър – ф. 18 (1975–1977), сатиричния състав – ф. 600
(1967–1974), кино-фото клуба – ф. 18 (1971–1985), хора за култивирано пеене – ф. 629 (1960–1969), състоянието на мандолинните оркестри – ф. 629
(1989), ансамбъла за народни песни и танци – ф. 629 (1963–1967), литературния кръжок – ф. 629 (1965–1966); строителството на читалищната сграда –
ф. 18 (1984).
Статути за: дейността на самодейни художествени състави – ф. 18
(1992); участие в ХI национален празник на бабугерските маски и игри в
Перник – ф. 1119 (1990).
Тематични библиографски справки и списъци.
Книги: летописна – ф. 1208 (1927–1929); заповедни; за членовете – ф. 18
(1936–1961, 1965–1966), ф. 105 (1954–1958), ф. 1096 (1965); главна за библиотеката – ф. 600 (1947–1953); ревизионни; касови – ф. 600 (1943–1947);
партидни приходни и разходни – ф. 600 (1945–1948).
Списъци на членовете на читалищата и на управителни съвети.
Дипломи и грамоти за награждаване на читалища – ф. 18 (1972, 1976–
1977, 1979–1981), ф. 40 (1980–1981), 105 (1984–1985).
Дневници за: мероприятията на лекторската група – ф. 872 (1973–1983);
изявите на съставите – ф. 105 (1959–1974), ф. 1119 (1952–1969); сказките,
беседите и рефератите – ф. 1119 (1949–1964).
Регистрационни карти на участниците в III-я събор на народното творчество „Пирин пее – 1974“ – ф. 1208 (1974).
Речник на диалектни думи в якорудския говор – ф. 1019.
Вестници: „Съгласие“ – издание на читалището в Благоевград – ф. 18
(1992); юбилеен вестник „50 г. народно читалище“ – ф. 105 (1961).
Научни статии, спомени, бележки и исторически справки за читалища –
ф. 1019 (1969), ф. 1096 (1986, 1997), ф. 1119 (1953–1954, 1979), ф. 1207(1976).
Бюджети, счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове на контролни съвети и ревизионни комисии.
Проектосметни документации на читалищни сгради – ф. 1019 (1937),
ф. 1119 (1976–1980).
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Снимки: от откриването на читалището – ф. 1207 (1976); из живота на
танцовия и на театралния състав – ф. 1207 (1977–1979).
Албум със снимки за читалищната дейност – ф. 105 (1952–1978). ЛП
Групов фонд „Читалища от Благоевградски окръг“
Ф. 1335, 1 опис, 245 а.е., 1.00 л.м., 1929–1985 г.
Продължават дейността на съществуващите до 1944 г. читалища. Организират и ръководят културно-просветната и масова работа, художествената самодейност, съставите и клубовете, лекториите, кръжоците, музикалните
школи, библиотеките към тях.

Фондът съдържа документи на читалищата в селата: Абланица, Айдарово, Баня, Бачево, Блатска, Боголин, Ваклиново, Вълкосел, Габрене, Гайтаниново, Гега, Годешево, Голешово, Горно Драглище, Горно Дряново, Гостун, Градево, Дебрен, Джигурово, Добри лаки, Долен, Долна Градешница,
Долно Драглище, Долно Осеново, Долно Спанчево, Дренково, Елешница,
Железница, Игралище, Илинденци, Кадиица, Калиманци, Ключ, Ковачевица,
Конарско, Кочан, Читалище – с. Краище, Кремен, Крупник, Крушево, Кулата, Кърналово, Лешко, Лисия, Лъжница, Лъки, Марикостиново, Марчево,
Места, Микрево, Мулетарово, Мусомища, Ново Делчево, Никудин, Обел,
Обидим, Огняново, Ореше, Падеж, Петрово, Пирин, Плетена, Плоски, Покровник, Полето, Селище, Склаве, Слащен, Сливница, Станке Лисичково,
Стара Кресна, Старчево, Тешово, Филипово, Хвостяне, Хърсово, Цапарево,
Церово, Черниче, Чуричене, Яворница.
Инструкции на висшестоящи органи.
Протоколи от заседания на общинските съвети за култура и читалищните настоятелства (1929–1985).
Учредителен протокол на читалището в с. Кочан (1939) и на археологическо-етнографска сбирка при читалището в с. Ковачевица (1964).
Заповеди на читалищното ръководство в с. Кочан.
Планове: за цялостната дейност на читалищата; тематични планове на
народните университети и лекторски групи в с. Кочан; за организиране на
културно-масови мероприятия; за дейността на библиотеката в с. Мусомища; по творческата дейност на танцовия състав, театралната група и състава
по художествено слово в с. Мусомища; репертоарен план на читалището в
с. Полето.
Годишни доклади, информации, протоколи за дейността на читалищата.
Доклади: за дейността на библиотеката в с. Мусомища; за откриване на
новата читалищна сграда в с. Бачево (1963); от юбилейни чествания на читалищата в с. Мусомища (1977) и с. Склаве (1980).
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Проучване на просветното дело в с. Петрово.
Статистически отчети на читалищата (1940–1984).
Дневници за проведените културно-просветни мероприятия в читалищата в с. Микрево, с. Петрово и с. Станке Лисичково.
Информации за провеждането на местни празници в с. Мусомища.
Грамоти от Четвъртия събор на народното творчество „Пирин пее“ и от
фестивали на художествената самодейност.
Предложения за награждаване на читалищни дейци.
Песни, предания, легенди от с. Петрово.
Бюджети и финансови отчети (1940–1985).
Ревизионни актове.
Входящ дневник на читалището в с. Ковачевица (1939–1954). КД
СПИСЪК НА НЕАНОТИРАНИТЕ ФОНДОВЕ
Околийски клон „Кинефикация“ – Гоце Делчев
Ф. 267, 1 опис, 10 а.е., 0.28 л.м., 1952–1960 г.
Районно управление „Кинефикация“ – Петрич
Ф. 674, 1 опис, 5 а.е., 0.05 л.м., 1953–1963 г.
Районно управление „Кинефикация“ – Разлог
Ф. 705, 1 опис, 13 а.е., 0.10 л.м., 1952–1960 г.
Околийски клон „Кинефикация“ – Сандански
Ф. 273, 1 опис, 5 а.е., 0.05 л.м., 1953–1959 г.
Държавно предприятие „Кинефикация“ – клон Сандански
Ф. 668, 1 опис, 9 а.е., 0.10 л.м., 1960–1976 г.
Дом на учителя – Сандански
Ф. 1402, 1 опис, 19 а.е., 0 40 л.м., 1983–1990 г.
Клуб на пенсионера – с. Мусомища, Благоевградско
Ф. 1324, 1 опис, 6 а.е., 0.10 л.м., 1970–1986 г.
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ХІ. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ГРИЖИ
ХІ.1. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Районен център по здравеопазване – Благоевград
Ф. 1530, 1 опис, 32 а.е., 0.26 л.м., 1990–1999 г.
Създава се с ПМС № 250 от 31 дек. 1991 г. и действа от 1992 г. като Регионален център за здравна информация – Благоевград. С ПМС № 145 от 17 юли
1995 г. се преобразува в Районен център по здравеопазване. Провежда държавната здравна политика в района като осъществява методическо ръководство и
контрол по отношение дейността на лечебните и здравни заведения, осигурява
информационна основа за управление на здравеопазването в района, контролира
прилагането на нормативните актове и др.

Заповед на Министерството на здравеопазването за определяне на комисии по здравните заведения за изготвяне на разделителни протоколи и разпределение на активите и пасивите на новосъздадени здравни заведения.
Протоколи: за прехвърляне на Регионален център по здравна информация от бюджета на общината към републиканския бюджет (1992); на Районната комисия по здравеопазване и решение на Централната акредитационна
комисия за акредитация на диспансерите и Дом „Майка и дете“ – Благоевград
(1998–1999).
Здравна карта на Благоевградски район (1998).
Информации и справки за: разпределението на лекарските практики,
броя и териториалното разположение на населението в областта; разпределението на лекарските длъжности за специализирана доболнична помощ;
прилагането на реформата в здравеопазването и регистрацията на лечебните заведения в областта; индикативните стандарти за медицински персонал,
болнични легла, първична медицинска и стоматологична помощ, длъжностите за медицински и стоматологичен персонал; натуралните показатели на
здравните заведения на издръжка на общините.
Отчети за: регистрираните заболявания по здравни заведения в общините от областта; основните показатели за заболеваемостта с временна нетрудоспособност по общини; броя на здравните заведения, леглата и персонала;
разпределението, наличностите и разходите на животоспасяващи медикаменти и лекарствени средства за региона.
Бюджети. ГА
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Първостепенна окръжна болница – Благоевград
Ф. 880, 6 описа, 306 а.е., 3.35 л.м., 1951–1993 г.
Създава се през 1945 г. като Районна болница. През 1948 г. става Окръжна
болница, а през 1966 г. – Първостепенна окръжна болница. След закриването на
окръзите през 1987 г. променя наименованието си на Общинска районна болница,
а със Заповед на МНЗСГ от 11 авг. 1989 г. става Обединена районна болница.
Предметът на дейност е лечебно-диагностична, профилактична и рехабилитационна дейност за населението и методическа и консултативна помощ на здравните заведения в окръга.

Наредби, указания, решения, заповеди на висшестоящи органи по дейността на болницата.
Правилници за вътрешния ред.
Протоколи от: заседания на Болничния съвет; съвещания и събрания;
изпити с ординаторите; заседания на комисиите за планови промени и по
трудово-правни спорове; протокол и разделителна оборотна ведомост между
болницата и Дом „Майка и дете“ – Благоевград (1992).
Доклади за: дейността на болницата и поликлиниката; „Четиридесет години здравеопазване в Пиринския край“ (1982).
Програми за: развитието на здравеопазването; потребностите от измервателни средства, електронни модули и системи.
Планове и отчети за дейността на болницата и отделенията.
Статистически отчети за: дейността на болницата, поликлиниката и отделенията; здравните служби към промишлените предприятия; селските здравни служби; лечебно-профилактичната дейност; бързата и неотложна медицинска помощ; работата на клиничната лаборатория; медицинските кадри;
разкритите легла; състоянието и използването на материално-техническата
база; капиталовложенията; квалификацията на кадрите; персонала и ФРЗ.
Анализи за смъртността сред възрастното население от община Благоевград и за раждаемостта и детската смъртност в общините Благоевград и
Симитли.
Обобщена справка за структурата, легловата база и кадровото осигуряване на болницата (1989).
Индикативни стандарти за потребността от хирургична помощ в община
Благоевград и Симитли (1993).
Дневник на научно-лекарския колегиум (1951–1954).
Атестационни листове на лекарите.
Бюджети и счетоводни баланси.
Досие на въведената разработка „Нехерметична система на инжекторно
обдишване на пациенти при бронхоскопия“ (1985–1986).
Жалби, молби, сигнали и др. на пациенти и длъжностни лица по качеството на медицинското обслужване. ЛП
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О Б Е Д ИН Е НИ ГР А Д С КИ БОЛНИЦИ
4 фонда, 32 описа, 1455 а.е., 11.88 л.м., 1931–1998 г.
Продължават дейността си и след 1944 г. като държавни болници. Променят наименованието си на градски, околийски, обединени градски болници. През
1968 г. стават районни болници, а от 1988 г. са общински. През годините към тях
се откриват различни отделения. Предметът на дейност е оказване на специализирана медицинска помощ на населението в съответните райони.

Обединена градска болница – Гоце Делчев
Ф. 528, 7 описа, 348 а.е., 3.30 л.м., 1931–1997 г.
С Решение от 29 февр. 1992 г. на ОбС – Гоце Делчев болницата се преименува на Общинска болница „Иван Скендеров“.

Обединена градска болница – Петрич
Ф. 265, 8 описа, 387 а.е., 3.45 л.м., 1941–1998 г.
Обединена градска болница – Разлог
Ф. 469, 7 описа, 278 а.е., 1.80 л.м., 1932–1998 г.
Обединена градска болница – Сандански
Ф. 496, 10 описа, 442 а.е., 3.33 л.м., 1939–1996 г.
От 1990 г. се преименува на Общинска болница „Свети Врач“.

Указания, заповеди, разпореждания, окръжни, наредби и инструкции от
МНЗ по дейността на болниците.
Кореспонденция с висшестоящи органи за разширението, реконструкцията и модернизацията на болниците – ф. 265 (1991, 1993, 1996–1998), ф. 528
(1982–1986).
Писма от ръководството до посланици на чужди държави за оказване на
хуманитарна и финансова помощ на болницата – ф. 528 (1993–1994).
Правилници за вътрешния ред.
Протоколи от: заседания на медицински, дирекционни, управителни, административни, болнични съвети; общи събрания; оказана организационнометодическа помощ; извършени контролни проверки и обследвания от контролни органи; заседания на лекарски колегиуми; изпити на ординаторите по
отделения – ф. 496 (1963–1964); заседание на ОбС – Гоце Делчев с решение
за наименуване на болницата – ф. 528 (1992); за получени медицинска апаратура, лекарства, консумативи, одеяла и бельо от Европейския съюз и САЩ –
ф. 496 (1994–1996).
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Заповедни книги – ф. 496 (1939–1946, 1950–1964).
Доклади за: дейността на болниците и селски здравни заведения; извършените проверки и оказаната методическа помощ; детското здравеопазване;
работата на окръжната оперативна група за борба с холерата – ф. 265 (1973).
Планове за: работата на болниците, отделенията и селските здравни заведения; здравната просвета; обучението на ординаторите и средните медицински работници.
Отчети за: работата на болниците, поликлиниките, поликлиничните кабинети и отделенията към болниците, селските здравни служби и участъци; фелдшерските здравни пунктове; дейността на стоматолозите; детските
ясли; звената за бърза и неотложна медицинска помощ; здравната просвета;
женските консултации; регистрираните заболявания; диспансеризираните
лица; заболяванията от заразни болести и епидемиологичните мероприятия
по ваксинацията и хигиенизирането; борбата с туберкулозата; клинично-лабораторната дейност; кръводаряването и кръводарителите; работническото
здравеопазване; повишаване квалификацията на кадрите; персонала и ФРЗ.
Анализи за раждаемостта и детската смъртност.
Справки за състоянието на демографските показатели.
Атестационни листове на медицинския персонал.
Книги за: приетите болни – ф. 469 (1949–1956); заразните болести –
ф. 528 (1932–1935, 1942–1949); имунизации – ф. 469 (1932–1945); новородените – ф. 496 (1960); решенията на лекарски консултативни комисии по установяване на нетрудоспособност – ф. 469 (1953–1956), ф. 496 (1959–1967);
здравната просвета – ф. 496 (1963–1976); материална – ф. 528 (1931–1950).
Счетоводни отчети, баланси и бюджети.
Актове за: финансови ревизии; трудови злополуки; съдебно-медицински
експертизи.
Планови задания за строеж на нова болница – ф. 496 (1978).
Списъци и характеристики на работници и служители, представени за
правителствени награди – ф. 469 (1977–1987), ф. 496 (1974–1975).
Текстове на радиопредавания и лекции на здравни теми – ф. 528 (1972,
1977, 1980). ЛП
Окръжна стоматологична поликлиника – Благоевград
Ф. 349, 7 описа, 82 а.е., 2.13 л.м., 1951–1993 г.
Създава се през май 1951 г. с предмет на дейност осигуряване качествено
зъболечение на населението и оказване методическа помощ на стоматологичните отделения към градските болници и на стоматологичните кабинети към
участъковите здравни служби в окръга. През 1988 г. поликлиниката променя
наименованието си на Първостепенна общинска стоматологична поликлиника –
Благоевград, а от 1989 г. става Районна стоматологична поликлиника и отпа-
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дат методическите ѝ функции по отношение на стоматологичните отделения в
бившия Благоевградски окръг.

Инструкции, указания, наредби, заповеди и др. на висшестоящи органи.
Правилници за вътрешния ред.
Протоколи от: заседания на Стоматологичния съвет, лекарския колоквиум; оказана методическа помощ; комплексни проверки по състоянието на
стоматологичното обслужване в окръга; общи събрания.
Заповеди на ръководството по дейността на поликлиниката.
Доклади за: дейността на поликлиниката и стоматологичните служби;
състоянието и проблемите на стоматологичната помощ в Благоевградски регион (1988); откриването на новопостроената сграда (1987); оказаната методическа помощ; ученическото зъболечение; от районни конференции на
стоматолозите.
Планове за: цялостната дейност на поликлиниката; зъболечението в
училищата и предприятията в окръга; лечебно-профилактичната помощ; подобряване качеството на работа в зъботехническата лаборатория; здравната
просвета; труда.
Отчети за: цялостната дейност на поликлиниката; работата на стоматологичните отделения и общинските служби в окръга; стоматологичното обслужване на детските заведения, училищата и предприятията; лечебно-профилактичната помощ; медицинските кадри; персонала и средствата за работна заплата.
Сведения за: състоянието на стоматологичните кадри и тяхната квалификация; здравнопросветната дейност.
Бюлетини за стоматологичното обслужване на училищата по райони.
Анотации на научно-практически разработки от стоматолози при поликлиниката (1983–1985). Автореферат на дисертация за придобиване на научна
степен кандидат на медицинските науки от д-р Вангелия Азманова на тема
„Върху някои особености в клиничната, рентгенологичната и морфологичната характеристика на пародонтозата при човек и при експеримент“ (1970).
Бюджети и баланси.
Заявки за снабдяване със зъболекарски инвентар и медикаменти.
Здравни беседи. ЛП
Окръжен кожно-венерологичен диспансер – Благоевград
Ф. 371, 7 описа, 75 а.е., 1.21 л.м., 1951–1997 г.
Създава се през 1951 г. с предмет на дейност лечение на венерически и кожни
заразни заболявания. През 1952 г. се обединява с кожно-венерологичното отделение на болницата. С административната реформа през 1987 г. и закриването на
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окръзите Окръжният кожно-венерологичен диспансер се преименува на Кожновенерологичен диспансер – Благоевград.

Окръжни, инструкции, наредби, указания и др. на висшестоящи органи
по дейността на диспансера.
Правилник за вътрешния трудов ред (1960).
Протоколи от: окръжни, районни и общински съвещания; заседания на
ръководството.
Доклади и информации за: цялостната дейност на диспансера; диспансеризацията на венерическите и кожните заболявания; борбата с венерическите
заболявания; борбата с микозите; кожните професионални заболявания.
Планове и отчети за работата на диспансера.
Журнал за профилактичните прегледи.
Книги за: решенията на лекарските консултативни комисии; регистрация
на болничните листове за временна нетрудоспособност; здравно-просветната работа; приходно-разходна за медикаменти.
Бюджети и справки за изпълнението им.
Статии за вестници и радиопредавания на медицински теми. Вестник
„Пирински здравен фронт“ (1958).
Снимки на първата сграда на диспансера и негова изложба (1952–1963).
ЛП
Окръжен онкологичен диспансер – Благоевград
Ф. 405, 7 описа, 84 а.е., 0.75 л.м., 1951–1993 г.
Създава се през 1951 г. като отделение на болницата, а през 1953 г. става
самостоятелно заведение със стационар и поликлиника. С административната
реформа през 1987 г. и закриването на окръзите Окръжният онкологичен диспансер се преименува на Онкологичен диспансер – Благоевград. Предметът на
дейност е профилактика, ранна диагностика и лечение на онкологично болните.

Инструкции, заповеди и наредби на висшестоящи органи по дейността
на диспансера.
Доклади за: дейността на диспансера; оказаната методическа помощ на
онкологичните заведения в окръга; състоянието на борбата със злокачествените новообразувания.
Програми за организацията на противораковата борба.
Планове за работата на диспансера.
Отчети за: работата на диспансера: злокачествените новообразувания;
диспансерно болни и наблюдавани; разкритите легла и персонала.
Таблици за онкологичната дейност, заболеваемост, болестност и смъртност в България (1978–1989).
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Информации за състоянието на онкологичната помощ в окръга.
Бюлетин за състоянието на демографските показатели – раждаемост и
детска смъртност в Благоевградски регион за периода 1981–1988 г.
Книги: за заповеди; амбулаторни на методическия кабинет и на гинекологичния кабинет; за регистриране на издадените листове за нетрудоспособност; за издадените болнични листове; за решенията на лекарската комисия;
за здравно-просветната работа.
Журнал за профилактичните прегледи.
Регистър на болните.
Справки за изпълнение на бюджета. ЛП
Окръжен противотуберкулозен диспансер – Благоевград
Ф. 531, 7 описа, 138 а.е., 0.85 л.м., 1944–1993 г.
Създава се през февруари 1943 г. като Областен противотуберкулозен диспансер – Горна Джумая (Благоевград). С разделянето на страната на окръзи през
1949 г. става Окръжен противотуберкулозен диспансер. През 1980 г. променя наименованието си на Окръжен пневмофтизиатричен диспансер, а след закриването на окръзите през 1987 г. става Пневмофтизиатричен диспансер. Със Заповед
на МНЗСГ от 11 авг. 1989 г. лечебното заведение е преименувано на Диспансер за
белодробни болести. Предметът на дейност е активно издирване, диагностика,
лечение, периодично наблюдение и рехабилитация на болни от туберкулоза и хронични неспецифични белодробни заболявания.

Окръжни, указания, инструкции, наредби, заповеди и др. на висшестоящи органи по дейността на диспансера.
Протоколи за: оказана методическа помощ на районните тубдиспансери;
безплатно давани лекарства на болни на домашно лечение.
Заповедна книга.
Доклади за дейността на диспансера.
Планове за: работата на диспансера; заетостта на леглата; борбата с
белодробните заболявания; оказването на методическа помощ; здравно-просветната дейност.
Отчети за: работата на окръжния и районните диспансери; заболяванията от активна туберкулоза; стационарната дейност; амбулаторната дейност;
новооткритите и пререгистрираните туберкулозно болни по диагнози; разкритите легла и персонала.
Анализи за състоянието на борбата с туберкулозата.
Бюджети и бюджетни сметки.
Счетоводни баланси.
Актове от ревизии и обследвания. ЛП
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Окръжен психоневрологичен диспансер – Благоевград
Ф. 307, 7 описа, 127 а.е., 1.14 л.м., 1951–1997 г.
Създава се през декември 1952 г. като Окръжен психоневрологичен диспансер. През 1980 г. променя наименованието си на Окръжен психиатричен диспансер, а след закриването на окръзите през 1987 г. става Психиатричен диспансер.
Предметът на дейност е оказване на специализирана психиатрична помощ на
населението.

Наредби, решения, постановления, заповеди, указания и инструкции от
висшестоящи органи по дейността на диспансера.
Протоколи, информации, доклади от окръжни, районни и общински съвещания.
Изложения по устройството и обзавеждането на диспансера и инвентарен опис на имуществото му.
Доклади за дейността на диспансера.
Проект за развитие на психиатричната помощ в Благоевградски регион
(1994).
Планове и отчети за дейността на диспансера.
Статистически отчети за дейността на диспансера.
Списъци на болни (1954).
Дневник на лекаря (1954).
Книги за издадени болнични листове от лекарски консултативни комисии.
Лекции на здравни теми.
Бюджети и отчети за изпълнението им.
Протоколи от ревизии. ЛП
Окръжна санитарно-епидемиологична станция – Благоевград
Ф. 447, 8 описа, 553 а.е., 5.45 л.м., 1950–2001 г.
Създава се през 1950 г. с предмет на дейност борба със заразните болести
по линията на профилактичната медицина, подобряване санитарно-хигиенното състояние на населените места, промишлените предприятия, хранителните заведения, училищата. През 1966 г. Окръжната санитарно-епидемиологична
станция в Благоевград се трансформира в Окръжен хигиенно-епидемиологичен
институт – Благоевград, в чийто състав влизат и районните санепидстанции
в Петрич, Сандански и Гоце Делчев. От 1975 г. действа под името Окръжна
хигиенно-епидемиологична инспекция, а от 1989 г. – Хигиенно-епидемиологична
инспекция – Благоевград. С ПМС № 351 от 17 дек. 2004 г. ХЕИ се преобразува в
Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Благоевград, считано от 1 февр. 2005 г.
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Окръжни, указания, заповеди, инструкции от МНЗ по дейността на учреждението.
Правилник за вътрешния ред (1984).
Заповеди на ръководството по дейността на инспекцията.
Протоколи: от заседания на Дирекционния съвет; от съвместната работа
с Инспекцията на труда; за прехвърлянето на ХЕИ от бюджета на общината
към бюджета на Министерството на здравеопазването (1992); за образуване
на Дезинфекционна станция (1993); от търгове за продажба на материални
активи (1991–1994); от районни срещи за оказване на контролно-методическа помощ, провеждане на здравни мероприятия и др. (1993–1999).
Доклади и анализи за дейността на инспекцията.
Програма и основен доклад от сесия „25 години Хигиенно-епидемиологична инспекция – Благоевград“ (1975).
Планове за: работата на инспекцията; провеждането на здравни мероприятия; борбата срещу болести; епидемиологичните проучвания; труда и
ФРЗ; финансови.
Отчети за: цялостната дейност на инспекцията; работата на отделите;
професионалните заболявания и отравяния; движението на заразните болести; противоепидемичните мероприятия; профилактиката; санитарно-епидемиологичната дейност в Благоевградски окръг по райони; броя на заетите
специалисти; разкритите легла и персонала в здравните заведения; училищното здравеопазване; капиталните вложения; труда и ФРЗ.
Информации и сведения за: хигиената на труда в предприятията и заведенията в окръга; хигиенно-противоепидемичното състояние в окръга по
общини; трудово-хигиенните проблеми, произтичащи от химизацията на селското стопанство в Софийски, Благоевградски и Пернишки окръзи (1966–
1969); санитарно-хигиенното състояние, санитарния контрол, лабораторните
изследвания; заболеваемостта, медицинското обслужване на работниците
и временната нетрудоспособност; санитарния надзор, професионалната заболеваемост, работническото здравеопазване; условията на труда и бит на
работниците и служителите от промишлеността и селското стопанство; епидемиологичната дейност; откритите случаи на паразитози в лица, идващи от
тропични и субтропични страни; здравно-просветната дейност; резултатите
от изследването на водите за питейно-битови нужди; прегледаните, откритите и наблюдаваните лица за въшливост; вътреболничните инфекции; извършените профилактични имунизации и реимунизации.
Списъци: за противорецидивното лекуване; на обектите, контролирани
по охраната на труда.
Книги за: противомаларичните лекарства; разходваните лекарства; заразните болести в окръга; професионалните заболявания; инвентарна.
Журнали за: регистрация на фекални проби; хелминтологични изследвания; заразно болни; изпратените известия за констатираните професионални
отравяния и заболявания.
Карти за временна нетрудоспособност.
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Текстове на радиобеседи на медицински теми и статии за вестници и
списания.
Бюджети, счетоводни баланси и финансови сметки. ЛП
О К О ЛИ Й С К И С А НИ Т А РНО - ПРО Т ИВО Е ПИД Е МИЧНИ
С Т А НЦИИ
3 фонда, 3 описа, 35 а.е., 0.20 л.м., 1951–1959 г.
Създават се през периода 1951–1953 г. с предмет на дейност борба против
епидемиологичните заболявания и контрол върху хигиената в населените места.
Закриват се с административната реформа през 1959 г.

Околийска санитарно-противоепидемична станция – Гоце Делчев
Ф. 269, 1 опис, 11 а.е., 0.05 л.м., 1951–1957 г.
Съществува от 1951 г.

Околийска санитарно-противоепидемична станция – Разлог
Ф. 268, 1 опис, 15 а.е., 0.10 л.м., 1953–1959 г.
Съществува от 1953 г.

Околийска сенепидстанция – Сандански
Ф. 497, 1 опис, 9 а.е., 0.05 л.м., 1952–1959 г.
Заповеди и окръжни на висшестоящи органи – ф. 497 (1952–1953).
Протоколи от извършени проверки на станцията – ф. 497 (1952).
Отчети за: дейността на станцията – ф. 269 (1952–1954); противоепидемичните мероприятия – ф. 268 (1954); хода на заразните болести и работата
на лабораторията – ф. 268 (1955–1959); движението на острите заразни болести – ф. 268 (1958); заболеваемостта сред работниците в дървопреработвателните предприятия – ф. 268 (1958–1959).
Бързи известия за заразни болести – ф. 268 (1954, 1957–1959).
Сведение за заразните болести – ф. 269 (1952).
Санитарно-епидемиологични характеристики – ф. 269 (1951–1955).
Дневници за: регистриране на изследваните води в околията – ф. 269
(1952–1956); изследвания за дизентерия – ф. 269 (1952–1956); химикали и
реактиви на лабораторията – ф. 269 (1954).
Книги: заповедна – ф. 268 (1953–1959); за хининизацията – ф. 269
(1953–1955); за хранителни и питейни продукти – ф. 269 (1952–1956); за
хелминтологично изследване – ф. 269 (1952–1957); за химически анализи на
питейните води – ф. 269 (1954).
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Списъци на: водоизточниците в Сандански район и резултати от тяхното изследване – ф. 497 (1953); магазините с хранителни продукти – ф. 497
(1955); противоепидемичните групи – ф. 497 (1956–1959); военновременния
щат на санепидстанцията – ф. 497 (1958).
Заявки за екипировка на местните противоепидемични групи и околийския противоепидемичен отряд – ф. 497 (1959). ЛП
Районно санаторно-курортно управление – Сандански
Ф. 901, 6 описа, 110 а.е., 1.17 л.м., 1961–1996 г.
Създава се през 1961 г. като Балнеосанаториум – Сандански за климатолечение на болни с бронхиална астма, хронични бронхити, фарингити и др. През 1966 г.
се създава Районно санаторно-курортно управление – Сандански със задача да организира и ръководи дейността на всички курортни заведения в окръга. През 1975 г.
променя наименованието си на Санаторно-курортен комплекс – Сандански.

Указания, разпореждания, решения, постановления и др. на висшестоящи органи по дейността на комплекса.
Правилници за устройството, дейността и вътрешния ред.
Протоколи от заседания на Дирекционния и Стопанския съвети.
Доклади за дейността на комплекса.
Книги: заповедни; инвентарна.
Отчети за: дейността на поделенията при комплекса; разкритите легла;
баните; персонала и средствата за работна заплата; социалното развитие на
колектива; образователната и квалификационна структура на персонала и условията на труд.
Финансови планове, бюджетни сметки, отчети и баланси.
Ревизионни актове.
Проектосметна документация по преустройството на детския санаториум (1964). ЛП
СПИСЪК НА НЕАНОТИРАНИТЕ ФОНДОВЕ
Участъкова болница „Д-р Рачо Ангелов“ – Банско
Ф. 935, 1 опис, 20 а.е., 0.25 л.м., 1952–1968 г.
Вж. ф. 241К
Участъкова болница – Белица
Ф. 934, 1 опис, 32 а.е., 0.25 л.м., 1954–1966 г.
Участъкова болница – с. Катунци, Благоевградско
Ф. 574, 2 описа, 24 а.е., 0.20 л.м., 1951–1966 г.
Участъкова болница – с. Марикостиново, Благоевградско
Ф. 262, 2 описа, 63 а.е., 1.05 л.м., 1935–1968 г.
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Участъкова болница – с. Сатовча, Благоевградско
Ф. 950, 1 опис, 5 а.е., 0.05 л.м., 1951–1967 г.
Участъкова болница – с. Симитли, Благоевградско
Ф. 250, 1 опис, 9 а.е., 0.13 л.м., 1944–1967 г.
Вж. ф. 250К
Участъкова болница – с. Якоруда, Благоевградско
Ф. 65, 3 описа, 48 а.е., 0.29 л.м., 1939–1973 г.
Вж. ф. 68К
Околийска здравна служба – Гоце Делчев
Ф. 79, 1 опис, 15 а.е., 0.20 л.м., 1943–1947 г.
Вж. ф. 80К
Общинска здравна служба – с. Брежани, Благоевградско
Ф. 933, 1 опис, 37 а.е., 0.20 л.м., 1953–1967 г.
Селска здравна служба – с. Гара Пирин, Благоевградско
Ф. 936, 1 опис, 4 а.е., 0.05 л.м., 1958–1967 г.
Участъкова здравна служба – с. Гега, Благоевградско
Ф. 941, 1 опис, 8 а.е., 0.10 л.м., 1949–1967 г.
Селска здравна служба – с. Гърмен, Благоевградско
Ф. 942, 1 опис, 10 а.е., 0.12 л.м., 1958–1970 г.
Селски здравен участък – с. Коларово, Благоевградско
Ф. 939, 1 опис, 6 а.е., 0.05 л.м., 1960–1968 г.
Участъкова здравна служба – с. Крупник, Благоевградско
Ф. 632, 1 опис, 12 а.е., 0.10 л.м., 1952–1963 г.
Участъкова здравна служба – с. Кулата, Благоевградско
Ф. 932, 1 опис, 12 а.е., 0.10 л.м., 1958–1968 г.
Участъкова здравна служба – с. Кърналово, Благоевградско
Ф. 945, 1 опис, 7 а.е., 0.10 л.м., 1953–1967 г.
Общинска здравна служба – с. Огняново, Благоевградско
Ф. 943, 1 опис, 22 а.е., 0.15 л.м., 1945–1968 г.
Общинска здравна служба – с. Падеж, Благоевградско
Ф. 538, 2 описа, 41 а.е., 0.65 л.м., 1951–1966 г.
Селски здравен участък – с. Петрово, Благоевградско
Ф. 946, 1 опис, 9 а.е., 0.10 л.м., 1953–1968 г.
Общинска здравна служба – с. Първомай, Благоевградско
Ф. 940, 1 опис, 15 а.е., 0.20 л.м., 1960–1971 г.
Общинска здравна служба – с. Склаве, Благоевградско
Ф. 938, 1 опис, 6 а.е., 0.05 л.м., 1952–1967 г.
Селска здравна служба – с. Слащен, Благоевградско
Ф. 947, 1 опис, 4 а.е., 0.04 л.м., 1956–1970 г.
Селска здравна служба – с. Цапарево, Благоевградско
Ф. 937, 1 опис, 8 а.е., 0.10 л.м., 1960–1967 г.
Вж. ф. 247К
Групов фонд „Здравни служби“
Ф. 979, 1 опис, 15 а.е., 0.20 л.м., 1952–1968 г.
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Противомаларична станция – Петрич
Ф. 69, 1 опис, 10 а.е., 0.11 л.м., 1944–1950 г.
Вж. ф. 89К
СПИСЪК НА ЧАСТИЧНИТЕ ПОСТЪПЛЕНИЯ
Участъкова здравна служба – с. Микрево, Благоевградско
ЧП 34, 9 а.е., 0.02 л.м., 1937–1957 г.
Околийска санепидстанция – Сандански
ЧП 103, 1 а.е., 0.02 л. м., 1953–1955 г.
ХІ.2. СОЦИАЛНИ ГРИЖИ
Районно управление „Социално осигуряване“ – Благоевград
Ф. 1399, 3 описа, 74 а.е., 0.50 л.м., 1953–1999 г.
Окръжно управление „Социално осигуряване“ – Благоевград се създава с
ПМС № 10 от 30 март 1984 г. като се обединяват съществуващите дотогава Окръжна дирекция „Пенсионно осигуряване“ към ОНС – Благоевград и отдел
„ДОО“ към ОС на БПС – Благоевград. След закриването на Благоевградски окръг
с административната реформа през 1987 г., учреждението става Управление
„Социално осигуряване“, а с Указ № 1054 на Държавния съвет от 1989 г. и ПМС
от 21 юли 1989 г. то се преименува на Районно управление „Социално осигуряване“. Предметът на дейност включва отпускане и изплащане на пенсии, организиране дейността по ДОО и по спазване на осигурителното законодателство,
както и контролно-ревизионна дейност на територията на окръга (областта).

Постановления, разпореждания, инструкции, заповеди на висшестоящи
органи по дейността по социално осигуряване.
Протоколи от годишни отчетни събрания.
Доклади: за дейността на управлението; от извършени проверки по пенсионното осигуряване (1953–1956, 1960–1964, 1966–1971, 1974–1977).
Планове за работата на управлението.
Отчети, информации и справки за: състоянието на заболеваемостта с
временна нетрудоспособност на работници и служители от Благоевградски
окръг; изплатените помощи от ДОО; приходите от здравноосигурителните
вноски; ревизионната дейност на финансовите ревизори; персонала и ФРЗ;
повишаване квалификацията на кадрите.
Статистически бюлетин „Пенсии“.
Годишни баланси и отчети за изпълнението на бюджета. ЛП
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ДИРЕ К ЦИИ „ СОЦИ А Л НО ПО Д ПО МА ГАНЕ “
14 фонда, 22 описа, 326 а.е., 1.80 л.м., 1990–2006 г.
През 1991 г. по силата на ПМС № 117 от 1990 г. и ПМС № 30 от 1991 г.
се създават Регионален център за социални грижи – Благоевград и общински
центрове за социални грижи. Основната им задача е оказване социални услуги
и предоставяне на социални помощи на нуждаещите се лица. С влизане в сила
на Закона за социално подпомагане от 1998 г. общинските центрове за социални
грижи променят наименованието си на общински служби за социално подпомагане. С ПМС № 25 от 2005 г. те се преобразуват в дирекции „Социално подпомагане“. Съгласно измененията в Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане (ДВ, бр. 88 от 2006 г.) се създават дирекции „Социално подпомагане“ с разширен териториален обхват в Благоевград, Разлог, Гоце Делчев,
Петрич, Сандански и Якоруда. Останалите дирекции в общинските центрове се
преобразуват в отдели.

Дирекция „Социално подпомагане“ – Банско
Ф. 1546, 2 описа, 24 а.е., 0.12 л.м., 1991–2006 г.
Дирекция „Социално подпомагане“ – Белица
Ф. 1553, 2 описа, 18 а.е., 0.12 л.м., 1990–2006 г.
Дирекция „Социално подпомагане“ – Благоевград
Ф. 1554, 1 опис, 19 а.е., 0.09 л.м., 1991–1999 г.
Дирекция „Социално подпомагане“ – Гоце Делчев
Ф. 1544, 1 опис, 16 а.е., 0.05 л.м., 1991–1999 г.
Дирекция „Социално подпомагане“ – с. Гърмен, Благоевградско
Ф. 1542, 2 описа, 25 а.е., 0.11 л.м., 1991–2006 г.
Дирекция „Социално подпомагане“ – Кресна
Ф. 1552, 2 описа, 26 а.е., 0.15 л.м., 1991–2006 г.
Дирекция „Социално подпомагане“ – Петрич
Ф. 1545, 1 опис, 11 а.е., 0.10 л.м., 1991–1999 г.
Дирекция „Социално подпомагане“ – Разлог
Ф. 1549, 1 опис, 56 а.е., 0.36 л.м., 1991–1999 г.
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Дирекция „Социално подпомагане“ – Сандански
Ф. 1548, 1 опис, 19 а.е., 0.08 л.м., 1991–1999 г.
Дирекция „Социално подпомагане“ – с. Сатовча, Благоевградско
Ф. 1541, 2 описа, 30 а.е., 0.20 л.м., 1990–2006 г.
Дирекция „Социално подпомагане“ – Симитли
Ф. 1550, 2 описа, 21 а.е., 0.11 л.м., 1996–2006 г.
Съществува от 1996 г.

Дирекция „Социално подпомагане“ – с. Струмяни, Благоевградско
Ф. 1551, 2 описа, 30 а.е., 0.14 л.м., 1990–2006 г.
Дирекция „Социално подпомагане“ – Хаджидимово
Ф. 1543, 2 описа, 16 а.е., 0.10 л.м., 1991–2006 г.
Дирекция „Социално подпомагане“ – Якоруда
Ф. 1547, 1 опис, 15 а.е., 0.07 л.м., 1991–1999 г.
Постановления, заповеди, правилници и указания на висшестоящи органи по дейността на дирекциите.
Правилници за устройството и дейността.
Протоколи: разделителни между общински администрации и Агенцията за социално подпомагане за разпределяне на персонала, средствата за
работна заплата и издръжка – ф.1543, ф. 1552, ф. 1553 (2003); от общи събрания – ф. 1541 (1993–1995), ф. 1554 (1992–1994, 1998); от проверки от
висшестоящи органи – ф. 1549 (1992–1998), ф. 1551 (1996), ф. 1554 (1991);
за дарена безвъзмездна помощ – ф. 1552 (1995); за закриване на клубовете на
пенсионера в Якоруда – ф. 1547 (1999).
Доклади, анализи, обзори, докладни записки, информации и справки по
дейността на дирекциите.
Проекти: на Фондация „КЕЪР“ в България за разширяване възможностите за социална интеграция на хората с увреждания и техните семейства –
ф. 1546 (2001); на Европейската общност за подкрепа на лицата с умствени
затруднения – ф. 1554 (1995); за развитие на Дома за стари хора в с. Падеж –
ф. 1554 (1999).
Отчети за: дейностите по социални грижи и социално подпомагане; отпуснатите и изплатени средства за социални помощи; изразходваните средства за социално подпомагане по Програмата на Европейския съюз; отпусканите помощи по програма „Фар“ – ф. 1541 (1997–1998); заетите лица и
средствата за работна заплата.
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Справки за капацитета и заетите места в заведенията за социални грижи – ф. 1522 (1995–1999), ф. 1549 (1991–1998).
Бюджети, счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове. ЛП
Д О М ОВЕ З А Д Е Ц А И Ю НОШ И
3 фонда, 11 описа, 110 а.е., 1.19 л.м., 1949–2007 г.
Предметът на дейност е учебно-възпитателна работа с ученици, намиращи
се в затруднено социално и материално положение.

Дом за деца и юноши „Станке Лисичков“ – Благоевград
Ф. 704, 7 описа, 89 а.е., 0.89 л.м., 1949–2007 г.
Съществува от 1949 г.

Дом за деца и юноши „Анещи Узунов“ – Гоце Делчев
Ф. 1343, 1 опис, 6 а.е., 0.10 л.м., 1952–1983 г.
Дом за деца и юноши „Асен Златаров“ – Якоруда
Ф. 899, 3 описа, 15 а.е., 0.20 л.м., 1952–1984 г.
Съществува от 1947 г.

Правилници: на домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени
от родителски грижи – ф. 704 (2000); за вътрешния ред – ф. 704 (1998).
Протоколни книги и протоколи от заседания на учителски и педагогически съвети.
Доклади: за учебно-възпитателната работа; състоянието и дейността на
домовото настоятелство – ф. 704 (1983); „Тридесет години „Дом за деца и
юноши“ – ф. 899 (1975).
Планове за учебно-възпитателната работа.
Статистически отчети за: движението на учениците; заетите лица и средствата за работна заплата.
Книги: заповедни – ф. 704 (1949–1963); за наредбите на директора –
ф. 704 (1954–1955); ревизиони – ф. 704 (1950–1962), ф. 1343 (1952–1980);
летописни – ф. 704 (1970–2007), ф. 1343 (1956–1975).
Спомени на служители за дейността на дома – ф. 704 (1958–1980).
Бюджети, счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове от финансови ревизии – ф. 704 (1949–1963).
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Проектосметни документации за направа на стопански сгради – ф. 704
(1953).
Албуми на учителите и възпитаниците на дома – ф. 704 (1973–1982). ЛП
Дом „Майка и дете“ – Благоевград
Ф. 1275, 4 описа, 80 а.е., 0.52 л.м., 1978–1998 г.
Създава се през март 1978 г. Провежда лечебно-профилактична и възпитателна дейност за отглеждане и лечение на деца до 3-годишна възраст, които са
изоставени, сираци, деца на самотни майки, малоформатни и недоносени.

Наредби, указания, инструкции, заповеди на висшестоящи органи по
дейността на дома.
Правилници за вътрешния ред.
Протоколи: от общи събрания; заседания на Лекарския колегиум и на
Съвета на средния медицински персонал; за отделяне на дома на самостоятелен баланс от счетоводството на Обединена районна болница – Благоевград
(1992); за получени дарения от фирми, организации и частни лица (1989–
1992); от проверки по правилното изразходване на даренията от Европейския
съюз (1997–1998).
Доклади за дейността на дома.
Планове за работата на дома.
Отчети за: дейността на дома; разкритите легла и персонала; медицинските кадри; разпределението на специалистите и образователната и възрастовата структура на персонала; извършените имунизации; труда и ФРЗ.
Бюджети и счетоводни баланси. ЛП
Дом за жени с психични недъзи – с. Раздол, Благоевградско
Ф. 1066, 1 опис, 8 а.е., 0.10 л.м., 1958–1970 г.
Създава се през 1958 г. като Дом за девойки с психични недъзи. През 1962 г.
се открива и отделение за юноши и наименованието на заведението се променя
на Дом за девойки и юноши с тежки телесни и душевни недъзи. След прекатегоризиране през 1965 г. отделението за девойки става за жени над 18 години и наименованието се променя на Дом за жени и юноши. От 1 юли 1970 г. отделението
за юноши се закрива и остава Дом за жени с психични недъзи. Предметът на дейност е социално, битово и културно осигуряване и създаване условия на живот за
жени с психически недъзи.

Окръжни, указания, инструкции и заповеди на висшестоящи органи.
Доклади за дейността на дома.
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Баланси и бюджетни сметки.
Ревизионни актове. ИБ
Дом за стари хора „Димитър Кощанов“ – Разлог
Ф. 365, 6 описа, 104 а.е., 0.74 л.м., 1949–1992 г.
Създава се през 1948 г. като Дом за стари хора – Горна Джумая (Благоевград). През 1952 г. се премества в Разлог под името Дом за стари хора „Димитър
Кощанов“. От 1 авг. 1976 г. се преименува в Дом за социални грижи, а от 22 септ.
1978 г. е Пансион за стари хора. Със Заповед № 45 от 17 март 1992 г. Министерството на труда и социалните грижи профилира пансиона в Дом за стари хора,
който губи юридическата си самостоятелност и влиза в състава на Регионалния център за социални грижи – Разлог. Предметът на дейност е осигуряване
нормални условия за живот на самотни стари хора чрез обслужване, хранене,
лекуване и др. със средства на държавата.

Инструкции и правилници за работата на дома.
Протоколи от годишни отчетни събрания.
Заповедни книги.
Доклади за: дейността на дома; честване на кръгли годишнини.
Планове за работа.
Отчети за персонала и ФРЗ.
Сведения за заетостта на леглата в пансиона.
Лични досиета на домуващите.
Счетоводни баланси, отчети, оборотни ведомости и бюджетни сметки.
Ревизионни актове. ЛП
Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Благоевград
Ф. 1521, 1 опис, 27 а.е., 0.23 л.м., 1995–1998 г.
Създава се със Заповед № 195 от 27 окт. 1995 г. на Министерството на
труда и социалните грижи и започва да действа от 1 ян. 1996 г. Обхваща териториално бившите Благоевградски и Кюстендилски окръзи и има за задача да
координира, подпомага методически, контролира и обобщава дейността на бюрата по труда от региона и проучва тенденциите в развитието на регионалния
пазар на труда.

Постановления, указания, заповеди, програми, анализи, информации на
висшестоящи органи по дейността на дирекцията.
Правилник за устройството и дейността на бюрата (1996).
Икономически характеристики на региона.
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Протоколи от извършени проверки на бюрата по труда.
Протокол и доклад от срещи на дирекцията с френската агенция за заетост (1996).
Отчети за дейността на службата.
Годишни обзори, информации, бюлетини и тенденции в развитието на
пазара на труда в региона.
Счетоводни отчети и баланси. ГА
Д ИРЕ К ЦИИ „ Б Ю РО ПО Т РУД А“
5 фонда, 5 описа, 160 а.е., 0.66 л.м., 1990–1998 г.
Създават се като бюра по труда през 1990 г. на основание ПМС № 57 от 5
дек. 1989 г. и Заповед № 2 от 29 ян. 1990 г. на Комитета по труда и социалното
осигуряване. Основната им задача е да организират пренасочването, преквалификацията и устройването на работа на свободните и временно незаети работници и служители; изплащане предвидените с нормативни документи парични
обезщетения, социални помощи и разходите за преквалификация; осъществяване
контрол по спазването на нормативните документи, свързани с ефективното
използване на работната сила.

Дирекция „Бюро по труда“ – Благоевград
Ф. 1524, 1 опис, 52 а.е., 0.25 л.м., 1990–1998 г.
Обслужва общините Благоевград, Симитли, Рила и Кочериново.

Дирекция „Бюро по труда“ – Гоце Делчев
Ф. 1525, 1 опис, 32 а.е., 0.14 л.м., 1990–1998 г.
Обслужва общините Гоце Делчев, Сатовча, Гърмен и Хаджидимово.

Дирекция „Бюро по труда“ – Петрич
Ф. 1522, 1 опис, 25 а.е., 0.10 л.м., 1990–1997 г.
Дирекция „Бюро по труда“ – Разлог
Ф. 1527, 1 опис, 25 а.е., 0.07 л.м., 1990–1998 г.
Обслужва общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда.
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Дирекция „Бюро по труда“ – Сандански
Ф. 1526, 1 опис, 26 а.е., 0.10 л.м., 1990–1998 г.
Обслужва общините Сандански, Струмяни и Кресна.

Заповеди на Комитета по труда и социалното осигуряване за изграждане
на бюра по труда в страната – ф. 1522 (1990).
Правилник за устройството и дейността на бюрото – ф. 1524 (1992).
Ръководства за работа на бюрата – ф. 1524 (1996), ф. 1525 (1993).
Доклад на началника на Бюрото по труда – Петрич за посещението му в
Бюрото по труда в Дармщат (Германия) – ф. 1522 (1992).
Планове за дейността на бюрата.
Програми: за алтернативна заетост на персонала в промишлените предприятия в Благоевградски регион – ф. 1524 (1993); „От социални грижи към
заетост“ – ф. 1522 (1995).
Отчети за работата на бюрата.
Анализи за: дейността на бюрата; състоянието и тенденциите в развитието на пазара на труда; състоянието и проблемите по предоставяне на психологически и социологически услуги по заетостта; обслужването на инвалидите; младежката заетост.
Информации и справки за: състоянието на безработицата; предлаганите
от работодатели работни места – ф. 1522 (1995–1997); основните проблеми
в работата на трудовите посредници; реализирането на програмата за професионалната квалификация на кадрите военнослужещи, подлежащи на освобождаване от армията.
Демографска характеристика на региона – ф. 1526 (1996).
Социално-икономическа характеристика на Петричка община – ф. 1522
(1995).
Счетоводни отчети и баланси.
Ревизионен акт – ф. 1524 (1993). ЛП
СПИСЪК НА НЕАНОТИРАНИТЕ ФОНДОВЕ
Държавен институт за обществено осигуряване – Благоевград
Ф. 167, 3 описа, 297 а.е., 3.20 л.м., 1945–1956 г.
Държавна фирма „Социален отдих“ – София – поделение „База“ – Благоевград
Ф. 1509, 1 опис, 17 а.е., 0.14 л.м., 1979–1996 г.
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ХІІ. ФИЗКУЛТУРА, СПОРТ, ТУРИЗЪМ
ХІІ.1. СПОРТНИ И ФИЗКУЛТУРНИ СЪЮЗИ И ДРУЖЕСТВА
Окръжен съвет на Българския съюз
за физическа култура и спорт – Благоевград
Ф. 1070, 5 описа, 97 а.е., 1.18 л.м., 1957–1987 г.
Създава се през 1957 г. с основна задача ръководство на физкултурата и
спорта на територията на окръга. Преустановява дейността си през 1987 г.

Постановления, разпореждания и решения на висшестоящи органи.
Протоколи от: конференции; пленуми; заседания на Бюрото; конференции и заседания на бюрата на физкултурните дружества „Беласица“ – Петрич
(1957–1968) и „Пирин“ – Гоце Делчев (1957–1966).
Планове: за труда и ФРЗ; финансови.
Планове, отчети, анализи, решения и доклади за учебно-възпитателната
работа.
Бюджети, финансови отчети и баланси.
Ревизионни актове. ЛП
Ф И ЗК У Л Т У РНИ Д РУЖЕ СТ ВА
6 фонда, 27 описа, 528 а.е., 4.17 л.м, 1952–1988 г.
Със създаването на БСФС през 1957 г. се изграждат и дружества за физкултура и спорт на териториален принцип. Техни предшественици са различни физкултурни клубове и спортни организации. Основната им дейност е развитие на
физкултурата и спорта. С решение на VІІІ конгрес на БСФС през януари 1993 г. се
закриват, като се дава възможност на отделни секции към тях да се регистрират като самостоятелни клубове.

Дружество за физкултура и спорт „Ел-тепе“ – Банско
Ф. 1118, 4 описа, 50 а.е., 0.35 л.м., 1964–1987 г.
През 1985 г. променя наименованието си на ДФС „Банско“.

Физкултурно дружество „Ботев“ – Благоевград
Ф. 577, 5 описа, 57 а.е., 0.62 л.м., 1956–1987 г.
През 1970 г. променя наименованието си на ДФС „Пирин“.
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Дружество за физкултура и спорт „Пирин“ – Гоце Делчев
Ф. 1041, 4 описа, 84 а.е., 0.80 л.м., 1952–1987 г.
Дружество за физическа култура и спорт „Беласица“ – Петрич
Ф. 1065, 4 описа, 33 а.е., 0.45 л.м., 1959–1986 г.
Дружество за физкултура и спорт „Пирин“ – Разлог
Ф. 1101, 4 описа, 113 а.е., 0.65 л.м., 1956–1987 г.
Физкултурно дружество „Вихрен“ – Сандански
Ф. 627, 6 описа, 191 а.е., 1.30 л.м., 1957–1988 г.
Окръжни, инструкции, постановления и указания на висшестоящи органи по дейността на дружествата.
Заповеди и решения за удостояване със звания – ф. 627 (1964–1969).
Протоколи от: отчетно-изборни конференци; пленуми; заседания на Бюрото; треньорски съвети и съдийски колегии; състезания по ски.
Протоколи, планове, наредби и доклади на секциите към дружествата.
Доклади и информации за: дейността на дружествата; проведени спартакиади по отделни спортове; състоянието на ски спорта.
Програми за: организиране и провеждане на състезания; развитие на физическата култура и спорта; ски спорта.
Планове: за работата на дружествата; държавни физкултурни планове;
за развитието на спорта; по труда; финансови.
Спортни календари.
Отчети за: дейността на дружествата; масовата физкултура; спортносъстезателната дейност; представяне на отборите по ски; приходите и разходите; труда; разпределението и квалификацията на персонала; състоянието и
използването на базата за физкултура и спорт.
Справки за броя на спортистите по възрастови групи и пол – ф. 1041
(1977–1980).
Детска спортна картотека – ф. 627 (1975–1978).
Бюджети, баланси, счетоводни отчети.
Ревизионни актове.
Актове за трудови злополуки.
Снимки от проведени състезания – ф. 627 (1975–1978).
Проектосметна документация за построяване на стадиона в Благоевград – ф. 577 (1957–1958). ЛП
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Обединена спортна школа – Благоевград
Ф. 660, 1 опис, 7 а.е., 0.05 л.м., 1953–1964 г.
Вж. ф. 1135
Създава се през 1953 г. като Юношеска спортна школа със задача подготовка и усъвършенстване на състезатели в различни спортни дисциплини. През
1962 г. се преименува на Ученическа спортна школа, а от 1964 г. става Обединена
спортна школа.

Правилници, указания, окръжни и инструкции по дейността на школата.
Заповедна книга.
Книга за ревизиите на преподаватели.
Планове, доклади и информации за работата на школата.
Списъци на учители в школата.
Лични състезателни карти на представителния отбор по футбол на школата. ЛП
Ученическа спортна школа – Благоевград
Ф. 1135, 4 описа, 15 а.е., 0.17 л.м., 1951–1992 г.
От 1964 г. функционира като Обединена спортна школа, която обхваща
школите в Разлог, Банско и Сандански и има за задача да координира дейността
им. През 1970 г. променя наименованието си на Ученическа спортна школа.

Протоколи: от заседания на Учителския съвет; за предаване школниците
от Окръжна спортна школа – Благоевград към ДФС.
Планове за: заседанията на Педагогическия съвет; дейността на школата.
Доклади за учебно-спортната дейност.
Книга за спортните рекорди (1951–1975).
Спортни календари. ЛП
ХІІ.2. ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗИ И ДРУЖЕСТВА
Окръжен съвет на Българския туристически съюз – Благоевград
Ф. 677, 6 описа, 114 а.е., 2.05 л.м., 1957–1987 г.
Създава се през 1957 г. Основната му задача е организиране и ръководство
на туристическото движение в окръга. Преустановява дейността си през 1987 г.
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Наредби, бюлетини и протоколи за спортно-състезателната дейност и
туристическите прояви.
Протоколи от: отчетно-изборни конференции; заседания на Бюрото;
пленуми; годишни отчетни събрания на туристическите дружества и секции
в окръга.
Списък на членовете на Бюрото.
Планове, мероприятия, програми и годишни отчети за: дейността на ОС
на БТС; дейността на туристическите дружества; труда и работната заплата.
Отчети за дейността на туристически хижи, домове и спални и за числения състав и дейността на ОС на БТС.
Информация за туристическите обекти и развитието на туризма в Благоевградски окръг (1980).
Бюджети, бюджетни сметки, счетоводни баланси.
Ревизионни актове. ЛП
Т У РИС Т ИЧЕ С К И Д РУЖЕ СТ ВА
6 фонда, 33 описа, 624 а.е., 4.85 л.м, 1945–1999 г.
Продължават да действат и след 1944 г. Основната им цел е развитието
на туризма сред населението. Съгласно измененията на устава на БТС, приети
на Шестия конгрес-събор, през 1983 г. се изграждат общински съвети на БТС по
места, които стопанисват и поддържат материалната база и обезпечават финансово туристическата дейност в общините. През 1990 г. общинските съвети
на БТС се закриват и функциите им се поемат от туристическите дружества.

Туристическо дружество „Ел-тепе“ – Банско
Ф. 975, 5 описа, 82 а.е., 0.60 л.м., 1957–1994 г.
Туристическо дружество „Айгидик“ – Благоевград
Ф. 1095, 5 описа, 77 а.е., 0.65 л.м., 1961–1994 г.
Туристическо дружество „Момини двори“ – Гоце Делчев
Ф. 689, 6 описа, 102 а.е., 0.95 л.м., 1945–1997 г.
Вж. ф. 299К
Туристическо дружество „Калабак“ – Петрич
Ф. 1087, 5 описа, 80 а.е., 0.55 л.м., 1959–1996 г.
Туристическо дружество „Пирин“ – Разлог
Ф. 1083, 5 описа, 164 а.е., 1.10 л.м., 1956–1999 г.
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Туристическо дружество „Еделвайс“ – Сандански
Ф. 665, 7 описа, 119 а.е., 1.00 л.м., 1957–1996 г.
Постановления, разпореждания, решения, наредби и указания на висшестоящи органи.
Грамоти за награждаване – ф. 665 (1982, 1985).
Устави на БТС.
Протоколи: учредителни на дружества – ф. 665 (1993–1994); ф. 689
(1955); учредителни на клубове към дружествата; от конференции; от пленуми; от заседания на Бюрото; от заседания на управителни съвети; на клубовете на жените-туристки и на ветераните-туристи; от туристически състезания; от курсове за получаване значка „Турист на НР България“; на Съюзния
съвет на БТС за преустановяване дейността на общинските съвети на БТС –
ф. 665 (1990).
Планове, програми, списъци, решения, доклади и др. за подготовката и
провеждането на конгрес на БТС в Сандански – ф. 665 (1992–1993).
Планове за: дейността на дружествата; работата на Бюрото и управителните съвети; проявите по туризъм, алпинизъм, ориентиране и пещерно
дело; натуралните и стойностни показатели на дейността на хижите; организирането и провеждането на традиционни празници-събори на хижа „П. К.
Яворов“ – ф. 1083 (1989, 1996–1997); честването на 50-годишнината от основаването на Туристическо дружество „Калабак“ – Петрич – ф. 1087 (1978).
Планове и отчети за: дейността на дружествата и клубовете към тях;
учебно-тренировъчната и спортната дейност; строежа на сгради и съоръжения – ф. 665 (1959–1965).
Доклади, отчети и информации за: дейността на дружествата; учебноспортната и туристическата дейност; алпийски клуб „Еделвайс“ – ф. 665
(1960–1961); провеждането на туристически поход „1300 години България“ – ф. 1095 (1980–1981) и на общинската алпийска експедиция „Памир –
89“ – ф. 665 (1989).
Статистически сведения за развитието на физкултурата и спорта; изпълнението на показателите по дейността на хижите; приходите и реализираните
нощувки в местата за подслон; персонала и ФРЗ; наличната база.
Спортни календари.
Сведение за построяване на хижа „П. К. Яворов“ – ф. 1083.
Бюджети, финансови планове, счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове от финансови ревизии.
Дипляни, брошури и албуми със снимки за дейността на дружествата.
ЛП
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ХІІ. 3. ЛОВНО-РИБАРСКИ СЪЮЗИ И ДРУЖЕСТВА
Окръжен съвет на Българския ловно-рибарски съюз – Благоевград
Ф. 1076, 3 описа, 117 а.е., 1.45 л.м., 1959–1987 г.
Създава се през 1959 г. със задача ръководство, контрол и оказване на методическа помощ на ловно-рибарските дружества в окръга, полагане грижи
за опазване на природата, дивечовото и рибното богатство, организиране на
спортно-състезателна дейност. Закрива се през 1987 г.

Протоколи от: конференции на съвета и дружествата в окръга; пленуми;
заседания на Бюрото; отчетно-изборни събрания на дружинките.
Годишни планове и отчети за цялостната дейност на съвета и на Пъстървово стопанство – Якоруда и Шараново стопанство – Петрич.
Планове за производствената дейност, отстрела на дивеч и зарибяването.
Статистически отчети.
Списъци на членовете по дружества и дружинки.
Сведения за: развъждане; преброяване на дивеча; унищожаване на вредния дивеч; преброяване на дивите зайци.
Спортни календари, план-мероприятия и протоколи от състезания.
Бюджети и финансови отчети на съвета и на дружествата.
Ревизионни актове.
План, доклад и мероприятия за организиране и провеждане на срещасъбор в чест на 60-годишния юбилей на ловните дружества в Благоевградски
окръг (1974). ИБ
Л ОВНО - РИБ А РС К И Д РУЖЕ СТ ВА
5 фонда, 30 описа, 469 а.е., 3.75 л.м., 1933–1997 г.
Продължават дейността на съществуващите до 1944 г. ловно-стрелчески и
рибарски дружества, които се обединяват в народни ловно-рибарски дружества.
През 1959 г. променят наименованието си на ловно-рибарски дружества. Основната им дейност е развитие на ловното и риболовното дело и свързаните с тях
опазване, стопанисване и ползване на дивеча и рибата.

Ловно-рибарско дружество – Благоевград
Ф. 732, 6 описа, 81 а.е., 1.10 л.м., 1933–1995 г.
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Ловно-рибарско дружество – Гоце Делчев
Ф. 423, 7 описа, 139 а.е., 0.85 л.м., 1948–1997 г.
Вж. ф. 274К
През 1996 г. променя наименованието си на Ловно-рибарско дружество
„Сокол“.

Ловно-рибарско дружество – Петрич
Ф. 483, 6 описа, 113 а.е., 0.92 л.м., 1947–1994 г.
Вж. ф. 275К и ф. 276К
Ловно-рибарско дружество „Иван Козарев“ – Разлог
Ф. 706, 6 описа, 81 а.е., 0.42 л.м., 1945–1997 г.
Вж. ф. 300К
Ловно-рибарско дружество – Сандански
Ф. 1069, 5 описа, 55 а.е., 0.46 л.м., 1959–1995 г.
Постановления, наредби, указания, решения и заповеди на висшестоящи
органи по дейността на дружествата.
Обръщения, декларации и протестни писма на Съюзния съвет на БЛРС
и ЛРД – Благоевград до ВНС и МС по повод проектозакона за лова – ф. 732
(1990–1991).
Заповедни книги.
Протоколи от: конференции; пленуми; заседания на Бюрото; заседания
на управителни съвети; общи събрания на дружествата; проведени ловно-рибарски състезания и изпити за начинаещи ловци и риболовци; констатирано
отравяне на риба – ф. 732 (1985); хайки за вреден дивеч; категоризация на
ловните площи; отдаване на горска площ за изграждане на риболюпилня –
ф. 732 (1988); предаване на зарибителен материал и зарибяване на водоеми
за спортен риболов; провеждане таксация на дивеча; подхранване на дивеча.
Доклади за: дейността на дружествата; състоянието на дивеча; юбилейни чествания на 70- и 80-годишнината на ЛРД – Гоце Делчев – ф. 423 (1984,
1993).
Планове за: дейността на дружествата; ловностопанските мероприятия;
ползването на дивеча; спортно-състезателната дейност; шарановъдството
през Седмата петилетка – ф. 483 (1976).
Отчети за: ловно-рибарските състезания; отстреляните хищници; охраната на дивеча; персонала и ФРЗ.
Информации и сведения за: състоянието на дивечовите запаси; членовете на дружествата; преброяването на дивеча и унищожения вреден дивеч;
реките и водоемите, определени за спортен риболов.
Книга за издаване на ловни и риболовни билети – ф. 423 (1955).
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Спортни календари.
Регистър и списъци на членове – ф. 483 (1953–1964).
Бюджети, счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове.
Договор между „Водно стопанство“ и ЛРД – Благоевград за предоставяне на язовир „Станке Лисичково“ за спортен риболов – ф. 732 (1987).
Преписка за построяване на Ловния дом в Горна Джумая (Благоевград) –
ф. 732 (1933–1946). ЛП
Окръжен съвет на Съюза на българските автомобилисти –
Благоевград
Ф. 1219, 4 описа, 144 а.е., 1.45 л.м., 1957–1993 г.
Създава се през 1957 г. като Български автомобилен туринг клуб. През
1972 г. променя наименованието си на ОС на СБА. Предметът на дейност е
подготовка на водачи категория „В“, извършване на всестранни услуги на
автомобилистите, годишни прегледи на автомобилите, вътрешен и международен туризъм и др. През 1987 г. ОС на СБА се закрива и се учредява Общински съвет на СБА – Благоевград, който функционира до 1993 г.
Наредби, инструкции, указания, заповеди от висшестоящи органи по
дейността на съвета.
Решение на Българската търговско-промишлена палата и решение на
Окръжен съд – Благоевград за регистриране на ЕООД „Сдружение за услуги на автомобилистите в България, Съюз на българските автомобилисти“ –
клон Благоевград (1993).
Протоколи: учредителен (1957); от отчетно-изборни конференции на организацията; от пленуми; от заседания на Бюрото; учредителни и от конференции на общинските съвети на СБА в окръга.
Програма на ОбС на СБА за опазване на децата от пътно-транспортни
произшествия (1989).
Годишни планове за приходите и разходите по дейности.
Отчети за: дейността на организацията; себестойността на всички дейности; труда и ФРЗ; социалното развитие на колектива; работата на автомобилния транспорт; разпределението на персонала по категории, групи, длъжности, пол; образователната и квалификационна структура на персонала.
Бюджети, счетоводни отчети и баланси.
Ревизионни актове. ЛП

477

Архивни справочници

ХІІІ. ЛИЧНИ ФОНДОВЕ
Аврамов, Никола Петров (1907– ?)
Ф. 1323, 2 описа, 78 а.е., 0.10 л.м., 1912–1987 г.
Роден на 2 юни 1907 г. в с. Гайтаниново. През 1929 г. завършва Педагогическото училище в Неврокоп (Гоце Делчев). Учител в с. Гайтаниново, с. Гърмен и
с. Мусомища. Учредител на читалище „Петър Сарафов“ в с. Гайтаниново.

Автобиография (1986).
Свидетелства: за свето кръщение (1927); за зрелост (1929).
Удостоверения за: завършено първо отделение в училището в с. Гайтаниново (1916); назначаването му за главен учител и трудовия стаж в с. Гайтаниново и с. Гърмен; от 37 дружина за проявена добросъвестност като командир на рота (1944); от 39 пехотен полк за участие във Втората световна
война (1945).
Заповед на инспектора на Струмишкия учебен окръг в Горна Джумая
(Благоевград) за назначаването му за главен учител в Основно училище –
с. Гайтаниново (1931).
Писма: от Областната училищна инспекция в Горна Джумая за назначаването му за пунктов учител в с. Гърмен (1946); от отдел „Народна просвета“
при ОНС – Благоевград за освобождаването му от длъжност поради пенсиониране (1962).
Повиквателна заповед и военно-отчетна книжка (1954).
Грамоти: от Комитета за изкуство и култура за награждаването му със
значка „Отличие за читалищна дейност“ (1976); от НС на ОФ за активно
участие в бригадирското движение (1983).
Покани до Никола Аврамов: за провеждане на земляческа среща по случай 35-годишнината от Девети септември, 60 години БКП и 120 г. Народно
училище – с. Гайтаниново (1979); за провеждане на юбилейна научна сесия
по случай 120-годишнината на Образцово народно читалище – Гоце Делчев
(1985); за провеждане на юбилейно честване на 120-годишнината от създаването на българското светско училище в с. Гърмен (1987).
Приветствие от Клуба на пенсионера в с. Мусомища по случай 80-годишнината на Н. Аврамов (1987).
Извлечение от спомените на Петър Вълчев Сарафов, баща на Борис и
Кръстьо Сарафови, за родословното дърво на рода Сарафови (1961).
Снимки: на Н. Аврамов (1919–1984); на майката на Н. Аврамов – Янинка Аврамова, по баща Сарафова (1965); на бащата – Петър Аврамов (1912);
най-старото училище в с. Гайтаниново; на Кръстьо Николов Джаров, участник в Първата световна война (1915); на Георги Сарафов, братовчед на
Борис Сарафов (1917); на местната чета в с. Гайтаниново, действала през
1912 г.; на първата копка и от строежа на новото училище в с. Гайтаниново
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(1931–1932); на ученическия хор при училището в с. Гайтаниново (1936); от
Околийска педагогическа конференция в Неврокоп (1936); на родната къща
на Петър, Коста и Никола Сарафови от с. Гайтаниново (1965); от първото събрание на Кредитна кооперация „Стъргач“ в с. Гайтаниново (1939); от
честване празника на Св. св. Кирил и Методий в с. Гайтаниново (1932); от
освещаване на църквата в с. Парил (1934). ЛП
Ангелов, Атанас Василев (1920– )
Ф. 1246, 1 опис, 11 а.е., 0.09 л.м., 1943–1985 г.
Роден през 1920 г. в с. Хърсово, Мелнишко. Отговорник за ремсовата работа
в Светиврачки (Сандански) район през 1941–1944 г. Заместник-политкомисар на
Алиботушката партизанска чета.

Спомени: на Васил Ангелов Мутлишов за създаването през 1919 г. и
дейността на партийната организация в с. Хърсово до 9 септ. 1944 г. и за кооперация „Мелнишка лоза“; на Атанас Ангелов – „50 години Лозаро-винарска кооперация „Мелнишка лоза“ в с. Хърсово“; „Работническият младежки
съюз в Светиврачка (Санданска) околия за периода 1939–1944 г.“; „Първата
незабравима среща с Никола Парапунов през август 1942 г.“; „Създаване и
дейност на ремсовата организация в с. Голешово“; „С вяра в бъдещето“ – за
ремсовото и съпротивителното движение в Петричко; за дейността на младежите от Светиврачка околия през периода 1942–1944 г.; за създаването на
партийната организация в с. Хърсово; за Стоян Лисничков – командир на
Алиботушката чета на отряд „Яне Сандански“ през 1944 г.
Снимки: на членове на РМС от Петрички район (1943); от митинг в Петрич на 10 септ. 1944 г. ЛП
Ангелов, Стойчо Иванов (1932–2003)
Ф. 1555, 1 опис, 102 а.е., 0.65 л.м., 1932–2003 г.
Роден на 16 февр. 1932 г. в Горна Джумая (Благоевград). Служи като политически офицер във Висша офицерска артилерийска школа – Самоков и в Народно военно училище за противовъздушна отбрана – Горна Оряховица (1951–1955);
секретар на ГК на ДКМС – Благоевград (1955–1957); инструктор в Околийския
и Градския комитет на БКП – Благоевград (1957–1963); инспектор в Инспекцията за партиен и държавен контрол (1963–1966); заместник-директор в ДП
„Тютюнева промишленост“ и директор на Пивоварен завод „Пиринско пиво“ –
Благоевград (1966–1975). От 1983 г. до пенсионирането си е директор на ТИИЦ –
Благоевград. Починал през 2003 г.
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Автобиографии (1982, 1997).
Почетна грамота от Републиканския съвет на Дружеството за разпространение на научни знания за награждаването на Стойчо Ангелов за дългогодишна активна лекторска дейност (1983).
Личен паспорт (1985); задграничен паспорт (1990); осигурителна книжка (1948); влогова книжка (1991–1994); семеен бюджет на сем. Ангелови
(1992–1998).
Молба на С. Ангелов до Съюза на българските писатели за приемането
му за член на съюза (2002).
Родословие и родова хроника на сем. Ангелови (1993–1994).
Юбилеен вестник „25 години тютюнева промишленост“ със статия на С.
Ангелов по повод годишнината (1972).
Разработки на С. Ангелов: за същността и основните принципи на маркетинговата дейност в Еднолична фирма „Македония – И“ – Благоевград
(1990); за създаване на отдел „Контрол“ при „Туристспортхолдинг“ – София
и за ролята на контрола в дейността на фирмите (1996); за ефективността на
стопанската дейност на предприятията от държавния и частния сектор (1997).
Интервюта в Радио Благоевград във връзка с творческата му дейност
(1998, 2001, 2002).
Рецензия на Никола Стоянов за книгата на С. Ангелов „Пробуждане“
(1998).
Обяви и покани за представяне на книгите на С. Ангелов „Пробуждане“,
„Живот – многолик и вечен“ и „Личности и характери“ (1993, 2000–2001).
Преписка по повод честване 90-годишнината от Балканската война и издаване на книгата „Велик е нашият войник“ (2001–2002).
Анализи: „Логистиката като концепция за управление“ и „Същност и
функции на парите“ (2003).
Романи, написани от С. Ангелов: „Живот – многолик и вечен“, част от
„Село Борово“, „Бежанци“, „Велик е нашият войник“, „Личности и характери“ (2000–2001).
Монография за развитието на Пивоварен завод „Пиринско пиво“ – Благоевград (2003).
Документи от служебната и обществената му дейност, предложения,
слова, изказвания във връзка с различни обществени прояви (1979–2002).
Снимки и фотоалбуми от различни периоди от живота на С. Ангелов,
свързани с детството, образованието, служебните ангажименти, обществения живот и семейството му (1932–2000). ГА
Атанасов, Найден Николов (1923– )
Ф. 1072, 7 описа, 163 а.е., 1.23 л.м., 1928–1987 г.
Роден на 16 юни 1923 г. в с. Ощава. Учи в гимназиите в Сандански и Петрич.
Статистик в ОбНС – с. Гара Пирин (Кресна) (1946–1950), завеждащ сектор
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„Агитация“ в Околийския комитет на ОФ – Сандански (1950–1952), секретар на
Околийския съвет на БЧК в Сандански (1952–1958), асистент, уредник и завеждащ археологическия музей в Сандански (1954–1983).

Библиография на трудовете на Найден Атанасов – 1950–1979 г.
Дневници на личния и граждански живот на Н. Атанасов (1953–1987).
Лични документи и кореспонденция на Н. Атанасов (1939, 1955–1983).
Статии за: археологически находки в Сандански и района; Кресненското
въстание; историческото минало на Сандански; Яне Сандански; революционни дейци-комунисти; 60 г. партийна организация в Мелник; новата експозиция на археологическия музей в Сандански.
Очерци за: Кресна; Свети Врач като стопански и административен център; Роженския манастир; Ангел Димитров Стоименов; Димитър Делев.
Доклади за: градския археологически музей в Сандански; Кресна; повишаване естетико-възпитателната роля на културно-историческото наследство; работата на дружеството на приятелите на музеите и паметниците на
културата; историята на археологическото дружество „Струма“ – Сандански;
50-годишния юбилей на археологическия музей в Сандански.
Планове: тематичен за изложба „60 години партийна организация в Сандански“; тематичен за изложба „50 г. град Сандански“; перспективен за работата на градския археологически музей в Сандански през Осмата петилетка
и за 1982 г.; тематико-експозиционни на археологическия музей и за разширяването му; на експозиция за Спартак; за подготовката и провеждането на
международния ден на музеите и паметниците на културата; за работата на
дружеството на приятелите на музея; за честване 50-годишнината от основаването на градския археологически музей в Сандански.
Спомени: на Найден Атанасов; на Стефан Карчев за Кресненското въстание през 1878 г. (препис); на полковник Христо Николов от София за Балканската война 1912 г.; за историята на капитализма и работническото революционно движение 1919–1944 г. в Сандански район.
Народни песни и обичаи от Сандански район.
Научно съобщение: „Нови данни за античния некропол в Сандански“.
Брошура „Трети международен конгрес на славянската археология в
Братислава – Чехословакия“ (рус. ез.) (1975).
Програми и анкетни карти за участие в симпозиум по археология в Будапеща (френски ез.) (1980).
Илюстровано издание на градския исторически музей в Сандански
(1974).
Пътеводител на музея в Сандански (1979).
Биографични данни на комунистически деятели от Сандански и района,
действали през 1912–1944 г.
Снимки на: Найден Атанасов; археологически паметници в района на
Сандански; Стефан Карчев, Яне Сандански; с. Гара Пирин; комунистически
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дейци; Сандански (1928–1983); от прегледи на художествената самодейност;
генерал Винаров и Кимон Георгиев в Сандански. ЛП
Бабалеев, Атанас Иванов (1929– )
Ф. 1594, 1 опис, 83 а.е., 0.42 л.м., 1947–2008 г.
Роден на 8 септ. 1929 г. в с. Ласкарево. Завършва СУ „Климент Охридски“
(1953). Гимназиален учител по български език и литература (1953–1967). Член
на БКП (1956). Заема щатни политически длъжности в Сандански (1968–1984).
Секретар на Окръжната профсъюзна организация – Благоевград (1985). Пенсионира се като директор на профсъюзен курортен комплекс (1990). Общественик,
автор на художествено-публицистични и мемоарни трудове.

Диплом за висше образование (1954).
Военно-отчетна книжка.
Карти и книжки за членство в РМС, БКП, БПС и БСП.
Трудова книжка, заповеди за назначаване и прекратяване на трудов договор и удостоверение за служебната дейност.
Грамоти за участие в туристически прояви и в подготовката на национален събор за народна борба.
Отзиви, читателски мнения, групови снимки и покани по повод издадени
книги на Ат. Бабалеев.
Очерк за учредяване комунистическа организация в Сандански.
Биография на Веселин Марков Бабалеев.
Книги на Ат. Бабалеев.
Покани за участие в тържествени политически прояви.
Сценарий, информация, лекция и доклади по методически теми.
Изказвания и приветствия по повод: научна сесия за Яне Сандански и
на теоретична конференция на тема „Национална гордост и чуждопоклонство“; юбилейни срещи с ветерани на БКП и с новоприети нейни членове;
гостуването на аджарски фолклорен ансамбъл; битови вечери на бежанци от
Егейска Македония; откриване на телевизионния преглед „Златна антена“;
юбилей на поета Петър Караангов; професионални работнически празници и
общоградски чествания; преминаване на олимпийския огън край Сандански
и провеждането на спортни прояви в града.
Доклади за: общоградски чествания на юбилейни годишнини; откриване
на партийни конгреси и юбилейни чествания от рождението на Вл. Ленин и
Димитър Благоев; откриване на строителни обекти и посещения в Сандански
на Тодор Живков, Александър Лилов, Андрей Луканов, Кръстю Тричков и
Петър Дюлгеров; изпълнение на конгресни решения на БКП; проблемът Македония в българо-югославските отношения; съвместни заседания на ОбК на
БКП и ИК на ОбНС – Сандански; партийното строителство в община Сан482
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дански; представяне мемоарни книги на Леонид Брежнев; преустройството
на училищата.
Беседа на Ат. Бабалеев пред учителските колективи от Санданска община.
Докладна записка от Ат. Бабалеев и Л. Георгиев до Станко Тодоров за
съдействие при решаване проблеми от развитието на Сандански (1981).
Брошури и програми за проведените „Спартакови игри“, международни
състезания по плуване и скокове във вода, „Мелнишки вечери на младата
поезия“, преглед на регионални телевизионни програми.
Разпореждане на МС за утвърждаване на Сандански и района като лечебен и курортен център (1981).
Планово задание за разширение на парка и изграждане на архитектурноскулптурен комплекс в Сандански [1979].
Снимки от: служебната дейност на Ат. Бабалеев; посещенията в Сандански на Благовест Сендов, Павел Матев, В. Минеков, Кръстю Тричков, Тодор
Живков, Добри Джуров, Александър Фол, Андрей Луканов, Александър Лилов, Пенчо Кубадински, Х. Флоракис.
Албум от гостуване на Ат. Бабалеев в Аджарска автономна съветска
република (1980–1983). ДТ
Байов, Йордан Стоицов (1924– )
Ф. 1441, 1 опис, 61 а.е., 0.22 л.м., 1944–1994 г.
Роден на 23 февр. 1924 г. в с. Лешко. Завършва основно образование през
1938 г. и става шивач в Горна Джумая (Благоевград). През 1949 г. завършва средно образование и след това – едногодишна младежка школа, а през 1960 г. – Висша партийна школа. Завеждащ отдел в Околийския комитет на ДКМС (1950–
1952); секретар на ОК на ДКМС (1952–1957); секретар на ОбК на БКП – Симитли (1960–1962); завеждащ отдел „Пропаганда и агитация“ в ОК на БКП – Благоевград (1962–1965); инструктор в ЦК на БКП (1965–1971); секретар на ОК на
БКП – Благоевград (1971–1979).

Автобиография (1994).
Декларация от Йордан Стоицов Байов за участието му в боевете при
Демир капия в Беласица през 1944 г.
Слово-отговор на поздравленията по случай 60-годишнината и награждаването му с орден „Народна република България“ – I степен (1984).
Списък на Втора ударна рота при народна гвардия – Горна Джумая към
13 дек. 1944 г.
Статии, беседи, изказвания, приветствени слова за различни обществено-политически мероприятия, землячески срещи, събори, пленуми, провеждани от ГК на БКП, отчетно-изборни конференции и др. ГА
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Богчев, Костадин Иванов (1910– ?)
Ф. 994, 1 опис, 16 а.е., 0.13 л.м., 1942–1983 г.
Роден на 23 апр. 1910 г. в с. Хърсово. Кмет на с. Левуново (1944–1945, 1947–
1948); председател на ТКЗС – с. Левуново (1948–1950); главен майстор в МТС –
Сандански (1950); служител в пощата – с. Левуново (1951–1964). Активен борец
против фашизма.

Служебни бележки, удостоверения и писма до Богчев.
Доклади и информации, изнасяни пред обществени организации в
с. Хърсово.
Съобщения и информации от програмите на радиоуредбата в с. Хърсово.
Сведения за кандидат-членове на БКП.
Слова: по повод различни годишни тържества в с. Левуново; за Иван
Козарев по случай 82-годишнината от рождението му (1983); надгробни от
името на ОФ – с. Хърсово.
Доклад „Сто години от създаването на училището и 97 г. от направата на
училищната постройка в с. Хърсово“ (1983).
История на с. Хърсово.
Изказване на К. Богчев за живота на населението в с. Хърсово през
1929–1944 г.
Спомени за основаването на партийната организация в с. Хърсово и за
Веселин Бабалеев.
Списък на чиновете от щаба на II взвод от 14 пехотен македонски полк
(1942). ЛП
Бойчев, Ичко Димов (1876–1960)
Ф. 1573, 1 опис, 28 а.е., 0.05 л.м., 1905–1983 г.
Роден на 15 февр. 1876 г. в Гюмендже, Ениджевардарска околия. Завършва
Солунската българска мъжка гимназия. Четник от четата на Апостол войвода и активен участник в Илинденското въстание през 1903 г. През 1904 г. преминава в четата на Христо Чернопеев. Делегат на Първия конгрес на Серския
революционен окръг през 1906 г., където е избран за войвода на Горноджумайска
околия. Участник в Балканската и Първата световна войни. Заема ръководни
административни длъжности в Горна Джумая (Благоевград) – околийски началник (1918–1919); директор на кооперация „Бохча“ (1923–1928); помощник-кмет
(1929–1931). Интерниран в Стара Загора през 1934 г.; изселен в с. Бяла черква
през 1950 г. и реабилитиран в началото на 1954 г. Умира на 18 ян. 1960 г.

Автобиография на Ичко Бойчев (1956).
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Лични карти: за участие във войната 1915–1918 г. (1942); за получаване
на държавна пенсия (1955).
Некролог по повод смъртта на Ичко Бойчев (1960).
Крепостни актове, нотариални актове и записки за покупка на недвижими имоти от Ичко Бойчев в района на Горна Джумая (1910, 1922–1924).
Преписка между Ичко Бойчев и държавни институции за отпускане на
пенсия като особено заслужил в освободителните борби и отнемането ѝ във
връзка с интернирането му (1943, 1949, 1954).
Спомени от дъщерята Венета Бойчева за баща ѝ (1983).
Писма до Ичко Бойчев от: М. Петков – началник на чета (1912); от П.
Георгиев във връзка с убийството на Яне Сандански (1915); Българския национален студентски съюз – София с благодарност за помощта му при изграждането на Студентския дом в София (1931–1932); Археологическо дружество „Струма“ – Свети Врач (Сандански) с молба за изпращане портрети
на Яне Сандански за изработване на негов бюст в музея (1944).
Кръщелно свидетелство на сина на И. Бойчев – Виктор за извършено
кръщение от Яне Сандански (1918).
Снимки: на четата на Христо Чернопеев, в която участва и Ичко Бойчев
(1905); на войводата Ичко Бойчев [1906–1908]; на Ичко Бойчев като околийски началник заедно с Кольо Попов (1919); портретна снимка на Ичко Бойчев [1925]; на членовете на Горноджумайския градски общински съвет с кмет
Кирил Тимчев [1929–1932]; на къщата на Ичко Бойчев в Горна Джумая; от
посрещането на Горноджумайската чета с войвода Ичко Бойчев по време на
Хуриета в Горна Джумая (1908); от сватбеното тържество на Томан Бойчев
и Керана Праматарова с присъствието на семейството на Ичко Бойчев; на
поручик Кольо Попов Драганов (1908); портретна на Наим бей, собственик
на земи в с. Хърсово (с. Горно Хърсово) [преди 1912]; от трудов ден за залесяване в околностите на Горна Джумая; на жени и деца от Горна Джумая. ГА
Бояджиев, Димитър Георгиев (1929–2005)
Ф. 1585, 1 опис, 32 а.е., 0.06 л.м., 1908–1995 г.
Роден на 25 окт. 1929 г. в с. Славейково, Ямболско. Осиновен е от Георги
Стоянов Бояджиев и Вера Георгиева Гъркова – бежанци от Егейска Македония.
От 1945 г. са жители на Горна Джумая (Благоевград). Димитър Бояджиев завършва гимназия и икономически техникум в Благоевград. Работи в Благоевград в
Промкомбинат „Мир“, Завод за високоговорители „Ворошилов“ и в редакцията
на в. „Пиринско дело“ като уредник и технически сътрудник. Един от основателите на Естрадно-сатиричен колектив „Оптимист“ при читалище „Н. Вапцаров“ – Благоевград, самоук музикант, автор на множество дописки, статии,
фейлетони, кръстословици, карикатури. Подписва се с псевдонима Дим Бор. Умира на 23 март 2005 г. в Благоевград.
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Актове за раждане и осиновяване на Димитър Костадинов Колев (Димитър Георгиев Бояджиев) (1929, 1942).
Грамоти от Националния съвет на ОФ за награждаване на Д. Бояджиев
като читалищен деец и книжка от ЦК на БЧК за награждаване със значка
„Отличник на БЧК“.
Историческа справка от концертмайстора Д. Бояджиев за Естрадно-сатиричния колектив „Оптимист“ (1988).
Кръстословици, игрословици, задачи и хумор, съставени и издавани от
Д. Бояджиев.
Справка от Д. Бояджиев за издателската му дейност през 1991–1994 г.
Автобиография на Георги Стоянов Бояджиев (1948) и свидетелство за
раждането му от Българската църковна община в с. Горни Порой (Гърция)
(1908).
Свидетелство за зрелост на Георги Стоянов Бояджиев от педагогическото училище на Българската екзархия в Серес (Гърция) (1908) и атестат от
Школата за запасни подпоручици в София (1917).
Военна книжка на Георги Бояджиев (1948).
Удостоверения, свидетелства, сведения от Българската православна
църква, Военното министерство и училищни инспекции за трудовия стаж на
Георги Бояджиев (1926, 1932, 1936, 1945, 1952, 1955).
Семейна книжка от Градско общинско управление – София за сключен
граждански брак на Георги Бояджиев и Вера Гъркова (1918).
Удостоверение на Вера Бояджиева от Търговско-индустриалната камара – София за завършен курс по дамско шапкарство (1922).
Документ за имотно притежание на Митра Георгиева на османотурски
език [1908–1912].
Разписка за декларация пред гръцко-българската емиграционна подкомисия в България по изселването от Гърция на Стоян Георгиев Бояджиев
(1924).
Снимки: на Георги и Вера Бояджиеви [1925–1940]; на членове на Хлебарско сдружение – Горна Джумая [1920–1935]; на тютюноработници от
Горна Джумая [1930–1935]; от честване на Първи май с участието на Георги
Димитров Стоянов – кмет на Горна Джумая (1945); на диригента Златко Коцев с духовия оркестър при читалище „Н. Вапцаров“ – Благоевград (1963); от
концертни изяви на естрадно-сатиричния колектив (1963–1973); на железопътната гара в Скопие, разрушена от земетресението през 1963 г. [1964]. ГА
Величков, Павел Методиев (1927– )
Ф. 1558, 1 опис, 49 а.е., 0.16 л.м., 1953–2004 г.
Роден на 29 март 1927 г. в с. Сливата, Монтанско. Завършва български език
и литература в СУ „Кл. Охридски“ през 1951 г. Работи като завеждащ педа-
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гогически кабинет и околийски училищен инспектор в отдел „Народна просвета“ при Околийски народен съвет – Сандански; окръжен училищен инспектор по
български език и литература в отдел „Народна просвета“ при ОНС – Благоевград, директор на НОУ „Хр. Смирненски“ – Сандански, заместник-директор на
Строителен техникум – Враца, Селскостопански техникум – с. Долни чифлик,
Стъкларския техникум в Белослав, основното училище в с. Аксаково, Варненско,
учител-методист по начално образование и организационен инспектор към отдел
„Народна просвета“ при ОНС – Варна, директор на Основно училище и на СПТУ
по селско стопанство в с. Бяла, Варненско. През 1987 г. се пенсионира като учител в основното училище в с. Николаевка, Варненско. Има издадени книги „Мамини поуки“, „С обич и вяра“ и публикувани статии в сп. „Начално образование“,
„Народна просвета“, „Народно дело“ и др.

Автобиография (2003).
Уверение от СУ „Климент Охридски“ за завършено висше образование
по български език и литература (1955).
Заповеди на МНП, ОНС – Благоевград и Околийски народен съвет –
Сандански за назначаване, преназначаване, освобождаване от длъжност на
П. Величков.
Разкази „Мамини поуки“ от П. Величков (1997) и спомени „С обич и
вяра“ (2003–2004).
Доклади и информации на П. Величков по проблеми в обучението на децата по български език и литература, за ролята на семейството и училището
във възпитанието и обучението на децата, за традициите в училищата и др.
Тетрадки и бележници на училищния инспектор П. Величков с ревизионни бележки от проверки по училищата и посещения на уроци (1956–1960).
Юбилеен адрес до П. Величков от гимназията в Сандански по случай
25-годишнината от създаването ѝ (1963).
Педагогически бюлетини на отдел „Народна просвета“ при Околийския
народен съвет в Сандански (1958).
Снимки: на П. Величков, от учителски конференции, съвещания на директори, с колеги, приятели, ученици, от екскурзии и др. (1955–1958). ГА
Волев, Борис Михайлов (1884–1971)
Ф. 1333, 1 опис, 9 а.е., 0.05 л.м., 1915–1951 г.
Роден на 8 ноем. 1884 г. в с. Бобошево, Кюстендилско. Член на БРСДП
(1902–1918); народен представител от Дупнишка околия през 1923 г.; Областен
директор на Горноджумайска област (1944–1948); съветник в НС (1948–1952).
Починал през 1971 г.

Биографични бележки и очерк за Борис Волев от Петър Ценов Петров.
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Указ на Президиума на ВНС за освобождаване на Б. Волев от длъжността „Горноджумайски областен директор“ поради закриване на длъжността
(1948).
Орденска грамота с удостоверение за награждаване с орден „9 септември 1944г.“ (1945).
Удостоверение от Червенковския районен комитет на ОФ – София за
активна дейност по време на съпротивителното движение (1951).
Профсъюзна членска книжка (1949).
Писма до Волев от Янко Сакъзов (1915).
Бюлетин на ОФ от 25 авг. 1944 г. с предупреждение до правителството
на Иван Багрянов и искане за промяна на вътрешната и външната политика
на България (1944).
Манифест към българския народ за подкрепа на бъдещото ОФ правителство (1944). ЛП
Граматиков, Светослав Костадинов (1927–2002)
Ф. 1267, 1 опис, 13 а.е., 0.23 л.м., 1925–1998 г.
Роден през 1927 г. в с. Марикостиново. Завършва специалност история. Директор на училище в селата Белоградец и Кочово, Шуменско, с. Марикостиново.
Краевед. Починал през 2002 г.

Автобиографичен очерк на Светослав Граматиков (1991).
Исторически очерк за основното училище в с. Марикостиново (1966).
История на с. Марикостиново (1973).
Статии: „Нахлуването на гръцките войски през 1925 г. по долината на
р. Струма“ (1976); „Шестдесет години от победата на комуната в с. Марикостиново“ (1981); „Създаване и развитие на ТКЗС „Път към комунизма“ –
с. Марикостиново“ (1983); „Марикостинските минерални бани – минала и
настояща слава и светло бъдеще на селото“ (1983).
Преписи от протокол за изгарянето на Костадин Стойков от с. Марикостиново при нашествие на гръцки войски в селото през 1925 г. и от заключителен протокол на назначената от МС комисия за определяне щетите от
последиците от въоръженото нахлуване на гръцки войски в Петрички район
през 1925 г. (1925).
Спомени на Костадин Ангелов Смиленов от с. Марикостиново за нападението на гръцките войски над граничните български села през 1925 г.
(1997).
Доклад от юбилейно честване „100 години българско училище в с. Марикостиново“ (1998). ЛП
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Гущеров, Димитър Стоянов (1911–1997)
Ф. 1320, 2 описа, 61 а.е., 0.31 л.м., 1894–1987 г.
Роден на 20 авг. 1911 г. в с. Горно Спанчево. Ятак и партизанин в III-ти батальон на бригада „Чавдар“. Участник във Втората световна война. Служител
в МВР (1945, 1952–1961); секретар на Софийското градско дружество на партизаните (1946–1947); председател на ОбНС – с. Катунци (1948–1949); завеждащ
отдел „Кадри“ в ЦК на борците против фашизма и капитализма и ЦК на ДОСО
(1950–1952). Починал на 1 окт. 1997 г. в София.

Автобиография (1984).
Записки на Д. Гущеров: за Кресненско-Разложкото въстание; от „Петричкия окръжен вестник“ (1922–1933) за по-важни събития в селата по поречието на р. Пиринска Бистрица.
Стихотворение „Песен за шофьора“ от Д. Гущеров.
Книга „Заговорът“ от Д. Гущеров и кратка рецензия на ръкописа от Благой Горчилов (1985).
Писма: от Д. Гущеров до Комисията по териториално и селищно изграждане при МС и до министъра на вътрешните работи с искане да бъде запазена
цялостта на община Катунци при новото административно деление (1987); от
Стоян Гущеров от с. Ковачево до Михаил Щерев (1921).
Списъци: на основателите на Партийната организация в с. Горно Спанчево в края на 1918 г. (1981); на доброволците от Благоевградски окръг,
участвали във Втората световна война (1975).
Преписка на Софийския военно-полеви съд, командира на военната фабрика, Столичното военно комендантство и кмета на с. (гр.) Якоруда по излизането на Атанас Хаджиянчев в нелегалност и убийството му през 1943 г.
Контраоблигация на опозицията във връзка със Заема за развитие на
народното стопанство (1945).
Позиви: от БЗНС (Д. Гичев) по повод предложението за оглавяване от
Д. Гичев Министерството на земеделието (1945); от опозицията против българо-съветската дружба (1946); от опозицията срещу министър-председателя
Антон Югов (1954).
Отговор от Михаил Щерев Попов на „Спомените“ на Кирил Хаджиев
за събитията в коритото на р. Пиринска Бистрица през 1905–1925 г. (1978).
Препис от смъртния акт на Стоян Гущеров от 1936 г.
Снимки: на Д. Гущеров и семейството му (1894, 1918–1970); на Д. Гущеров и негови другари (1923–1940); на видни личности от Мелнишко; на
свързочници от Първата световна война (1915–1918). ЛП
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Гърнев, Симеон Тодоров (1891–1987)
Ф. 1281, 1 опис, 9 а.е., 0.05 л.м., 1942–1984 г.
Роден през 1891 г. в с. Илинден. Завършва четвърти клас в родното си село.
Участва в образуването на земеделска дружба през 1929 г. и в масовизацията
на селското стопанство. Кмет на с. Копривлен от 1944 до 1946 г. Умира през
1987 г.

Автобиография (1966).
Нотариален акт за недвижим имот на С. Гърнев (1942).
Спомени: на Симеон Гърнев за дейността му като кмет на с. Копривлен
(магнетофонен запис) (1984); на Никола Кирилов Хаджиев, внук на Симеон
Гърнев за баба му Недялка Гърнева (1984).
Акт за поземлена собственост на Илия Белчев, зет на Симеон Гърнев
(1945).
Записка за вписване на нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот на Стоянка Гърнева, съпруга на Симеон Гърнев (1949).
Свидетелство за венчаване на Атанас Гърнев, син на С. Гърнев, с Карамфила Халева от с. Копривлен (1956).
Снимки: на Симеон Гърнев; на Тодор Симеонов Гърнев, баща на Симеон Гърнев, убит през 1925 г. в с. Дъбница. ЛП
Давидков, Филип Димитров (1920–
)
Ф. 1260, 1 опис, 21 а.е., 0.20 л.м., 1960–1983 г.
Роден на 14 март 1920 г. в с. Селище. Счетоводител, председател на Околийския комитет на ДОСО в Благоевград, на ОбК на ОФ в с. Селище, общественик, пропагандист.

Автобиографии на Филип Давидков и на баща му Димитър Давидков
Гьочков.
Кореспонденция на Филип Давидков във връзка с признаването му за
активен борец (1960–1983).
Спомени: на Филип Давидков за антифашистката му дейност през 1941–
1944 г. в Серско (1983); на Филип Давидков за комунистическата дейност
на Яне Тошев Чавеев (1971); на Димитър Гьочков за функционера на БЗНС
Михаил Балабанов (1970).
Информация за съвместната работа на ОбК на ОФ и ОбНС – с. Селище.
Доклади: от отчетно-изборни конференции на ОбК на ОФ – с. Селище
(1974, 1979); за дейността на профгрупите в първа и втора бригада на клоново стопанство на АПК – Благоевград в с. Селище (1976, 1979); за дейността
на дружеството за българо-съветска дружба в с. Селище; за закононаруше490
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нията, престъпността и извършената работа от другарския съд в с. Селище
за 1971–1972 г.; за защитните функции на профсъюзите и социално-битовия
въпрос; политическата просвета.ЛП
Демиревски, Тодор Иванов (1896–1965)
Ф. 1578, 1 опис, 9 а.е., 0.04 л.м., 1920–1985 г.
Роден на 21 ян. 1896 г. в Горна Джумая (Благоевград). Учи в Българската
мъжка гимназия в Солун, но със започването на Междусъюзническата война гимназията се закрива и той се връща в Горна Джумая и постъпва на работа в Общината в с. Бистрица. Продължава образованието си в Свищов и там се включва в
младежките комунистически групи. След септемврийските събития през 1923 г.
емигрира във Франция. Завършва журналистика в Париж и през 1929 г. и се завръща в България. Работи в с. Долни чифлик, Варненско и в Русе. От 1935 г. е писар в
Министерството на външните работи и изповеданията. От 1939 г. е на работа в
Българското консулство в Цариград. През 1943 г. е арестуван за комунистическа
дейност, осъден на смърт и изпратен в Сливенския затвор. Освободен на 10 септ.
1944 г. Починал на 3 апр. 1965 г. в Благоевград.

Биография на Тодор Демиревски, написана от сестра му Божурка Демиревска [1985].
Поеми от Тодор Демиревски: „Дий воле дий... ти векове нечетни“ [1920–
1930]; „На Тодор Чопов“ [1923–1924]; „Песни за монаха“ (1924).
Цикъл стихотворения „Настроения“ от Т. Демиревски [1927]; „На моя
Иванчо“; стихотворение „Видение“.
Приказка в две картини и стихове „Мечтател“ [1930–1940].
Портретна снимка на Т. Демиревски (1939). ГА
Дерменджиев, Крум Димитров (1916–2005)
Ф. 1452, 2 описа, 41 а.е., 0.09 л.м., 1938–2005 г.
Роден на 4 юли 1916 г. в Горна Джумая (Благоевград). Завършва Художествената академия – специалност скулптура. Участва в конкурси, национални и
международни изложби. Негови творби са излагани в Москва и Берлин. Удостоен
е с ордените „Кирил и Методий“ – II степен, „Георги Димитров“ и „Народна
свобода“ – I степен и със званието „Заслужил художник“. Починал през 2005 г.

Почетна грамота от Кримския Обком на Ленинския комунистически
младежки съюз на Украйна за награждаването на Крум Дерменджиев (1985).
Поздравление от Чудомир Александров до К. Дерменджиев по случай
70-годишнината му и награждаването му с орден „Георги Димитров“ (1986).
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Кореспонденция на Крум Дерменджиев за отношението към паметта
на майката Петра Дерменджиева и братята Асен и Златко Дерменджиеви, за
музейната сбирка в наследствения имот и съдбата на творческото му наследство.
Дипляни: с фотоси на творби на художника (1970); с биографични данни
и фотоснимки за баба Петра Дерменджиева (1987).
Брошура, плакати, покана с диплом от юбилейни изложби на Крум Дерменджиев (1978, 1986, 2001).
Монографичен очерк от Румяна Константинова с албум от най-добрите
скулптури на Дерменджиев (1986).
Отзиви за творческата дейност на Дерменджиев във в. „Литературен
фронт“ и „Пиринско дело“.
Обръщение на Инициативния комитет, писмо до УС на Съюза на македонските дружества – София и идеен проект на Дерменджиев за изграждане
на паметен знак на Гоце Делчев край с. Ново Делчево (1990).
Удостоверение от Националния институт по паметници на културата,
протокол на ИК на ОНС – Благоевград, решение на БМС и др. за обявяване
къщата на братя Дерменджиеви в Благоевград за паметник на културата и
уреждане на музейна сбирка в нея.
Автобиография на Иван Дерменджиев - брат на Крум Дерменджиев
(1984).
Паметни листовки, другарски жалейки, възпоменателни листове и некролози: за Асен и Златко Дерменджиеви (1945–1949); Борис Николов Тошев (1945); майката на К. Дерменджиев (1970); от Читалище „Н. Вапцаров“ –
Благоевград и СБХ по повод смъртта на Крум Дерменджиев (2005).
„Три сокола“ – песен за братя Дерменджиеви (1977).
Снимки: портретна на Борис Дерменджиев, Крум Дерменджиев и Петра
Дерменджиева, от модели и паметници на автора Крум Дерменджиев. ЛП
Джибрилов, Георги Мицов (1915–1992)
Ф. 1576, 1 опис, 23 а.е., 0.05 л.м., 1937–1986 г.
Роден на 8 март 1915 г. в Горна Джумая (Благоевград). Завършва Горноджумайската гимназия и курс за касиер-счетоводители в София. Активен участник
в антифашистката борба. През 1935 г. става член на Въздържателното дружество и организира китаро-мандолинен оркестър. Пише репортажи и дописки за
различни вестници. От 1939 г. е помощник-кинооператор при читалищното кино.
Интерниран през 1941–1942 г. в Пирдоп. След завръщането си е писар в клона на
кооперация „Мелнишки тютюни“, редактор-уредник на в. „Пиринско дело“, завеждащ партиен кабинет и кореспондент на в. „Работническо дело“, драматург
на театъра в Благоевград, читалищен деец, директор на градските кина. Занимава се активно с обществена, партийна и културно-масова дейност. Починал на
30 юли 1992 г. в Благоевград.
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Автобиография на Георги Джибрилов (1984).
Спомени на Г. Джибрилов за Никола Вапцаров, Никола Калъпчиев, Стефан Миленков, книгоразпространението и дейността на Въздържателното
дружество „Трезвеност“ в Горна Джумая (Благоевград).
Разкази от Г. Джибрилов (1937, 1945, 1947, 1950, 1952).
Статии за в. „Пиринско дело“, в. „Труд“ и сп. „Читалище“.
Очерк на Г. Джибрилов за библиотекарката Мария Юрукова (1974).
Изказвания на Г. Джибрилов: пред читалищни конференции; като директор на градските кина пред делегати на конференции на ГК на БКП.
Информация на Г. Джибрилов за радиопредаване, посветено на читалище „Н. Вапцаров“ в Благоевград [1954].
Мнения и предложения на Г. Джибрилов: до висшестоящи органи във
връзка с читалищната дейност; до УС на читалището за награждаване с орден
самодейката Гичка Трушкова и за даряване книги на читалищната библиотека, списък на дарените от Г. Джибрилов книги.
Беседи на Г. Джибрилов: за Максим Горки, науката и изкуството, образа
на положителния герой в съветското кино и Деня на борците за национална и
социална свобода; за работата на БКП в масовите организации преди 9 септ.
1944 г. и дейността на ремсистите от IV-ти квартал на Горна Джумая.
Доклади: за Георги Димитров и ролята на БКП в обществото; за Октомврийската революция през 1917 г.; по повод 100 години от основаването на
читалището в Благоевград.
Кореспонденция: с в. „Литературен фронт“ за книгоиздаването и разпространяването на книги и на в. „Литературен фронт“; с висшестоящи органи във връзка с обявяването на 3 март за официален празник и подобряване
дублирането на чуждите филми по телевизията.
Снимки: на създателите и участниците в Мандолинния оркестър при Читалище „Съгласие“ („Н. Вапцаров“) в Горна Джумая; на активисти на Мандолинния оркестър при читалище „Н. Вапцаров“ – Благоевград. ГА
Диамандиев, Димитър Димитров (1915– ?)
Ф. 1317, 1 опис, 23 а.е., 0.07 л.м., 1942–1994 г.
Роден на 27 юли 1915 г. в с. Гайтаниново. Участник във Втората световна
война. От 1945 до 1954 г. работи в Кредитна кооперация – с. Копривлен, след
което става за кратко финансов ревизор към ОНС – Благоевград, а от 1954 до
1955 г. е директор на мина „Канина“ - с. Балдево. През 1955 г. се връща обратно
в с. Копривлен и е назначен за председател на ТКЗС в селото. От 1965 г. е завеждащ ТРЗ в Завод за ципове „Дечо Стефанов“ в Гоце Делчев, а след това става
ревизор към Държавен финансов контрол – Благоевград, където се пенсионира
през 1976 г.
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Автобиография (1976).
Заповеди за назначаване и освобождаване на Д. Диамандиев като директор на Мина „Канина“ – с. Балдево (1954–1955).
Грамота на Д. Диамандиев от ОКС – Благоевград по случай 25-годишния юбилей от 9 септември 1944 г.
Удостоверения: за участие във Втората световна война (1945); от НС на
ОФ за награждаване с почетна значка по случай 40-годишнината от победата
над Германия (1985).
Спомени на Д. Диамандиев за: участието му във Втората световна война; учредяване на Кредитна кооперация и на ТКЗС в с. Копривлен.
Снимки: на Д. Диамандиев (1942, 1944); учредяване на ТКЗС – с. Копривлен и първо окопаване на тютюн с машина (1950); чествания на Деня
на овчаря, 1 май, 10 години от създаване на ТКЗС – с. Лъки, 50 години от
завършване на гимназията в Гоце Делчев; годишна отчетна конференция на
ЛРД – Гоце Дечев (1980); ветерани от войната от Гоце Делчев (1985); посещение на гробището в Харкани (Унгария) (1985). ЛП
Дилберов, Илия Манолев (1876–1962)
Ф. 1563, 1 опис, 28 а.е., 0.03 л.м., 1914–1984 г.
Роден на 4 апр. 1876 г. в с. Гавалянци, Кукушко. От 1897 г. се присъединява
към ВМРО и се отдава на борбата за освобождение на българите в Македония
от турско робство. Участва в пленяването на мисионерката Елън Стоун. В навечерието на Илинденското въстание е в четата на Кръстьо Асенов в Кукушкия
район, а след въстанието е войвода на чета в Горноджумайско, Малешевско и
Гевгелийско. След Младотурския преврат през 1908 г. се легализира и участва в
отряда на Яне Сандански в защита на младотурския режим. Участва в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна войни. От 1913 г. се преселва в
Горна Джумая (Благоевград), където живее до смъртта си през 1962 г.

Автобиография на Илия Дилберов (1960).
Лични карти: за членство в Илинденската организация в Горна Джумая
(1923); за участие във войните (1942); пенсионна (1956).
Съобщение от Общинското управление в Горна Джумая до Дилберов
за назначаването му в случай на мобилизация в 7-ма дивизионна болница в
Самоков (1915).
Удостоверение на Дилберов от Македоно-Одринското опълченско дружество за участието му в националноосвободителните борби на македонските българи (1938).
Свидетелства: за участието на Дилберов в Македоно-Одринското опълчение през 1913 г. (1938); от Министерството на войната за даряване на Дилберов заради участието му в Балканската, Междусъюзническата и Първата
световна война с възпоменателен медал (1939).
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Спомени на Дилберов за живота и дейността му като участник в националноосвободителните борби в Македония и Илинденското въстание и във
връзка с познанството му, съвместната дейност и убийството на Гоце Делчев
(1955).
Разписка от българо-гръцката емиграционна подкомисия в България за
депозирани декларации за изселване и молба за ликвидиране недвижимите
имоти на Илия Дилберов в родното му село и установяване правото му на
собственост в България (1925).
Нотариални актове, удостоверения, договори, записки за имотното състояние на Дилберов (1925–1961). Актове за собственост на имоти на жители
от Горна Джумая (на османотурски с превод на бълг. ез.) (1914).
Тефтерче с народни песни, адреси на познати и близки и др. бележки.
Писма от и до Илия Дилберов по семейни въпроси.
Грамота от Дирекция „ОДА“ – Благоевград за награждаване на Мария
Дилберова заради подарени документални материали (1984).
Снимки: портретни на Дилберов (1923, 1942); на русалийско хоро в Горна Джумая с участието на Дилберов (1925); на членовете на Македоно-Одринското опълчение в Горна Джумая [1930–1940]. ГА
Димитров, Йосиф Павлов (1924– )
Ф. 1231, 3 описа, 29 а.е., 0.50 л.м., 1937–1995 г.
Роден на 30 дек. 1924 г. в с. Мечкул. Пълномощник в с. Мечкул (1948–1949);
инструктор в Околийския комитет на БКП – Благоевград (1949–1951); политически командир в БНА (1951–1955); инструктор по кооперирането за Симитлийска, Крупнишка, Сушичка и Брежанска общини към Околийския комитет на
БКП – Благоевград (1955–1958); партиен секретар в ДЗС – Благоевград (1962–
1963); председател на ТКЗС – с. Брежани (1963–1967); в Контролно-ревизионната комисия на ОК на БКП – Благоевград (1967–1984); събирач на народни песни
от Брежанска община.

Автобиография (1981).
Мемоари: „Когато синорите се събаряха“ – за изграждане на ТКЗС –
с. Полето; „Трудни бразди“ – за укрепване и масовизиране на ТКЗС „Васил
Коларов“ – с. Крупник.
Книга на Йосиф Димитров „Мечкул“.
Сбирки: от народни умотворения, анекдоти и вицове за времето от 40-те
до 70-те години на ХХ век; от народни поговорки.
Списък и текстове на народни песни.
Краеведческо проучване за демографското състояние, бита, традициите
и местния фолклор в с. Мечкул (1994).
Историческа справка за Божиовия род от с. Мечкул.
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Биография на Георги Петров Божиов-Пенков.
Спомени: на Стефан Карчев за Кресненското въстание (1937–1938); на
Васил Попдимитров за исторически събития в Огражден (1984); на Георги
Лазаров Корчев за миналото на с. Кресна (1942).
Портретна снимка на Йосиф Димитров. ЛП
Калайджиев, Борис Христов (1927– )
Ф. 1460, 1 опис, 28 а.е., 0.16 л.м., 1915–1997 г.
Роден на 9 септ. 1927 г. в с. Цапарево. Завършва средно образование в Петрич, а през 1955 г. – българска филология в СУ. От 1955 до 1957 г. работи като
учител и инспектор по български език и литература в Благоевград. От 1958 до
1963 г. е журналист във в. „Пиринско дело“, а от 1964 г. до пенсионирането си
работи като кореспондент на Радио София за Благоевградски окръг. Автор на
стихове, разкази, басни.

Автобиография (1997).
Басни и епиграми (1950–1990).
„Обжарени друмища“ – разкази; „Дамга“ („Искри от кремък“) – роман
(1980); „Смях и още нещо“ – сборник от басни (1994); „Македонски напеви“ – стихосбирка; „Пред олтара на свободата“ – разказ (1995); „Български
народни песни от Македония“ – сборник, подбор на Б. Калайджиев (1965).
Песни от Александър Кокарешков по текстове на Б. Калайджиев (1981).
Програма на фестивала „Пирин фолк – Сандански – 93“.
Звукозаписи на интервюта на Борис Калайджиев: с баба Елена, Борис, Райна и Венера Вапцарови за живота и дейността на Никола Вапцаров
(1979); с Уйлям Мередит (САЩ) (1984); с Ервин Фишер (Германия) и Уйлям
Сароян (САЩ) за поета и човека Вапцаров (1984); с Кирил Стефанов по повод 1300-годишнината на българската държава (1981).
Албум „Илинден – Крушево“ – печатно издание на Крушевското благотворително братство по случай 25 години от Илинденското въстание (1928).
Портрет на Стратомир и Аглика Попгеоргиеви (1915). ГА
Кантуров, Иван Стоянов (1931–1997)
Ф. 1571, 1 опис, 70 а.е., 0.20 л.м., 1907–1998 г.
Роден на 23 март 1931 г. в Горна Джумая (Благоевград). През 1958 г. завършва Държавния библиотекарски институт, а през 1967 г. – българска филология в
СУ. Участник в бригадирското движение. От 1954 г. е читалищен организатор
за района на Благоевградска община, а по-късно е инструктор на Върховния читалищен съвет за Благоевградска околия. До 1958 г. е методист по библиотеч-
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ните дела, а след това е завеждащ методически отдел при Окръжна библиотека – Благоевград. От 1970 г. е преподавател по основи на библиотечните дела в
Института за културно-просветни кадри – Благоеград. Осъществява активна
обществена дейност в сферата на профсъюзите, културно-просветните институти и ОФ. Починал през 1997 г.

Автобиография на Иван Кантуров (1980).
Хроника на Ив. Кантуров „Родословието на Стоян Кантура от Малешевско“ (1995).
Биографични бележки и статии за Кантуровия род, Стоян Кантуров и
Атина Кантурова [1994].
Грамоти за награждаване на Иван Кантуров.
Поздравителни адреси, афиши, покани и статии по повод юбилейни годишнини на Иван Кантуров.
Дисертация „Образователно-възпитателният процес при формите на масова работа с читателя в общообразователните библиотеки“ (1983).
Биографични статии и очерци за: дейци на националноосвободителното
движение и ВМРО; Илия Пандурски; Димитър Икономов и Христо Кантуров; участието на Крум Прокопов в Илинденско-Преображенското въстание;
Антон и Христо Попстоилови; Георги Въндев; Аргир Манасиев; убийството на Иван Мълчанков; Иван Ингилизов; Ефтим Кушов; Димитър Кощанов;
Иван Караджов; Петър Мицов и историята на с. Горно Хърсово, Благоевградско; Тодор Александров; Димитър Попгеоргиев Беровски; Дамян Груев
и Александър Китанов; Арсений Костенцев; Димитър Бояджиев и Гоце Бояджиев (1980–1996).
Библиографии за Иван Кантуров.
Текстове на народни песни, събрани и записани от Ив. Кантуров.
Статии, посветени на 100- и 110-годишнината на ПГ „Кирил и Методий“ – Благоевград (1980, 1990).
Биографични статии: от Георги Стоянов и д-р Иван Христов за Димитър
Хаджидимитров и Борис Проевски (1984); от Надежда Въндева за Георги
Въндев (1992).
Уверение от дейци на македонското националноосвободително движение за участието на Стоян Кантуров в него (1956).
Възпоменателни листове: от потомците на Атина и Стоян Кантурови по
повод 100-годишнината от рождението им (1987); по случай годишнини от
смъртта на участници в националноосвободителното движение и дейци на
ВМРО (1994).
Позив от Гевгелийското благотворително братство – София към населението на България за подпомагане построяването паметник на войводата
Аргир Манасиев от Горна Джумая (1933).
Футляри: „66 години от смъртта на Тодор Александров“ (1990); „Основателят на ВМРО Даме Груев (1871–1906)“.
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Снимки на: убитите Борис Сарафов и Иван Гарванов (1907); випуск
1907/1908 на Солунската българска девическа гимназия (1908); духовия оркестър в Гевгели (1910); Илия Пандурски като войник [1915–1917]; Иван
Пандурски като ранен от контрачетата на Георги Въндев през 1924 г. в Берово (1924); потомци на бежанци от Македония пред паметника на Гоце Делчев
в Благоевград [1975–1985]; евангелия от църквата „Сретение Господне“ в
с. Добърско (1990). ГА
Керезиев, Ангел Димитров (1901–1987)
Ф. 1249, 1 опис, 9 а.е., 0.10 л.м., 1927–1982 г.
Роден през 1901 г. в с. Мусомища. Учител в с. Сояклари, Велешко (1941–1942)
и в с. Мусомища (1943–1947, 1957–1960); околийски училищен инспектор в Гоце
Делчев (1948–1956). Един от основателите на читалище „Изгрев“ и Потребителна кооперация „Съгласие“ – с. Мусомища. Починал през 1987 г.

Биография на Ангел Керезиев (1982).
Учредителен протокол, устав и списък на първите учредители и членове
на читалище „Изгрев“ – с. Мусомища, писма с искане за оземляване на читалището (1927, 1929).
Протоколна книга на читалище „Изгрев“ – с. Мусомища (1935–1951).
Бюджет за приходите и разходите на читалище „Изгрев“ – с. Мусомища
(1929).
Бележки за историята на с. Мусомища и за историята на БКП в селото.
Снимки: на Иван Керезиев с Никола Вапцаров, Бойка Вапцарова и Антон Попов в София (1939); на делегати на първия учителски конгрес (1946);
от учредителния конгрес на Съюза на работниците от просветата (1945). ЛП
Керемидчиев, Борис Христов (1908–2003)
Ф. 1278, 4 описа, 119 а.е., 1.10 л.м., 1920–2004 г.
Роден на 10 май 1908 г. в с. Хърсово, Кукушка околия. Шивач (1923–1948),
майстор-крояч в Промкомбинат – Благоевград (1948–1963), учител в Занаятчийското училище в Благоевград (1952–1953). Самоук поет, член на Инициативния
комитет на Кукушкото земляческо дружество в Благоевград и ръководител на
Кукушката певческа група. Починал през 2003 г.

Автобиография (1984).
Позволителни за упражняване на занаятчийска дейност шивачество
(1972, 1974).
Влогова книжка (1936).
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Некролог от близки родственици по повод смъртта на Борис Керемидчиев (2003).
Спомени: на Борис Керемидчиев за живота в Горна Джумая (Благоевград) през 1923–1932 г., за баща му Христо Керемидчиев, за Балканската и
Междусъюзническата войни и за бежанството, за атентата в църквата „Св.
Неделя“ през 1925 г., за честването на 1 май 1919 г. и на 2 юни 1923 г. в
Горна Джумая, за отбелязването на 50-годишнината от смъртта на Никола
Делчев – баща на Гоце Делчев (1970); на Христо Керемидчиев за дейността
му като дългогодишен куриер на четите в Кукушко, за моменти от дейността на Христо Чернопеев и Илия Дилберов, за дейността на революционния
комитет в Кукуш; на Ирина Иванова за живота ѝ в с. Старчево, Серско през
1872–1918 г.; на Мария Измирлиева от Кукуш.
Документален разказ „Гоце“ (за Гоце Керемидчиев).
„Някога в Горна Джумая“. Печатно издание на мемоарна книга от Б.
Керемидчиев (1993).
Историческа пиеса и вариант на публикуван художествено-документален труд „Болка, наречена Македония. Спомени от бежанството“ (2003–
2004).
Стихотворения на Борис Керемидчиев.
Легенда за построяването на църквата „Св. Атанас“ в Кукуш.
Народни песни за Гоце Делчев, за турското робство и за Балканската
война.
Покани, списъци, протоколи и др. за дейността на Кукушкия инициативен землячески комитет в Благоевград.
Бюлетини на Съюза на македонските културно-просветни дружества
(1974–1976).
Листовки за Освобождението на България, за Пейо Яворов, за Кресненско-Разложкото въстание.
Снимки: на Б. Керемидчиев с близки и приятели (1937–1979); на Кукушката певческа група; на бежанци от Енидже-Вардарско и с. Хърсово, Кукушко (1924); на кукушка сватба; на Йосиф и Дончо Иванови, убити от Въндевите четници (1920–1922); на Борис Манасиев от четата на Борис Бунев;
за обществената дейност на Кукушкия инициативен комитет в Благоевград
(1967–1975). ЛП
Кончелиев, Янко Здравков (1914– ?)
Ф. 1284, 1 опис, 46 а.е., 0.45 л.м., 1944–1984 г.
Роден на 26 май 1914 г. в Струмица. През 1919 г. се премества в Горна Джумая (Благоевград). Участва в създаването на самодеен театрален колектив през
1937 г. От 1948 г. театърът става държавен, а театралната група – професионална. От 1952 до 1974 г. изпълнява много роли в различни театрални постановки
на Драматичен театър „Никола Вапцаров“ – Благоевград.
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Автобиография (1984).
Заповеди: за получаване на званието „артист“ (1963); за обявяване на
Янко Кончелиев за почетен член на Драматичния театър „Н. Вапцаров“ –
Благоевград (1974).
Удостоверения за награждаване: с юбилеен медал „25 години народна
власт“ (1969); от НС на ОФ със сребърна значка за активна дейност (1984).
Орденска книжка за награждаване с орден „Кирил и Методий“ – I степен
(1970).
Грамоти на Я. Кончелиев за: ударник в трудово-културните бригади
(1949); активист на ДОСО (1956); отличник по читалищната дейност (1964).
Програми на театрални пиеси (1970, 1976).
Юбилеен сборник „50 години Драматичен театър „Никола Вапцаров“ –
Благоевград“ (1969).
Програма за честване 60-годишнината на Я. Кончелиев и покана за прощално представление (1974).
Поздравителни писма до Янко Кончелиев за негови юбилейни годишнини.
Спомени на Я. Кончелиев за: създаването на Горноджумайския самодеен театър през 1937 г.; фамилията Кончелиеви от с. Смилово, Битолска
околия.
Статии: „Двама от първите“ за 50-годишния юбилей на Драматичния театър – Благоевград (1969); „Скромна и трайна любов към театъра“ за 60-годишния юбилей на Я. Кончелиев (1974).
Магнетофонен запис на пиесата „Пътуване към истината“ от Лозан
Стрелков.
Снимки от представления на театъра с участието на Я. Кончелиев (1944–
1974). ЛП
Куюмджиев, Тего Иванов (1900–1986)
Ф. 1040, 2 описа, 16 а.е., 0.15 л.м., 1954–1976 г.
Роден на 15 март 1900 г. в с. Илинден. Виден политически деец, член на БКП
от 1919 г., политически емигрант в Гърция, Югославия, Турция, Германия и СССР
от 1924 до 1945 г. Първи секретар на Околийски комитет на БКП – Гоце Делчев
(1946–1950), председател на ОК на ОФ в Благоевград (1950–1956), служител в
Министерството на външните работи (1956–1964). Умира през 1986 г.

Автобиография (1975).
Биографични данни за семейството на Тего Куюмджиев (1974).
Доклад, изнесен на тържествена заря на 4 окт. 1969 г. в с. Илинден.
Критични бележки по притурката, издадена в чест на 50-годишнината на
партийната организация в Гоце Делчев (1969).
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Благодарствени писма от различни институти до Тего Куюмджиев за активното му съдействие при изграждането на музеите в Благоевград, Мелник,
Гоце Делчев (1954).
Спомени на Тего Куюмджиев за: обществено-политическата му дейност
през 1919–1945 г.; Михаил Герджиков; дейността на ВМРО (обединена); разкриване заговора против Окръжното серско ръководство (1975).
Магнетофонни записи на спомени за различни събития от живота на
Тего Куюмджиев и за Тодор Гърнев, съратник на Яне Сандански.
Статия „С неизменна обич“ от Тего Куюмджиев (1972).
Снимки на Тего Куюмджиев, баща му, майка му и брат му Георги (1974).
ЛП
Кьосев, Мито Иванов (1865–1960)
Ф. 1265, 1 опис, 18 а.е., 0.10 л.м., 1917–1982 г.
Роден на 15 март 1865 г. в с. Щемница, Кукушко. Сподвижник на Гоце Делчев, куриер на революционната организация в Македония, участник в Солунския
атентат и Първата световна война. Умира на 23 септ. 1960 г. в Благоевград.

Автобиография (1950).
Свидетелство за свето кръщение (1943).
Удостоверения: от дружество „Илинден“ в Горна Джумая (Благоевград)
за участието му в четата на Кръстьо Асенов и Илия Дилберов през 1903 г.
(1943); от Общинското управление в Горна Джумая за социалното му положение (1943).
Медицинско свидетелство (1939).
Уволнителен билет (1917).
Писма: от дружество „Илинден“ в Горна Джумая за членството на Мито
Кьосев в дружеството през 1946 г.; за отпускане на поборническа пенсия
(1951, 1954–1955).
Членски карти (1925, 1947, 1955).
Книжки: за бедност (1951); данъчни (1926, 1933, 1940, 1944); пенсионни
(1948, 1950).
Акт за смърт (1960).
Спомени на дъщерята на Мито Кьосев за живота и дейността на баща ѝ
(звукозапис) (1982).
Снимки на Мито Кьосев, на съпругата му Катерина и дъщеря му Зоя
(1947). ЛП
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Мавродиев, Георги Тодоров (1928– )
Ф. 1528, 1 опис, 15 а.е., 0.05 л.м., 1986–1996 г.
Роден на 1 февр. 1928 г. в с. Крупник. През 1946 г. завършва гимназия в Горна Джумая (Благоевград), а през 1950 г. – физика в университета в Скопие. От
месец март 1951 г. Георги Мавродиев е асистент, от 1960 до 1965 г. е доцент,
от 1965 до 1988 г. е професор в Природо-математическия факултет на университета „Кирил и Методий“ в Скопие, като през учебната 1975/1976 г. е декан на
същия факултет.

Автобиография. Биографични данни за проф. Г. Мавродиев и сведения
за научната му дейност (1996).
Сведение за научната дейност на Института по физика при университета
„Кирил и Методий“ – Скопие с данни за първата докторска дисертация по
физика на Г. Мавродиев.
Списъци на: дипломирани студенти в Природо-математическия факултет при университета „Кирил и Методий“ – Скопие; деканите, заместник-деканите и професорите в същия факултет; магистърски трудове и докторски
дисертации в Института по физика – Скопие.
Годишен сборник на Института по физика при Природо-математическия
факултет със статия на Смила Конеска по повод 60-годишния юбилей на
проф. д-р Мавродиев (1987).
Съдържания на проектите „Възможности за изграждане на слънчева
електроцентрала в СР Македония“ (1986) и „Добиване и изпитване на високотемпературни суперпроводници“ (1991) с научен ръководител проф. д-р
Мавродиев.
Публикации от научната дейност на професора (1989–1995).
Снимки: на Г. Мавродиев, майка му и баща му, съпругата му; от честване на 50-годишнината от завършването на гимназията в Благоевград (1996).
ГА
Малечков, Тома Борисов (1921–1996)
Ф. 1337, 2 описа, 32 а.е., 0.16 л.м., 1928–1985 г.
Роден на 25 март 1921 г. в с. Лъки. Преводач към завод „Георги Димитров“
в Костинброд (1962–1963). Учител в Банско (1962–1963), в Благоевград (1968–
1978, 1980–1981), в с. Кочан (1978–1980). Преводач от немски и съброхърватски.
Познавач на историята на ВМРО. Починал на 25 юни 1996 г.

Биография на Тома Малечков (1985).
Книжка за успеха и поведението на Малечков от Неврокопската гимназия (1937–1938).
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Карта за редовно членство в БИД (1971).
Статии на Малечков: „За така наречения нелегален метод в Македонското освободително движение“ (1981); „Стефан Стамболов“.
Писма: на Малечков до Иван Хаджиянакиев за впечатленията му от преживяното в Загреб (1942); на Малечков до Славчо Карамфилов от Благоевград (1983); от Иван Михайлов, член на ЦК на ВМРО, до Васил Митаков –
министър на правосъдието, по повод речта му в НС през 1941 г. (препис).
Възпоменателна листовка и пощенска карта на Македонския студентски
съюз в Австрия.
Приветствие на Иван Михайлов до 57-я редовен годишен конгрес на македонските патриотически организации в САЩ и Канада (копие).
Пощенска картичка с лика на генерал Фичев и изображение на сражението при Люлебургаз.
Позив на българо-съветското дружество – София за посрещането на
Червената армия в България (1944).
Препис на дневника на Стефан Стамболов от 1886–1887 г.
„Македонският въпрос и Югославия“ – разговор на Иван Михайлов с
кореспондента на в. „Хърватска“, орган на Хърватското освободително движение, излизащ в Буенос Айрес (Аржентина) (1970).
Броеве от сп. „Родина“ – списание на македонската младеж (1928–1933).
Снимки на: Малечков пред паметника на незнайния македонски воин в
Горна Джумая (Благоевград) (1940); Малечков с Коста Ризов, Атанас Икономов и Никола Поцков пред паметника на Яворов в Горна Джумая (1940); Малечков и Коста Ризов в м. „Предела“ (1940); Малечков с членове на българохърватското братство в Загреб (1941); с български студенти в Загреб (1942);
Малечков с Игнат Лазаров от с. Белица пред Загребския театър (1943); бащата на Малечков (1949); родното село на Малечков – с. Лъки; ученици от
с. Лъки през учебната 1928/1929 г. (1929); черковния хор в Неврокоп с митрополит Борис и архимандрит Партений (1939); гроба на Тодор Александров
(1942). ЛП
Мамушева, Катерина Димитрова (1926–1983)
Ф. 1271, 1 опис, 8 а.е., 0.05 л.м., 1948–1980 г.
Родена на 20 ян. 1926 г. в с. Горно Спанчево. Тъкачка в Тъкачна фабрика „Пирин“ – Благоевград (1948–1980), инструктор по производствено обучение (1980–
1983). Герой на социалистическия труд (1965), носителка на Народен орден на
труда – бронзов (1959) и златен (1962). Починала на 8 юли 1983 г.

Молба и декларация за постъпване на работа в Тъкачна фабрика „Пирин“ – Горна Джумая (Благоевград) (1948).
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Заповеди: на Министерството на леката промишленост и Текстилен комбинат „Гоце Делчев“ – Благоевград за преназначаване; за присъждане на звание „Ударник“; за участие като делегат в IX конгрес на БКП (1966).
Обещание за преизпълнение на личния план през 1972 г. и плана за Шестата петилетка.
Служебни характеристики за трудовата ѝ дейност (1949–1978).
Служебен картон с биографични данни.
Биографичен очерк за Мамушева. ЛП
Марков, Стоимен Христов (1922– ?)
Ф. 1280, 2 описа, 28 а.е., 0.20 л.м., 1845–1969 г.
Роден на 28 май 1922 г. в Гоце Делчев. Основно образование получава в
родния си град, а средно специално – в Икономическия техникум в Благоевград.
Главен счетоводител в: Горско стопанство – с. Брезница (1945–1946); Шивашка кооперация – Гоце Делчев (1946–1951); Окръжен съюз на ТПК – Благоевград
(1951–1982).

Писма от редакциите на списание „Трудово-производителни кооперации“ и в. „Пиринско дело“ до Стоимен Марков за написване на статии.
Статии на Стоимен Марков за развитие на кооперативното движение и
занаятчийството в Благоевградски окръг.
Спомени на Иван Христов Арнаудов, Стоил Попдимитров, Тома Николов Дафинчев и Никола Иванов Пантушев за убийството на Гоце Делчев
през 1903 г. в с. Баница, Серско (1968).
Доклад „Сярска Баница – българска твърдина“ (1968).
Учебник по гръцки език, отпечатан в Белград (1845). ЛП
Мельов, Антон Вадимов (1932–2010)
Ф. 1316, 1 опис, 182 а.е., 0.90 л.м., 1971–1989 г.
Роден на 27 март 1932 г. в с. Огняново. Завършва история в СУ през 1961 г.
Работи като учител в с. Бобошево, Кюстендилско, Станке Димитров (Дупница)
и Сандански; научен сътрудник в Окръжен исторически музей – Благоевград; научен сътрудник към Комплексна научна група при БАН със седалище Благоевград.
От 1982 г. е кандидат на историческите науки, а от 1985 г. е старши научен
сътрудник към Комплексна група при БАН – Благоевград. Пенсионира се 1993 г.
Починал през 2010 г.

Молби от А. Мельов до Етнографския институт при БАН за зачисляването му като аспирант на самостоятелна подготовка (1978) и до директора
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на Единния център по история – София за откриване процедура за старши
научен сътрудник – II степен по нова и най-нова история на България (1983).
Заповед за зачисляването на А. Мельов като аспирант (1978).
Протокол на комисия за изпита на Мельов по нова и най-нова история
на България (1979).
„Етнодемографски процеси в Пиринския край (1878–1944 г.)“ – дисертационен труд.
Брошура „Ислямската религия – пречка за народностното и национално
осъзнаване на българите с мохамеданска вяра“ (1972).
Исторически летописи, етнодемографски изследвания, исторически очерци и истории на населени места от Благоевградски окръг.
Научни съобщения от конференции и симпозиуми.
Сведения, събрани от Антон Мельов: за миграционните процеси в
Пиринския край през периода 1878–1912 г.; от архивни документи и исторически книги за написването на истории на населени места от окръга; за
етнодемографските промени в Пиринския край; за икономическото и административното състояние на населението по време на турското робство; за
етническия състав на населението в Пиринския край и др.
Статии за историческото минало, ислямската религия и живота на западнородопското население, бежанския емиграционен поток, етнодемографските изменения, изселванията, вътрешно-миграционните процеси и др.
Справки за научноизследователската и популяризаторската дейност на
Антон Мельов.
Рецензии от Антон Мельов за исторически трудове и от научни работници за трудовете на Мельов. ГА
Мицов, Петър Стоицов (1898–2000)
Ф. 1586, 1 опис, 49 а.е., 0.10 л.м., 1899–2000 г.
Роден на 31 май 1898 г. в с. Горно Хърсово. През 1917–1919 г., отбивайки
воинската си служба, завършва подофицерска школа. След уволнението му през
1919 г. е земеделски стопанин и член на възстановената ВМРО. През 1922 г. е
един от инициаторите за построяването на църквата „Св. Възнесение Господне“ в родното му село, а през 1928 г. е ръкоположен за свещеник. До края на
1963 г. свещенодейства в с. Горно Хърсово, а от 1 ян. 1964 г. е пенсионер. Самоук
музикант – свири на гайда, тамбура, акордеон. Дарител на музейни експонати и
архивни документи. Умира на 24 март 2000 г. в Благоевград.

Автобиографичен разказ с бележки на свещеник Петър Мицов (1919,
1988–1998).
Кръщелно свидетелство на П. Мицов (1899).
Решение за пенсиониране на свещеник Мицов (1964).
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Квитанция, акции, разписки и бележки за имуществено-стопанската дейност на свещеника (1937, 1941, 1946–1948, 1969–1970).
Покана за възпоменание на свещеник П. Мицов (2000).
Кореспонденция: за ръкополагането на П. Мицов в свещенически сан
(1926, 1928); по повод наложения му селскостопански наряд (1951, 1953).
Протоколи: за приемане от свещеник П. Мицов църковно имущество в
храмовете на с. Бистрица (1945); на Неврокопския епархийски съвет за пенсионирането на свещеник П. Мицов (1963).
Свидетелство от Държавна обществена организация „Фонд 13 века България“ за дарение на свещеник П. Мицов (1988).
Поучителни слова на свещеника по повод християнски празници (1946–
1963).
Кратка история на с. Горно Хърсово, съставена от свещеник П. Мицов
(1988).
Преводна и авторска богословска литература за нуждите на православното богослужение (1920, 1924–1926, 1933, 1938, 1943, 1947, 1951, 1954).
Призовка от Окръжен съд – Горна Джумая (Благоевград) и писма от
ръководното тяло на ВМРО в с. Горно Хърсово за съдебно дело и по повод
заплахи и наложени глоби на Стоица Мицов, баща на свещеник П. Мицов
(1922, 1924).
Снимки: на П. Мицов като войник, свещеник и член на Пчеларския съюз
(1917–1919, [1922–1924], 1931–1932, 1934, [1950–1964]); портретна на иконом Аврам Младенов, архиерейски наместник в Горна Джумая (1931); панорамна по повод събор пред храма „Възнесение Господне“ в с. Горно Хърсово. ГА
Мишева-Миладинова, Веселина Манева (1908–1996)
Ф. 1584, 1 опис, 26 а.е., 0.07 л.м., 1909–1986 г.
Родена на 23 март 1908 г. в Щип, Македония. От 1919 г. семейството ѝ
трайно се установява в Горна Джумая (Благоевград). Завършва гимназия в Горна
Джумая през 1927 год. Работи като учителка в селата Брежани, Церово, Железница, Бистрица, Дъбрава, Горно Хърсово, Симитли, във Велес (Македония) и
Благоевград. Умира на 21 януари 1996 г.

Автобиография (1984, 1986).
Тетрадка по стенография на Веселина Мишева (1922).
Свидетелства и удостоверения: на Веселина Мишева за зрелост, учителска правоспособност и завършени курсове по училищна хигиена и руски език
(1927, 1932, 1938, 1953); на Мане Мишев от Българската екзархия за участие
в курс по турски език и за трудовия му стаж (1909, 1915).
Заповед на МНП за назначаване на В. Мишева за учител в с. Дъбрава
(1932).
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Конспекти, беседи, учебно-методически разработки, реферати и доклади
за служебната дейност на Веселина Мишева.
Биографичен очерк от В. Мишева за поета Сергей Румянцев (1970).
Снимки: на В. Мишева със съученици в Горна Джумая (Благоевград)
(1920–1927); на ученици и учители от училище „Евдокия и Надежда“ – София (1926); на учителката В. Мишева в Горна Джумая и Велес (1927–1929,
1942–1943); на ученици с класен ръководител учителя Мане Мишев. ЛП
Москов, Ангел Георгиев (1902– ?)
Ф. 1348, 1 опис, 33 а.е., 0.15 л.м., 1902–1986 г.
Роден на 18 септ. 1902 г. в с. Кремен. Начално образование получава в родното си село, а прогимназиално – в Банско. След това учи в Самоков и през 1922 г.
завършва Педагогическото училище в Казанлък. През 1927 г. завършва Агрономическия факултут на СУ. Директор на допълнителните земеделски училища
в Луковит, с. Дерманци и с. Бежаново, Ловешко и с. Бобошево, Кюстендилско
(1928–1934); инспектор по скотовъдство в Брезник и Плевен (1936–1940); областен инспектор по скотовъдство в Стара Загора и Битоля; директор на Завода
за добитък в Пловдив (1940–1944); директор на Учебно опитно стопанство при
Агрономическия факултет в Пловдив (1949–1952); проектант аграрикономист
при дирекция „Водпроект“ – Пловдив (1952–1963).

Автобиография (1984).
Родословно дърво на фамилиите Москови и Джугданови от с. Кремен
(1984).
Краеведски изследвания: „Традиционната сватба в с. Кремен, Благоевградско“; „Традиционните семейни празници в с. Кремен, Благоевградско“;
„Героиката на с. Кремен, Благоевградско“; „Съпротивителното движение в
с. Кремен през периода 1941–1944 г.“.
Бележки за живота на Георги Григоров Москов, баща на Ангел Москов
(1985).
Очерк за възрожденския деец от с. Кремен архимандрит Галактион Хилендарец (1932).
Завещание на Григор Москов от с. Кремен (1914).
Документи за притежавани имоти от фамилията на Благой Москов от
с. Кремен през XIX век.
Списък на жителите на с. Кремен, дали парични средства за снабдяване
с оръжие (1902).
Писма до Ангел Москов: от Земеделското сдружение „Орало“ в с. Гърло,
Пернишко за провъзгласяването му за почетен член на сдружението (1938);
от Дружинния съвет при училище „Георги Москов“ – с. Кремен с искане
на биографията на патрона им (1965); от Околийския училищен инспектор в
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Неврокоп (Гоце Делчев) до Георги Москов за повишаването му като учител
(1914).
Снимки: на А. Москов с брат му Борис (1925); от участие в конференция
в Благоевград през септ. 1984 г.; на Георги Москов и съпругата му Мария
(1915); на Благой Георгиев Москов (1935); на Магдалина Москова-Даскалова
в национална носия (1945); на Борис Москов (1960); на комитет от с. Кремен
за ръкополагането на нов свещеник (1907); на сградата в с. Кремен, в която
е учителствал Г. Москов (1982); на родната къща на Г. Москов в с. Кремен
(1982); на паметната плоча на лобното място на Г. Москов (1984). ЛП
Неделчев, Васил Тихолов (1939– )
Ф. 1315, 1 опис, 23 а.е., 0.30 л.м., 1974–1984 г.
Роден на 8 дек. 1939 г. в с. Биково, Сливенско. Завършва средно образование
в Стара Загора. Работи като началник цех „Ситопечат“ в СД „МПБУ“ – клон
„Стефан Миленков“ – Благоевград. Любител-фотограф, автор на две самостоятелни изложби на тема „Портрети на писатели, родени в Благоевградски окръг“.

Снимки от: фестивала на политическата песен „Ален мак“ в Благоевград
(1979); българо-югославски събор в Берово, Македония (1984); откриване
паметника на Никола Петров (Караджата) в Якоруда (1984); посрещане на
българи-емигранти в Банско (1984); от тържество в с. Станке Лисичково с
участници в сражението при с. Звегор през Втората световна война; републиканско първенство по спортна стрелба на комбинатите от СМК за купа
„Освобождение“ (1984); подготовката на посрещането на първия български
космонавт – Георги Иванов в Благоевград; центъра на Разлог и Комбината за
целулоза и хартия (1979); първите блокове в кв. „Струмско“ на Благоевград;
Мелник, Сандански; с. Дамяница, с. Струмяни, с. Баня; на тютюнопроизводители; от дейността на Окръжна болница и поликлиниката в Благоевград; от
художествена изложба в Благоевград.
Фотоочерк за Благоевград (1974–1979). ЛП
Ненов, Боян Пенков (1928– )
Ф. 1336, 2 описа, 50 а.е., 0.22 л.м., 1945–1996 г.
Роден на 23 апр. 1928 г. в Горна Джумая (Благоевград). Завършва гимназия в
родния си град, а след това – висше военно училище. Офицер в БНА (1949–1955);
началник отдел „Народна просвета“ – Благоевград (1956–1967); директор на
Второ основно училище в Благоевград (1967–1986), учител в с. Кавракирово; краевед.
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Автобиография (1988).
Брошура „Гвардейците от Горна Джумая в първите от Отечествената
война боеве против хитлеристите на 15 и 16 септ. 1944 г. при с. Звегор, Царевоселско“ (1986).
Съобщение на конференция на окръжната организация на ОФ в Благоевград „Гвардейските дружини от Пиринския край в Отечествената война“
(1985).
Справка за формиране на доброволчески отряд в Горна Джумая в помощ
на войските от БНА през 1944 г. (1985).
Списъци на граждани от VII квартал на Благоевград, участници във Втората световна война (1986).
Доклад на Ненов „Дни, изпълнени с героизъм и себеотрицание“ (Илинденското въстание в Благоевградски окръг – 1903 г.) (1983).
Биографии от Боян Ненов на Никола Спасов Малешевски, генерал Стилиян Георгиев Ковачев, Петко Василев Ненов, Димитър Янакиев Радицев,
Христо Димитров Тодоров и Петър Иванов Големинов.
Очерк на Б. Ненов за Крум Цветков Беличевски.
Статия на Ненов „Чудният език на древните монети“.
Изследвания на Боян Ненов за: историята на 14-ти пехотен Македонски
полк и гвардейските дружини към него, градища в района на Благоевградска
община, названия на местности в Благоевградско, археологически проучвания по повод исторически предания, освобождението на Горна Джумая на 18
(5) октомври 1912 г., самодейното и театралното изкуство в Горна Джумая
през периода 1916–1947 г., духовата музика в Горна Джумая, монетната украса в женското облекло на жителите на с. Горно Церово и др.
Спомени: за боя при с. Звегор на Мария Малчева, Мария Смилкова,
Любен Грънчаров и Любен Болтаджиев; за участието във Втората световна
война на Мария Димитрова, Иван Димитров, Васил Христов, Кирил Иванов,
Йордан Стоицов.
Пътеписи за преклонението пред героизма на бойци и командири от
частите и поделенията на Първа българска армия в Югославия и Унгария
(1986).
Снимки: на полковата здравна служба при 13-ти полк (Кюстендилски) в
Унгария (1945); на полковник Иван Димитров; на археологически проучвания; от Втората национална среща на колективите, носещи името на Димитър
Благоев във Велико Търново (1986). ЛП
Несторова, Евгения Христова (1898–1979)
Ф. 1024, 2 описа, 32 а.е., 0.30 л.м., 1953–1977 г.
Родена през 1898 г. Гимназиална учителка по математика в Сандански. Издирва, съхранява и публикува народни песни, обичаи, легенди и сказания от Пи-
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ринския край. Сътрудник на Етнографския институт и музей при БАН. Редовен
сътрудник на в. „Пиринско дело“, БНР и Радио Благоевград. Починала на 12 октомври 1979 г.

Автобиография и биографични бележки за Евгения Несторова (1964–
1969).
Легенди за: исторически къщи в Мелник; селища и местности в Сандански район и Разлог; легендарно-епични разкази за Васил Левски, Гоце Делчев, Кирил и Методий и Спартак; източни легенди.
Дописки и писма до редакцията на в. „Пиринско дело“ за културната
дейност и курортолечението в Сандански (1961–1964).
Описание на сватбени и други народни обичаи в селата Хърсово, Ново
Кономлади, Влахи и др.
Народни песни от селата Голем Цалим, Малки Цалим, Дебрене, Лиляново и Гореме.
Модели на българска шевица.
Очерци за: Молерите от Банско; Костадинския род от с. Гега; даскал
Димитрето от с. Горна Рибница; град Сандански; с. Добърско; носители на
фолклора; жени, участнички в производството.
Статии за: исторически находки и музеи; етнографски и фолклорни материали; исторически личности и просветната дейност на дейци от Мелнишки район за периода 1911–1912 г.
Сценарии: на Спартаковите игри в Сандански (1971); за тържество в памет на Яне Сандански; празнуване на Трети март; на тема „Мелник – средновековна българска твърдина“ (1965–1967); на легендата „Шакир бего кула
гради“ (1960).
Протоколи на кръжока по математика (1953).
Спомени за театралната самодейност в ПГ „Яне Сандански“ – Сандански (1963).
Кореспонденция с: поета Евтим Евтимов; Петър Динеков, приятели и
роднини (1974–1977). ЛП
Патоков, Евтим Костадинов (1919– ?)
Ф. 1071, 2 описа, 30 а.е., 0.36 л.м., 1924–1984 г.
Роден на 1 ноем. 1919 г. в Разлог. Борец против фашизма и капитализма.
Завеждащ административната служба в Районно управление на МВР – Разлог (1944–1948) и в Окръжно управление на МВР – Благоевград (1948–1958); заместник-директор на ОП „Кинефикация“ – Благоевград (1958–1963); завеждащ
„Пропаганда и агитация“ в ОК на БЧК – Благоевград (1963–1973); завеждащ
сектор „Пропаганда“ в ОК на ОФ – Благоевград (1973).
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Автобиография (1974).
Очерци за Костадин Патоков, Георги Джоджов, Илия Поппетров, Владимир Седлоев.
Доклади: „Асен Лагадинов – пример за подражание на младото поколение“; „40 години без четиримата безсмъртни – Костадин Патоков, Иван Крачанов, Илия Поппетров и Иван Тумбев“; „Из историята на революционното
профсъюзно движение в Благоевградски окръг“; „Подвигът е неповторим“ –
за септемврийските събития през 1923 г.
Брошура „Из историята на революционното профсъюзно движение в
Благоевградски окръг“ (1978).
Спомени: от срещи и разговори на Евтим Патоков с партизани; за Костадин Патоков от Евтим Патоков; за Костадин Патоков от негови съвременници; за младежкото революционно движение в Разлог; за антифашистката
борба през 1938–1940 г.; за живота на политическите затворници в концлагерите и политическото положение в страната в навечерието на 9 септ. 1944 г.
Справка за структурата и състава на ОК на БКП след 1919 г.
Писмо на Владимир Седлоев и Владимир Поптомов до Петър Стефов
(препис) (1924).
Снимка на Костадин Патоков (1924) и на Евтим Патоков. ЛП
Пензов, Андон Атанасов (1884–1971)
Ф. 1334, 1 опис, 21 а.е., 0.06 л.м., 1913–2003 г.
Роден на 31 дек. 1884 г. в с. Скрижево, Егейска Македония. Участник в Македоно-Одринското опълчение през 1912–1913 г., председател на Околийското ръководство на Македоно-Одринското опълченско дружество в Сандански (1956–
1957). Починал през 1971 г.

Автобиография.
Писмо на Македоно-Одринското опълченско дружество в Благоевград
до дружествата в окръга за построяване паметник на загиналите опълченци
през Балканската война (1968).
Изложение от доброволци от Македоно-Одринското опълчение до правителството на България с молба за гласуване на нов закон за пенсиите от
НС.
Списъци на: членовете на Македоно-Одринското опълченско дружество
в Сандански; доброволците от Македоно-Одринското опълчение, живеещи в
Санданска околия.
Автобиографии на участници в Македоно-Одринското опълчение.
Свидетелства за участие в Македоно-Одринското опълчение през 1912–
1913 г. на: Иван Тасев от с. Влахи (1913); Тома Иванов от с. Любовка.
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Другарски жалейки по повод смъртта на опълченците Иван Чонтев и
Андрея Мицин (1969).
Стихотворения: от Георги Узунов, посветено на опълченеца Андон Пензов; на Николай Иванов по случай 57-годишнината от Балканската война.
Спомени на доц. д-р Атанас Андонов Пензов – син на Андон Пензов, за
поминъка и бита на населението от родния му Сандански с данни за участието на баща му в Македоно-Одринското опълчение (2003).
Снимки на Андон Пензов и на участници в Македоно-Одринското опълчение. ЛП
Пицин, Димитър Лазаров (1913–1969)
Ф. 992, 1 опис, 9 а.е., 0.15 л.м., 1956–1969 г.
Роден през 1913 г. Учител по физика в Банско, Вечерна гимназия, Икономически техникум и ПГ „Кирил и Методий“ в Благоевград. Починал през 1969 г.

Методически доклади и научни статии по физика и астрономия.
Урочни планове, годишни разпределения по физика и учителски бележници.
Вестници: „Пиринско дело“ със статии за Паисий Хилендарски, Молерите, Иван Козарев, Никола Парапунов, Банско; юбилейни за 40-годишнината на туристическото дружество в Банско и 100-годишнината на читалищата
в Благоевград и Гоце Делчев (1964–1966).
Кореспонденция с приятели.
Некролози от ученици и учителски организации (1969). ЛП
Попгеоргиев, Петър Тодоров (1907–1976)
Ф. 1577, 1 опис, 34 а.е., 0.06 л.м., 1920–1975 г.
Роден на 11 март 1907 г. в с. Зарово, Солунско. През 1929 г. завършва Горноджумайската смесена гимназия, а през 1931 г. – Трета мъжка образцова гимназия – София и работи като учител. През 1940 г. завършва Юридическия факултет при СУ и става адвокат в Горна Джумая и до пенсионирането си работи
като юрисконсулт на търговски предприятия в Благоевград. Хорист в черковния
градски хор, прераснал впоследствие в хор „Македонска песен“, а по-късно – в
хор „Ален мак“. По време на студентството си е член на представителен хор
„Гусла“ и участва в многобройни турнета в страната и чужбина. Починал на 12
юни 1976 г. в Благоевград.

Автобиография на Петър Попгеоргиев (1971).
Свидетелства: за зрелост на П. Попгеоргиев от Народна смесена гимназия – Горна Джумая (Благоевград) и от Трета мъжка образцова гимназия –
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София (1929, 1931); за положени годишни изпити по правни и държавни
науки в СУ (1935–1940); от Министерството на правосъдието за издържан
теоретико-практически държавен изпит (1945).
Диплома за завършено висше образование в Юридическия факултет на
СУ (1940).
Грамота от цар Борис III за награждаване на Тодор Попгеоргиев с кавалерския кръст с корона за гражданска заслуга (1929).
Писма: от хор „Гусла“ до П. Попгеоргиев за приемането му за член на
хора (1933); от МВТ за награждаването му с юбилейна почетна значка „25
години социалистическо правосъдие“ (1969).
Снимки: с колеги учители на П. Попгеоргиев от с. Кресна (с. Стара
Кресна) (1930); като стажант в съда в Горна Джумая и с адвокати от съда,
от национално съвещание на юристи; на хор „Гусла“ (1937); на хор „Македонска песен“ (1923–1945, 1959); на хор „Ален мак“ на Рилския манастир
[1964–1967] и на турне във Франция (1975); от среща на ученици от випуск
1929 г. на Горноджумайската гимназия (1974); на членовете на Македонската
младежка организация в Горна Джумая [1920]; от първата земляческа среща
на бежанци от с. Зарово, Солунско; от среща на бежанци, състояла се в с. Гулянци, Плевенско (1933); портретна на архимандрит Методий от с. Зарово,
Солунско (1929); портретна на Никола Вапцаров (1942); от строителството
на хижа „Македония“ в Рила планина (1937). ГА
Попниколов, Асен Серафимов (1926–1986)
Ф. 1328, 2 описа, 15 а.е., 0.53 л.м., 1959–1985 г.
Роден на 7 юли 1926 г. в с. Гега. Завършва гимназия в Петрич през 1946 г.
и педагогика в СУ през 1951 г. Учител в гимназията в Сандански (1951–1952),
лектор-консултант в Околийския комитет на БКП – Сандански (1954–1958), окръжен училищен инспектор и началник на Окръжен отдел за народна просвета –
Благоевград (1959–1979), председател на Общинския съвет за народна просвета – Сандански (1979–1986). Починал на 22 февр. 1986 г.

Доклади, оценки, изказвания, беседи, информации пред окръжни съвещания, окръжни конференции, сесии на Съвета за народна просвета, пред
пленуми на ОК на БКП, касаещи проблемите на образованието и възпитанието на подрастващите, за квалификацията на учителите и подобряване на
организацията и ръководството на образованието в Благоевградски окръг
(1959–1985).
Снимки от: честване 60-годишнината на Васил Божиков – заслужил учител в Мелник; на учители, участници в поход из Пирин планина; от училищни
празници и учители от Сандански заедно с Асен Попниколов (1983–1985).
ГА
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Попов, Борис Димитров (1928–1990)
Ф. 1534, 1 опис, 51 а.е., 0.15 л.м., 1928–1990 г.
Роден на 25 март 1928 г. в с. Бъзовец, Монтанско. Основно образование получава в родното си село, а средно – в гимназията в Лом през 1946 г. През 1955 г.
завършва история в СУ. Директор на Окръжен държавен архив – Благоевград
(1952–1954); началник на Поправителния дом за малолетни – гара Бойчиновци
(1956–1961); председател на ТКЗС – с. Златия, Монтанско (1962–1964); работи
в Минно-обогатителния комбинат – Мадан (1969–1975); в Научния център по
Единна система за социална информация – София (1975–1988). Починал на 16
март 1990 г.

Автобиографии на Борис Попов (1961, 1965, 1968).
Актове за раждане и смърт (1928, 1990).
Дипломи за завършено висше образование, висша партийна школа,
следдипломна квалификация.
Заповеди, удостоверения и служебни бележки за трудов стаж.
Статии от Б. Попов, публикувани във вестници и списания.
Изследване за историята на Мадан от Борис Попов и Нина Барьолова.
Кореспонденция с ведомства и частни лица по служебни въпроси и лични дела.
Доклади, изнасяни по повод на обществени прояви, информации по служебната му дейност, покани за участия в различни мероприятия.
Снимки на Борис Попов със семейството му, с колеги, роднини, приятели, ученици и др. (1943–1988). ГА
Попов, Константин Иванов (1912– ?)
Ф. 1269, 3 описа, 59 а.е., 0.30 л.м., 1890–1986 г.
Роден на 25 авг. 1912 г. в София. Син на Костурския войвода Иван Попов.
През 1932 г. завършва Софийската търговска гимназия. Счетоводител в Столична голяма община (1932–1950) и в Софийски градски транспорт (1952–1972).

Автобиография (1982).
Животописни бележки за майката на Константин Попов – Райна Попова
и за Димитър Попов.
Звукозапис и дешифровка на спомени на Константин Попов за баща му
Иван Попов (1983, 1986).
„Докосване до София“ – спомени на Константин Попов за събития,
случки и любопитни факти в София от края на Първата до началото на Втората световна война (1985).
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Покани от различни обществени организации и дружества в София и в
с. Ляски за честване на годишнини от рождението и смъртта на Иван Попов
и от Илинденско-Преображенското въстание.
Доклад на К. Попов по повод 100-годишнината от рождението на Иван
Попов.
Статии: „Одисеята на подпоручик Попов“ (1913); „Верен другар на Гоце
Делчев“ за Иван Попов от Костадин Маринов (1972); „Спомените на един
съвременник“ от Самуил Шейнин за ВМРО и събитията в Неврокопския край
през 1913–1934 г. (1969); за Иван Попов (1983).
Некролози: на Иван Попов, баща на Константин Попов (1921); на Невена Тошева – сестра на Константин Попов (1983); по случай шест месеца от
смъртта на Васил Чекаларов (1914).
Свидетелство на Генчо Иванов за завършено образование в Българската
католическа гимназия в Одрин (1890).
Календар „Независима Македония“ (1926).
Декларация на УС на Македонските културно-просветни и благотворителни братства в България, на Македонския научен институт, на Илинденската организация, на Македоно-Одринското опълчение и на Македонския
женски съюз за обединяване на Македония с майка България (1940).
Програма за панихидата и траурното шествие в Горна Джумая (Благоевград) по повод гибелта на Тодор Александров (1924).
Снимки: на К. Попов и съпругата му Люба Попова; на Иван Попов, на
Димитър Попов, на паметника в Кюстендил на загиналите на 12 юни 1903 г.
при експлозия в бомболеярското ателие в дома на Марко Секулички, сред
които е Димитър Попов; на гроба на Невена Тошева в Берн, Швейцария; на
гимназията в Охрид през 1917 г.; на окръжния управител в Охрид Георги А.
Петров; на молебен в Охрид през 1916 и 1917 г. ЛП
Попянакиев, Янак Атанасов (1888–1972)
Ф. 1145, 1 опис, 24 а.е., 0.22 л.м., 1885–1971 г.
Роден през 1888 г. в с. Хърсово. Член на ВМРО, куриер на Яне Сандански,
земеделец. Умира през 1972 г.

Сведения за основаването и развитието на с. Хърсово от 1710 до 1971 г.
(1971) и за просветното дело в селото от 1883 до 1970 г. (1970).
Препис на договор между Янак Атанасов, учител в с. Голешово и първенците на с. Хърсово за обучение на хърсовските деца (1885).
Снимки: на Янак Попянакиев (1958); на Атанас Попянакиев – баща
на Янак Попянакиев (1927–1935); на мъже от с. Хърсово в местно облекло
(1914); на сватба в с. Хърсово (1914); на семейството на Борис Гайгуров от
с. Тремошница, облечени във влашка носия (1929); на Мария Велева Дрен515
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карова (баба Мица) от с. Хърсово в носия на възрастна жена (1968); на обичайни трапези на жители на с. Хърсово на Трифон Зарезан и първомайско
веселие (1945, 1950); на жители на с. Хърсово (1914). ЛП
Семеен фонд Проевски, Славка и Борис (1879–1977)
Ф. 1122, 3 описа, 371 а.е., 2.91 л.м., 1896–1977 г.
Славка Проевска е родена на 27 ян. 1895 г. в Кукуш. Завършва Солунската девическа гимназия през 1912 г. Учителка в с. Егри дере, Серско (1912–1913),
с. Белица (1913–1914), с. Фере, Дедеагачко (1915–1917), Димотика (1917–1920),
с. Кара Реизово (с. Болярци), Пловдивско (1924–1925). Работи като домакин в
училището за милосърдни сестри при БЧК в София (1929–1933). През 1933 г. се
омъжва за д-р Борис Проевски и се установява в Горна Джумая (Благоевград).
Умира на 12 април 1977 г. в Благоевград.
Борис Проевски е роден на 1 февр. 1879 г. в с. Янковец, Ресенско. През 1898 г.
завършва Българската мъжка гимназия в Солун и става учител в Ресен (1899–
1908). Участва в Илинденското въстание през 1903 г. и в Балканската война през
1912 г. През 1914 г. завършва медицина в Императорския новорусийски университет в Одеса. По време на Първата световна война е военен дружинен лекар в
64-ти пехотен полк (1915–1918). Училищен лекар при Горноджумайската гимназия (1926–1937), лекар на частна практика в Горна Джумая (Благоевград) (1918–
1926). Починал през 1961 г. в Благоевград.

Автобиографични бележки на д-р Борис Проевски (1950, 1958).
Свидетелства за образование: на Борис Проевски от Българската мъжка
гимназия в Солун (дубликат от 1907); на Борис Проевски от Медицинския
факултет на Императорския новорусийски университет в Одеса (1914); на
Славка Тодорова от Солунската девическа гимназия чрез Българската екзархия в София (1916).
Писма, удостоверения, позволителни за упражняване на лекарска професия от д-р Борис Проевски (1925–1936).
Венчални свидетелства на Борис и Славка Проевски (1933).
Кръщелно свидетелство на Славка Тодорова (1914).
Писма и удостоверения за трудов стаж на Борис и Славка Проевски
(1923–1961).
Писма, членски книжки на Борис Проевски и негорите братя за участие
в кооперации (1935–1949), ловна организация „Сокол“ (1932–1934), синдикати (1955, 1961).
Актове за собственост на имоти на Славка Проевска и братя Проевски
(1896–1951).
Грамоти за получени ордени и медали от д-р Проевски (1912–1919).
Записни тетрадки и бележници на Борис и Славка Проевски (1922–1943).
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Доклади, беседи, отчети и др. от обществената и служебната дейност на
Борис и Славка Проевски (1930–1952).
Лична кореспонденция на Борис и Славка Проевски (1916–1970).
Некролози на Борис и Славка Проевски и на други лица от Благоевград
(1932–1977).
Книги, медицински учебници, списания, речници, албуми и др. (1910–
1974).
Снимки: на Борис и Славка Проевски; на родителите им; на участници в
Македоно-Одринското опълчение; на членове на дружество „Източен юнак“;
на освещаването на българската черква в Лерин през 1910 г. ЛП
Семеен фонд Първанови, Дафинка и Петър (1903–2004)
Ф. 1575, 1 опис, 19 а.е., 0.05 л.м., 1908–1989 г.
Дафинка Първанова е родена на 6 юни 1913 г. в с. Бобошево, Кюстендилско.
Завършва Практическото занаятчийско училище „Постоянство“ в Пловдив през
1934 г. Преподава шев в Земеделското училище в Горна Джумая ( Благоевград).
Работи като шивачка в кооперация „Нов свят“ (1947–1952) и в Драматичен театър „Никола Вапцаров“ – Благоевград (1952–1969). Пенсионира се през 1969 г.
Починала през 2004 г.
Петър Първанов е роден на 13 март 1903 г. в с. Лакатник, Врачанско. През
1936 г. завършва Агрономо-лесовъдния факултет при СУ. Работи като главен
инженер в Горско стопанство – Благоевград. Починал през февр. 1983 г.

Автобиография на Дафинка Първанова (1989).
Свидетелства за: кръщение на Дафинка Михайлова (1913, 1928); за кръщение на Петър Първанов (1939); венчаване на Михалко Антов от Дупница и
Елисавета Стоименова от с. Бобошево, Кюстендилско (1908); завършен курс
от Дафинка Първанова при Практическо занаятчийско училище в Пловдив
(1933); завършване на прогимназия в Горна Джумая на Дафинка Михайлова
(1921–1924, 1927); на Петър Първанов за завършване на Държавното средно
техническо училище в София (1925).
Диплома за висше образование на Петър Първанов (1935) и студентска
книжка (1930–1935).
Бележник на Дафинка Първанова с мерки и модели на клиенти (1932–
1935).
Шаблонни кройки за подобряване облеклото на селското население
[1955]. Тетрадка с чертежи на Дафинка Първанова на кройки на облекло
от обучението ѝ по теория в Практическото земеделско училище „Постоянство“ – Пловдив (1933).
Снимки: на близки и съратници на Яне Сандански (1910); от сватбата
на Иван Стоименов Василкьов от с. Бобошево, Кюстендилско – съратник на
Яне Сандански [1918–1919]. ГА
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Ризов, Йордан Димитров (1915– ?)
Ф. 1151, 2 описа, 9 а.е., 0.10 л.м., 1944–1985 г.
Роден на 15 ноем. 1915 г. в с. Влахи. Ремсов и партиен деятел, секретар на
Околийския комитет на БКП, на градския комитет на БКП в Сандански, председател на ГНС, директор на МТС и на предприятие „Пирински бор“, заместникдиректор на предприятие „Горска промишленост“ в Сандански. Политически сътрудник-консултант в ЦК на борците против фашизма и капитализма в София
от 1975 г.

Автобиография (1985).
Удостоверение на Йордан Ризов за антифашистката му дейност (1977).
Характеристика на Йордан Ризов от ОК на борците против фашизма и
капитализма в Благоевград (1985).
Указ на Държавния съвет на НРБ и писмо-поздравление от Тодор
Живков до Йордан Ризов по случай 70-годишнината му и награждаването му
с орден „Народна република България“ – I степен (1985).
Доклади, информации, справки, кореспонденция за антифашистката
борба в Светиврачка околия (1944–1970).
Спомени на Йордан Ризов за периода от 1915 до 1944 г. (1964).
Историческо изследване „Обществено-политическите борби в бившата
Санданска околия от края на Първата световна война, през периода на михайловистката тирания, настъплението на фашизма, нелегалната съпротивителна борба до победата на социалистическата революция на 9 септември
1944 г.“ (1972). ЛП
Самарджиев, Никола Тодоров (1912–2004)
Ф. 1277, 3 описа, 28 а.е., 0.17 л.м., 1929–1997 г.
Роден на 18 юли 1912 г. в с. Бачево. Учи а гимназиите в Разлог и Горна Джумая (Благоевград). През 1935 г. завършва частна кооперативно-счетоводна школа в Пловдив. Писар в общината в с. Бабяк и книговодител в общината в с. Бачево; изпълнител по бюджета в с. Черешово (Гърция) през 1943 г. и в с. Баня
(1944–1947); главен счетоводител: в Горско стопанство – с. Бачево (1948–1954,
1960–1964); на ТКЗС – с. Бачево (1955–1959); на Горско стопанство – Симитли
(1965–1968); на Пътни строежи – Благоевград (1968–1970) и на Горски комбинат – Благоевград (1971–1972). Читалищен деец и общественик. Починал на 14
апр. 2004 г.

Автобиография на Никола Самарджиев с бележки за неговия род (1997).
Изследвания: на родовете Самарджиеви, Белинчеви и Прангови от с. Бачево; на миграционните процеси, поминъка на населението, борбите срещу
турското робство и фашизма, празниците и обредите в с. Бачево (1984).
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Звукозапис на среща на рода Самарджиеви в с. Бачево (1988).
Дневник с кратки сведения за членовете на рода Самарджиеви и доклади
от родовата среща през 1988 г.
Снимки на: Никола Самарджиев и неговото семейство; на Тодор и Катерина Самарджиеви (1938, 1973); на делегати от с. Бачево на редовен конгрес
на Македонската младежка организация в Дупница (1933); на Тодор Самарджиев от ученическите години и от срещи със съвипускници (1929–1984); от
среща с колеги счетоводители във Варна. ЛП
Сандански, Борис Костадинов (1934– )
Ф. 1567, 1 опис, 34 а.е., 0.23 л.м., 1978–2003 г.
Роден на 16 апр. 1934 г. Работи 35 години в селското стопанство като:
главен счетоводител в ТКЗС „Ленин“, плановик, началник „ТРЗ“ и председател
на АПК „Яне Сандански“ и ТКЗС „Медика“ – Кресна. От 1963 г. започва да пише
стихотворения, разкази, епиграми, афоризми. Автор на книги с краеведски изследвания и кратка енциклопедия „Кресненски край“.

Кратка енциклопедия „Кресненски край“ (2003).
Историко-географски очерци: „Влахи“ (1994); „Горна Брезница“ (1999);
„Земя Кресненска“ (1989); „Кресна в две хилядолетия“, „Ново село в двадесет века“ (2001); „Ощава“, „По общ път“ (2000); „Сандански“, „Симитли“,
„Стара Кресна“ (1987–1989); „Струмяни през вековете“ (2003).
Географски очерци: „Албутин“, „Из северен Пирин“ (1983); „Кресненски пролом“ (1978); „Малешевска планина“, „Средна Струма“ (1982).
Исторически очерци: „Свети места в Санданска духовна околия“ (2001);
„Църквите в Кресненско“ (1992); „Духовни твърдини“ (65 години читалищно
дело в Кресненско) (1997); „Народни светилници“ (1985); „Неугасващи светлини“ (140 години просветно движение в Кресненско) (1984); „В прегръдка от планини“ – за Горско стопанство – Кресна (1984); за Футболен клуб
„Перун“ – Кресна (1996); „С братски труд“ – за кооперативното движение в
Кресненско (1983); „По задружен път“ за БЗНС в Кресненско (1986).
„Кресненски ритуали“ – етнографски очерк (1998).
„Най-хубавата земя“ – приказки (1982).
„Сладък хляб“ – разкази (ръкопис) (1984). ГА
Смилянов, Йордан Великов (1933– )
Ф. 1405, 2 описа, 70 а.е., 0.44 л.м., 1963–2004 г.
Роден на 12 юни 1933 г. в с. Марикостиново. През 1953 г. завършва Педагогическото училище в Благоевград, а по-късно – история в СУ. Учител (1955–1961);
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консултант в ОК на БКП – Благоевград (1965–1969), старши преподавател
по история на БКП в Института за културно-просветни кадри – Благоевград
(1970–1977), преподавател по история, главен асистент, доцент в ЮЗУ – Благоевград (1979–1996).

Автобиографии (1983, 1992).
Дипломи за: завършено висше образование, защитена научна степен –
кандидат на историческите науки и свидетелство за присъдено научно звание – доцент (1968, 1977, 1984).
Дисертация на Й. Смилянов „Разгром на буржоазната реакция в Пиринския край, 1944–1948 г.“, рецензии и отзиви към нея (1971, 1973, 1975, 1977).
Заповеди за назначаване, преназначаване и освобождаване от работа на
доц. Смилянов.
Отчетен доклад на доц. Смилянов за специализация в Киев и Ленинград.
Научни съобщения, статии и изследвания за: установяване и укрепване
на народната власт в Пиринския край 1944–1948 г.; провеждане на референдум за република и избор на ВНС 1946 г.; социалистическото преустройство
на селското стопанство в Благоевградски окръг и Родопите; Благоевградската окръжна земеделска дружба и съвместната работа на БКП и БЗНС в
изграждането на социализма за периода 1944–1986 г.; политическата и стопанска история на Пиринския край след 1944 г.; организация на научния живот в България до 1989 г.; духовните интереси и манталитет на българската
интелигенция през ХХ век; началото на общобългарския демократичен печат
от края на ХХ век.
Монографии: „Учредяване и укрепване на ТКЗС в Благоевградски окръг“ (1988); „С. Крупник през годините на социалистическото строителство
през периода 1944–1990 г.“ (1990).
Брошури: „Дейността на помощните организации в Пиринския край“
(1972); брошура-песнопойка „Всички булки шават“ – любовно-закачливи
песни, записани от Й. Смилянов (1994).
Списък на публикациите на Йордан Смилянов (1992). ГА
Сотиров (Дяков), Стефан Михайлов (1922 – )
Ф. 1211, 3 описа, 24 а.е., 0.26 л.м., 1939 – 1982 г.
Роден на 1 юни 1922 г. в с. Сенокос. Учи в гимназиите в Горна Джумая
(Благоевград) и в Петрич. Борец против фашизма и капитализма. Участник във
Втората световна война. Завършва медицина и работи като лекар-ординатор
и завеждащ отделение в болниците в Габрово и Пазарджик, в София във Втора
градска болница, в клиниката по професионални болести при Медицинска академия и др.
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Автобиография (1980).
Спомени за: дейността на ремсистите в Горна Джумая и Петрич (1979);
младежките военни концлагери (1979); Втората световна война в Унгария
(1979); съдебния процес в Свети Врач (Сандански) през 1942 г. (1982).
Спомени-очерци за Ангел Димитров Стоименов-Шопов, Веселин Бабалеев, Георги Стоянов Александров (Гошката, Калмика) (1980).
„Героичното минало на с. Ощава“ – история и спомени (1980).
Снимки: на група ученици ремсисти от Горноджумайската гимназия на
излет по р. Струма (1939); на група ремсисти от Петричката гимназия в градската градина на Петрич (1941); на Стефан Дяков в Софийския централен
затвор (1942); в младежкия концлагер в с. Белене (1943); във военния концлагер след излежаване на присъдата (1944); от участието му във Втората световна война (1945). ЛП
Спасов, Димитър Иванов (1932–2009)
Ф. 1406, 5 описа, 193 а.е., 0.67 л.м., 1912–2002 г.
Роден на 18 ноем. 1932 г. в с. Горна Рибница. Завършва гимназията в Сандански през 1949 г., Института за начални учители „Гоце Делчев“ в Благоевград и
биология в СУ „Кл. Охридски“. Учител в с. Горна Рибница и Сандански, дружинен
ръководител, директор на Държавно предприятие „Кинефикация“ – клон Сандански, председател на Читалище – Сандански, директор на Дом на учителя –
Сандански. Кандидат на педагогическите науки от 1983 г. Починал през 2009 г.

Биография на Димитър Спасов (2000).
Почетни грамоти и юбилейни дипломи за награждаване на Д. Спасов.
Диплома за висше образование (1967).
Удостоверения: за присъждане на научна степен „кандидат на педагогическите науки“ (1983); за повишаване квалификацията на Д. Спасов като
учител.
Дисертация на тема „Патриотичното и интернационално възпитание на
пионерите чрез екскурзионно-туристическа дейност“ (1983).
Статии за: опазване зеленото богатство на Сандански; дейността на Комбината за добив и обработка на мрамор; образователното дело в Сандански.
Педагогически очерци с методическа насоченост.
Доклади: „Двадесет и пет години от обявяването на Сандански за национален курорт“; „35 години ТПК „Г. Казепов“.
Информационни листове, програми, покани, призиви от различни институции за участия в юбилейни тържества и творчески срещи в Сандански.
Писма: от сестра и брат на Василка Бояджиева, живеещи в Прилеп (Югославия) (1925, 1935); от Здравко Спасов Перусанов до родителите му (1920).
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Свидетелство за кръщение на Асен Димитров Бояджиев, кръстен при
възприемничеството на Христо Чернопеев (1912).
Свидетелство за венчаване на Иван Спасов и Лефа Попдимитрова – родители на Димитър Спасов (1930).
Пощенска спестовна книжка и осигурителна книжка на Иван Спасов
(1937, 1942).
Протойерей Ахил Теохаров. „Монография на манастира „Св. Архангел
Михаил“ в Берово“ (1968).
Устав на фондация „Спартак“, програми и покани за организираните от
фондацията мероприятия, справки за проведените от фондацията инициативи
(1994–1999).
Пощенски картички с изгледи от Благоевград, София, Варна, Пловдив,
Велико Търново, Брацигово, Копривщица, Драма (1928–1943).
Видеокасети: от срещи-разговори с акад. Сава Гановски, арх. Ал. Баров,
Георги Иванов, Александър Александров, Б. Егоров и Асен Босев (1989); от
учителски туристически поход (1989).
Фотопортрети на бивши партизани, челници в труда, обществени дейци
(1976).
Снимки: на околийската чета на Димаш войвода (1883); честване на Атанасовден в с. Горна Рибница (1932); от фотографа Иван Спасов Перусанов на
ученици, от събори и сватби в с. Цапарево и с. Горна Рибница (1927–1938);
на участници в Илинденското въстание от Сандански; за дейността на пионерските организации; от обществени и културни мероприятия в Сандански.
Фотоалбуми за: дейността на ученици на Д. Спасов; театралния ученически колектив при Първо основно училище – Сандански; благоустрояването
на гробищния парк в Сандански; цялостния живот в община Сандански. ЛП
Стоев, Атанас Петров (1909–2000)
Ф. 1557, 1 опис, 86 а.е., 0.42 л.м., 1901–2003 г.
Роден на 29 септ. 1909 г. в Чирпан. Завършва висше икономическо образование и работи като счетоводител в Община – Чирпан и в пощата в Чирпан.
Любител фотограф. През по-голямата част от живота си издирва материали
за живота и дейността на Пейо Яворов и прави снимки на места, свързани с живота и делото на Яворов. Починал на 2 ян. 2000 г.

Списание „Наше време“ със статия от Мария Илиева за Атанас Стоев
(2003).
Дипляна от Атанас Стоев за Пейо Яворов (1981).
Кореспонденция на Стоев с учреждения по събиране на документи за
живота и делото на Яворов (1990–1994).
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Статия на Стоев: „Вдълбаха името му в Пиринския мрамор“ за Яворов
по повод 75 години от Балканската война (1987).
„Яворов – летописец на Илинденско-Преображенското въстание“ – книга-албум (1993).
Рекламен лист на филма „Дело № 205 от 1913 г.“ за Яворов.
Снимки: на паметници на Яворов в градовете Чирпан, Поморие, Стралджа, София, Кюстендил, Благоевград, Сандански, Банско, Разлог, Гоце Делчев, Петрич, Ереван (Армения) и др.; портретни снимки на Яворов (1903,
1912, 1914); на Яворов и Лора Каравелова в с. Бели Искър, Софийско (1912);
на четите на Гоце Делчев и Яне Сандански (1903, 1912); на дейци на ВМРО;
на камата на Яворов, подарена му от Гоце Делчев (1901).
Негативи на общ изглед от Кавала (Гърция) и Неврокоп. ГА
Стоев, Тодор Танев (1894– ?)
Ф. 1152, 1 опис, 8 а.е., 0.06 л.м., 1946–1977 г.
Роден на 7 февр. 1894 г. в с. Междурек, Кукушко. Един от основателите
на Петричката партийна организация (1919), участник в септемврийските събития (1923), общ работник в Пътно управление – Петрич (1915–1916), пощальон
в Телеграфо-пощенска станция – Петрич (1917–1923), тютюноработник, книговодител в Тютюнева кооперация „Самуилова крепост“ (1924–1936), директор
на Тютюнева кооперация „Самуилова крепост“ и Тютюнев монопол – Петрич
(1944–1954).

Автобиография (1977).
Истории: на Петричката партийна организация за периода 1919–1944 г.;
на работническото движение в Петрич за периода 1919–1944 г.; на Тютюнева
кооперация „Самуилова крепост“ – Петрич за периода 1920–1944 г.
Информация за работата на ППО при Тютюнева промишленост – Петрич (1954).
Доклади за производствената дейност на Тютюнева кооперация „Самуилова крепост“ – Петрич (1946). ЛП
Стойков, Любен Георгиев (1909– ?)
Ф. 1228, 1 опис, 9 а.е., 0.05 л.м., 1965–1981 г.
Роден през 1909 г. в с. Огняново. Учител (1931–1936) и директор на училището в с. Огняново (1936–1942). Активен борец против фашизма и капитализма.

Спомени: на Димитър Благоев Матеров от с. Огняново за училището
в селото през 1862–1908 г. и за черквата, построена през 1835 г. (1965); на
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Ангел Спасов Бумбаров, основател на училището в с. Огняново, за учителстването му през 1861–1873 г.; на Любен Георгиев Стойков и на Любен Симеонов Бумбаров за участието им в антифашистката борба.
История на партийната организация в с. Огняново от основаването ѝ до
1970 г. (1970).
Доклад по повод честване на 117-годишнината на училището в с. Огняново (1978).
Сведения: от Иван Атанасов Терзиев и Любен Стойков за училището в
с. Огняново; на Любен Стойков за основаването и дейността на читалището
в с. Огняново (1977). ЛП
Тасев, Таско Борисов (1919–1997)
Ф. 1274, 8 описа, 234 а.е., 1.80 л.м., 1905–1997 г.
Роден на 8 апр. 1919 г. Секретар на Околийския, Градския и Областния комитет на БКП, председател на Околийския комитет на ОФ и на Околийския народен съвет, заместник-председател на ОНС, директор на Окръжна проектантска организация в Благоевград. Активен борец против фашизма и капитализма,
общественик, участник в Китаро-мандолинния оркестър „Пирински звуци“ –
Благоевград. Умира на 22 дек. 1997 г. в Благоевград.

Автобиографии на Таско Тасев (1946, 1948).
Некролог за смъртта на Т. Тасев (1997).
Лично дело на Т. Тасев – номенклатурен кадър на ОК на БКП – Благоевград (1948–1988).
Книжка за членство на Т. Тасев в БКП (1978–1989).
Доклади на Т. Тасев за: извършената работа от Районна проектантска
организация – Благоевград през 1974 г.; международния ден на бившите политзатворници, концлагеристи и пострадали от фашизма и войната (1988); 60
години от рождението на Веса Бараковска (1982).
Статии за китаро-мандолинния оркестър в Благоевград.
Очерци на Т. Тасев за участието в борбата против фашизма и капитализма на Гроздан Николов, генерал-майор Иван Узунов, Станке Лисичков и
Владо Чимев.
Беседа за дейността на Благоевградската окръжна организация на БКП
през периода 1913–1984 г. (1984).
История „75 години Благоевградска партийна организация“ от Таско Тасев (първи и втори вариант) (1986, 1988).
Спомени: на Таско Тасев за живота и дейността му; за срещата му с
Георги Димитров през 1946 г. (1980); за дейци на БКП; на участници в антифашистката борба в Горна Джумая и района.
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Монография „50 години Работнически младежки съюз в Благоевградски
район“.
Автобиография и молба на Илия Манолов Дилберов за отпускане на поборническа пенсия (1959).
Преписи на писма, резолюции и протоколи от македонското освободително движение (1905–1913).
Позив на Гевгелийското благотворително братство за събиране на средства за построяване паметник на войводата Аргир Манасиев (1932).
Протоколи, преписка, планове, сводки, информации и доклади за изпълнението на ПМС за възстановяване на щетите от наводнението през 1954 г.
в Благоевград (1954).
Писмо на Никола Калъпчиев от Сливенския затвор до Бойчо Ичков Бойчев (1939).
Стихотворения от Димитър Шарланджиев.
Вестник „Македонска сълза“ бр. 1, издаван в Горна Джумая (Благоевград) (1919).
Сбирка на есперантистски списания.
Звукозаписи на изпълнения на Китаро-мандолинния оркестър „Пирински звуци“ – Благоевград на фестивал в Ямбол (1984), Благоевград (1987),
Испания (1984), Франция (1987). ЛП
Тасев, Христо Павлов (1929–2003)
Ф. 1589, 1 опис, 57 а.е., 0.40 л.м., 1951–2005 г.
Роден на 1 ян. 1929 г. в с. Влахи. Основно образование завършва в с. Горна
Брезница. Учи в гимназията в Свети Врач (Сандански). През 1947 г. учи в Скопие. Завършва история в СУ „Кл. Охридски“ през 1951 г. Учител по история в
Сандански от 1951 до 1989 г. Доктор по педагогика от 1980 г. Изследовател на
местната и регионална история. Умира на 27 март 2003 г.

Автобиография (1975).
Диплома за висше образование (1951).
Очерк на Д. Спасов за Христо Тасев (1984).
Записки, извлечения от периодичния печат, библиографски справки, искови данни на архивни документи, поселищни проучвания, бележки, списъци, писма, фишове по повод изследователската му дейност (1960–1975).
Студии, статии, очерци на Хр. Тасев за просветното и църковното дело
през ХIХ и началото на ХХ век в Мелник и района [1970–1985, 1987–1993].
Дисертационен труд на Христо Тасев „Борба за национална просвета в
Мелнишкия край“.
Предпечатен вариант и издаден труд на Христо Тасев по темата „Светиврачко в миналото“ (2005).
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Научни съобщения от конференции.
Бюлетин на Народния музей при ГОНС – Сандански (1963).
Методически разработки по теми от българската и световната политическа история.
Слова на Христо Тасев по юбилейни поводи и с научно-популярен характер.
Брошура „Яне Сандански и българското просветно дело в Македония“
(1977).
Снимки: на Христо Тасев в училището в с. Дебрене (1978); от аутопсията на Яне Сандански през 1915 г.; на първите учители при гимназиалния клон
в Свети Врач. ДТ
Толилов, Грую Димитров (1896– ?)
Ф. 1330, 1 опис, 58 а.е., 0.20 л.м., 1911–1983 г.
Роден на 30 дек. 1896 г. в Разлог. Завършва прогимназия в родния си град и
след това Американската мъжка гимназия в Самоков. Телеграфист в пощенска
станция – Разлог (1920–1928); началник на пощенска станция в Разлог (1928–
1938, 1944–1956) и в Момчилград (1938–1940); началник на клон пети на пощенска станция – Пловдив (1940–1942); контрольор в пощенската чекова служба в
София (1942–1944); председател на Околийския комитет на ОФ в Разлог след 9
септ. 1944 г. Туристически и читалищен деятел.

Автобиография (1931).
Сведения на Г. Толилов: за дейността му като председател на Туристическото дружество в Разлог, за антифашистката му дейност като пощенски
служител, читалищен и туристически деец през периода 1920–1944 г. (1981);
за съучениците му от Американската мъжка гимназия в Самоков (1981); за
полковник Адам Трънка (1973–1981).
Изказване на Г. Толилов като окръжен съветник на първата сесия на
Областния народен съвет – Благоевград (1946).
Лекция за живота и делото на Иван К. Крачанов (1981).
Статии за: Костадин Патоков, Иван Крачанов, създаването и дейността
на туристическото дружество в Разлог, опазването на горите като природно
богатство; Тодор Димитров – брат на Георги Димитров; дарителите на Разложката гимназия Петър и Иван Каназиреви.
Спомени на Г. Толилов за установяването на новата власт в Разлог на
9 септ. 1944 г., участието на населението от Разложко във Втората световна
война, борбата с опозицията, референдума за република, национализацията
и създаването на ТКЗС (1974, 1981).
Юбилеен вестник „50 години читалище „15 септ. 1903 г.“ (1960).
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Некролог от Околийския комитет на политическия кръг „Звено“ в Разлог
за Адам Трънка (1946).
Биография на д-р Иларион Астинов от Разлог, живущ в Торино, Италия
(1981).
Пощенски картички: от Тодор Димитров (1918); от пълномощния министър Кръстьо Стойчев от Пекин (1963); от семейство Елиза и Иларион
Астинови от Торино (1975–1977).
Снимки: на Американската мъжка гимназия в Самоков (1911); на ученици от III-ти прогимназиален курс в Американската мъжка гимназия (1913); на
радиотелеграфисти от безжична станция към щаба на Пета дунавска дивизия
на южния фронт край с. Негорци (1918); на Американската мъжка гимназия в Самоков и неговия директор Л. Г. Острандър (1919); на американци
на посещение в Разлог (1919); на бюста на Л. Г. Острандър (1926); на група
актьори от българската колония в Кичънър, Канада, представящи драмата
„Вампир“ от Антон Страшимиров (1931); на членове на туристическото дружество в Разлог (1931); на персонала на телеграфопощенска станция в Разлог
(1932); от откриването на хижа „П. Яворов“ в Пирин (1933); на семейството
на мисионера Едуард Хаскел (1934); на граждани от Разлог на излет в Пирин
(1931, 1952); портрет на Кръстьо Стойчев (1940); Кръстьо Стойчев заедно
със семейството на Г. Толилов в Хисаря (1940); на Грую и Катя Толилови в
Пловдив (1941); на делегати на читалищния конгрес в София (1952); на делегати от Благоевградски окръг на учредителния конгрес на Туристическия
съюз в София (1957); на семейство Елиза и Иларион Астинови от Торино
(1975). ЛП
Тончев, Илия Михайлов (1920–1994)
Ф. 1268, 1 опис, 19 а.е., 0.22 л.м., 1926–1994 г.
Роден на 21 апр. 1920 г. в с. Долно Драглище. Завършва гимназия в Разлог
през 1941 г., а през 1960 г. – Висшата партийна школа в София. Борец против фашизма и капитализма. Учител в гимназията в Разлог (1946–1948); работи в Околийското управление на МВР – Разлог (1948–1951); председател на Околийския
комитет на ОФ – Разлог (1952–1957); инструктор и завеждащ сектор „Масови
организации“ при ОК на БКП – Благоевград (1960–1969). Починал през 1994 г.

Автобиография (1969).
Възпоменание по случай 40 дни от смъртта на Илия Тончев (1994).
Спомени за: организирането на група на РМС в с. Добърско; дейността на Илия Тончев като ремсист в 39-ти пехотен Солунски полк през 1941–
1943 г.; Петър Иванов Манушкин – ятак и партизанин от с. Бачево; дейността на ОФ в Разлог през 1952–1957 г.
„Долно Драглище – героично минало“ – история на селището (1969).
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Сведение за Георги Исаков Тончев и слово по случай 30-годишнината от
обесването му (1974).
Биографичен очерк „Шестака“ за ремсовия деятел Георги Исаков Тончев (1983).
Доклад „Празнуване на бойния празник на труда Първи май преди 9 септември 1944 г.“
Снимки: на Илия Тончев (1975); на майка му Зоица Калоянова (1940); на
баща му Михаил Тончев (1926); на Георги Исаков Тончев; на Илия Рангелович от с. Бойник, Югославия – ятак и връзка на партизанска група в района
на родното му село (1942); на черквата в с. Долно Драглище (1975). ЛП
Точев, Костадин Атанасов (1880–1982)
Ф. 1203, 1 опис, 16 а.е., 0.15 л.м., 1908–1980 г.
Роден през 1880 г. в с. Белевехчево. Учител в селата в Мелнишко от 1902 до
1915 г. Съратник на Яне Сандански и Гоце Делчев. Участник в Македоно-Одринското опълчение през 1912 г. След 1915 г. се занимава със земеделие в с. Орман
чифлик (Дамяница). Починал през 1982 г. в с. Дамяница.

Турска тапия за закупена земя в с. Дамяница от Костадин Точев по нареждане на Яне Сандански през 1908 г.
Писма: от търговско предприятие от София до Костадин Точев за търговия с арпаджик (1922); от Селско общинско управление – с. Склаве до командира на 2/14 пехотна македонска дружина – Петрич за реквизиране на
добитък за войската (1945).
Удостоверение за благонадежност на Костадин Точев от Склавското общинско управление (1946).
Ветеринарно свидетелство за разрешаване на Асен Костадинов Точев
преработка и продажба на млякото от собствените му овце (1938).
Магнетофонни записи на спомени на Костадин Точев: за унищожаването на арнаутската чета в с. Дамяница от част от четата на Яне Сандански,
предвождана от Георги Казепов (1972); за откриване на български училища в
Мелнишко (1979–1980); за участието му в националноосвободителните борби (1980).
Спомени на Атанас Точев за националноосвободителните борби.
Снимки: на Костадин Точев и баща му (1912–1918); на Яне Сандански,
Георги Христов Маджиро и Мелнишката чета на Георги Казепов (1908–
1915). ЛП
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Трушкова, Иглика Томова (1909–2001)
Ф. 1580, 1 опис, 32 а.е., 0.03 л.м., [1912]–1984 г.
Родена на 1 септ. 1909 г. в с. Мошино, Пернишко. Завършва Горноджумайската гимназия. Работи като деловодителка, счетоводителка и машинописка в
Данъчно управление, Околийски народен съвет, Околийска училищна инспекция и
Драматичен театър „Никола Вапцаров“ – Благоевград. Една от основателките
и дългогодишна хористка на хор „Македонска песен“ („Ален мак“). Участва в
опери, оперети и театрални представления, подготвени и представени от самодейните състави при читалището в Благоевград. Починала на 6 ноем. 2001 г. в
Благоевград.

Автобиография (1984).
Грамота от Върховния читалищен съвет за награждаване на Трушкова
със златна значка „Отличие за читалищна дейност“ (1964).
Писма, удостоверения, заповеди и др. във връзка с трудовия стаж на
Трушкова (1945–1968).
Снимки: на учители и ученици от Солунската българска гимназия, сред
които е и Тома Трушков – баща на Иглика Трушкова; на Тома Трушков като
учител в Горна Джумая (Благоевград); на Тома Трушков като опълченец по
време на Балканската война [1912]; на участници в Балканската война [1912–
1913]; на семейството на Тома Трушков [1915]; на училищни отделения в
Горна Джумая с класен ръководител Тома Трушков (1924–1926); от конгрес
на учителите в София с участието на Тома Трушков; на комунистическия
деец Стамен Велинов и Гано Писанов [1920–1923]; на настоятелството на
Младежката македонска организация в Горна Джумая [1925–1935]; на ученици от гимназията в Горна Джумая с учителката Ефимия Попаврамова [1923];
на Иглика Трушкова с приятелка и сестра ѝ (1928); с Парашкева Димитрова
в носии от с. Добринище [1940]; от театрални представления [1937–1938];
на основателите на хор „Македонска песен“, на хористи от същия хор, от
концертно турне на хор „Ален мак“ в Чехословакия, от репетиции на хора, от
честване на 50-годишнината от основаването на хора и др. (1922–1974). ГА
Тумбев, Прифан Иванов (1898–1980)
Ф. 1244, 2 описа, 30 а.е., 0.25 л.м., 1923–1978 г.
Роден на 10 февр. 1898 г. в Мехомия (Разлог). Завършва основно образование в
родния си град и след това учи последователно в Самоков, Банско, Стара Загора,
Кюстендил и Пловдив. Участник в Първата световна война и в септемврийските
събития през 1923 г. През 1923 г. завършва Учителския институт в Пловдив. Учител в с. Пещера, Смолянско (1924–1925); Пловдив; с. Царимир и с. Ракитово, Пловдивско (1925–1928); Свиленград (1932–1934); с. Елешница (1934–1937); с. Пеле-
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вун, Хасковско; с. Горно Драглище и с. Бачево (1937–1944); Разлог (1928–1932,
1944–1958). Починал през 1980 г.

Очерци: от Атанас Маринов за живота и делото на Прифан Тумбев; от
Прифан Тумбев за Иван Парапунов (Куков), Илия Поппетров, Иван Божинов, Петър Чаулев, Стоян Иванов Фидин (Митрин).
Статии на Прифан Тумбев: за Разложкото въстание от 1878 г.; за освобождението на Разложко от османско иго през октомври 1912 г.; за убийството на Атанас Попов и Георги Манушкин след септемврийските събития
през 1923 г.
Спомени: за гръцкото нахлуване в Разложко през 1913 г. [1968]; за празнуването на Седмия младежки международен ден – 4 септ. 1921 г. в Разлог
и събиране на храни за гладуващите в Поволжието (1977); за Лазар Попстефанов, Георги Андрианов, Владимир Седлоев, Костадин Патоков, Райко
Даскалов, Борис Орозов, Владимир Поптомов; за септемврийските събития
през 1923 г.; за ВМРО след Първата световна война до 1925 г.
Преписи на манифест и декларация на ВМРО (Протогеров) от Виена
към населението в Македония за сплотяване под знамената на ВМРО.
Факсимиле на решението на ЦК на БКП за датата на общото въоръжено
въстание (1923).
Снимки: на местността „Валевичка река“, Разложко – сборно място на
въстаниците през 1923 г.; на Иван Божинов Тумбев; на Георги Ангелов Рачев; на участници в септемврийските събития през 1923 г.; на върбата, на
която са обесени Димитър Ацев, Никола Лисичев и Стамен Велинов. ЛП
Тупарова-Правова, Вангелия (Ева) Георгиева (1923–2002)
Ф. 1587, 1 опис, 53 а.е., 0.15 л.м., 1914–2000 г.
Родена на 27 септ. 1923 г. в Неврокоп (Гоце Делчев). Завършва гимназия през
1942 г. Учителка в с. Гайтаниново и с. Лъжница (1943–1944). След успешно положен изпит по актьорско майсторство през 1947 г. Вангелия Тупарова е приета
на работа в Областния театър в Горна Джумая. През 1950–1952 г. е на работа
в Околийския народен съвет, ГК на БКП – Благоевград и в Съюза на артистите –
София. Актриса в театъра във Варна (1953–1955) и в Драматичен театър „Н.
Вапцаров“ – Благоевград. Умира на 22 февр. 2002 г. в Благоевград.

Автобиография (1976).
Свидетелства на Ева Тупарова за кръщение, за завършена гимназия и за
учителска правоспособност (1923, 1942, 1947).
Задграничен паспорт (1989).
Книжки: осигурителни; влогова; трудова.
Заповеди и решения за пенсиониране.
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Акт за женитба на Мария Димитрова и Георги Стефанов, родители на
Ева Тупарова (1921).
Афиши, поздравителни адреси, очерк и поздравителни картички по повод юбилеи на актрисата.
Театрални програми, афиши, покани, интервюта за творческата дейност
на актрисата.
Футляр за юбилей на аджарската актриса Назико Кечехмадзе (1982).
Проучвания на Ева Тупарова за родовете на родителите ѝ.
Писма на Георги Стефанов Кильов (Правото), баща на Ева Тупарова, по
семейни въпроси (1914, 1923).
Договори, разписки, удостоверения по имуществени въпроси (1921,
1926–1928, 1941, 1947, 1951).
Спомени на проф. Панайот Топалов за политическата дейност на Георги
Стефанов (Правото) в Ксанти през 1913–1919 г. (1961).
Снимки: на родителите и сестрите на актрисата [1921–1930, 1980]; на
актьори от Благоевград с писателя Людмил Стоянов; от 40-годишния юбилей
на женското дружество в Гоце Делчев и др.
Албуми със снимки от живота и творческата дейност на Ева Тупарова
(1925, 1938–1945, 1949–1984). ГА
Тюлеков, Димитър Любенов (1960– )
Ф. 1539, 1 опис, 247 а.е., 0.80 л.м., 1903–2001 г.
Роден на 15 апр. 1960 г. в Сандански. Основно и средно образование завършва
в родния си град, а през 1984 г. се дипломира със специалност история във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Експерт в Държавен
архив – Благоевград, научен секретар на Филиала към Македонски научен институт – София. Доктор по история от 1998 г. и ст. н. с. II ст. от 2005 г.

Автобиографии (1989, 1997).
Дипломна работа „Илинденско-Преображенското въстание и България“
(1984).
Дисертация „Вътрешната македонска революционна организация в Петрички окръг (1922–1934)“ (1997).
Авторски изследвания и научни статии за: Второто народно либерално
правителство и бежанците от Македония и Одринско от 1903–1904 г.; дейността на българския екзарх Йосиф I преди и след Илинденско-Преображенското въстание; Горноджумайското въстание; опити за възраждане на македонизма в България след 1989 г.; Иван Михайлов и четите на ВМРО; ВМРО
след убийството на Тодор Александров; непубликуваната кореспонденция
между Александър Протогеров и Иван Михайлов; дейността на Македонската парламентарна група (1927–1934) и др.
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Научни съобщения от участия в юбилейни и възпоменателни конференции за българското националноосвободително движение в географската област Македония.
Покани за участия в научни конференции и други обществено-политически прояви.
Служебна и лична кореспонденция за: промяна наименованията на
улици в Сандански; благодарствени писма до П. Шапкарев, Македонка А.
Захариева; опити за историко-документални фалшификации; проучване на
с. Скрижево, Драмско; издаване биоблиография на краеведа Иван Марков;
честване „Св. Дух“ – Ден на Македония и др.
Рецензии на учените Д. Дойнов, Л. Спасов, Д. Саздов, Ан. Нейкова с
оценки за изследователската дейност на Д. Тюлеков (1983–1999).
Изрезки от списания със статии и снимки за националноосвободителните борби в Македония през 1903 г. (1903–1908).
Изследвания, монографии, вестници, брошури, прес-съобщения, бюлетини, библиографии и др. за: развитието на българския национален въпрос;
научния и политическия живот в България и Република Македония през периода 1941–2002 г.
Снимки от различни обществени прояви с участието на Д. Тюлеков. ГА
Христов, Давидко Милчев (1906–1970)
Ф. 1235, 1 опис, 22 а.е., 0.25 л.м., 1907–1957 г.
Роден на 28 дек. 1906 г. в с. Дилямзино (с. Зелен дол). Активен общественик,
член на Потребителна кооперация „Напред“ и на Тютюнева кооперация „Бохча“
в Горна Джумая (Благоевград), един от основателите на Кредитна кооперация
„Устрем“ и на ТКЗС в с. Зелен дол, участник във Втората световна война. Починал през 1970 г.

Свидетелства: кръщелно (1907); за брак (1926).
Карта за самоличност (1930).
Открит лист за пътуване в гранични зони (1953).
Книжки: ученическа от Горноджумайската смесена гимназия (1921);
общинска данъчна на с. Зелен дол (1941–1944); членски от Обединена потребителна кооперация „Напред“ – Горна Джумая (1949) и от профсъюза на
строителните работници (1951); трудова (1951); военно-отчетна.
Удостоверения: от Окръжен съд – Горна Джумая за регистриране на
недвижими имоти (1938); за военни мобилизации и за участие във Втората
световна война (1943–1944).
Квитанция за отбита трудова повинност в строежа на жп линия Дупница – Горна Джумая и шосе Горна Джумая – с. Селище (1929, 1938).
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Ценни книжа за дялови капитали в: Потребителна кооперация „Напред“ – Горна Джумая; Кредитна кооперация „Устрем“ – с. Зелен дол; Тютюнева кооперация „Бохча“ – Горна Джумая (1937–1948).
Облигации от вътрешнодържавния заем за развитие на народното стопанство (1947).
Актове за недвижима собственост на турски език [преди 1912 г.].
Снимки: на Давидко Христов от военни мобилизации и Втората световна война (1943–1944); на членовете на Горноджумайското околийско земеделско професионално сдружение. ЛП
Христов, Йордан Георгиев (1926– ?)
Ф. 993, 1 опис, 6 а.е., 0.05 л.м., 1946–1950 г.
Роден на 26 дек. 1926 г. в с. Клисура. Участник в бригадирското движение
(1945–1950). Работи в ДОСО, „Зърнени храни“ – Благоевград, БДЖ, ОбНС – Благоевград.

Бригадирска книжка (1948).
Удостоверение за участие в младежкото бригадирско движение (1949).
Лична тетрадка на Йордан Христов – командир на Окръжна строителна
бригада „Н. Вапцаров“ – с. Брежани (1950).
Вещеви ведомости, списъци на бригадирите и доклад за дейността на
бригадата (1950).
Тетрадка дневник за отчитане изпълнението на трудовите норми и участието на бригадирите в просветната и физкултурната дейност (1950).
Снимки: на бригадири от участие в първомайска манифестация, ограмотяване на неграмотни младежи, художествената самодейност, младежкия
бригадирски лагер и на бригадирския щаб (1946–1950). ЛП
Христу, Василе Никола (Христов, Васил Николов) (1905–1968)
Ф. 1273, 2 описа, 48 а.е., 0.16 л.м., 1921–1980 г.
Роден на 25 март 1905 г. в Горна Джумая (Благоевград). По народност е
румънец, български гражданин. Учи в румънското училище в Горна Джумая, завършва философия и литература в университета в Букурещ, Румъния. Учител в
началното румънско училище в Горна Джумая (1932–1934) и в Румънското училище в София. Преводач на румънски език. Автор на десет книги, над 400 студии,
проучвания и статии, публикувани в българския и румънския печат. Дългогодишен
лектор и пропагандист. Починал на 17 окт. 1968 г. в София.

Автобиография (1963).
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Некролози и телеграми по повод смъртта и годишнини от смъртта на
Василе Христу.
Оценка от Посолството на Румънската народна република в София за
работата му през периода 1957–1961 г. (1961).
Библиография на печатните трудове на В. Христу.
Афиши, покани, листовки и др. за провеждане на сказки, вечери, обсъждания на книги с Василе Христу.
Доклади, статии и лекции от В. Христу.
Преводи на статии на В. Христу от Сперанца Христу от румънски на
български език: „Обичаи при власите. (Някои неписани правни и морални
принципи)“ (1929); „Из живота на власите пастири“ (1929); „Власи от околностите на Горна Джумая. Влашки овчари от Чакалица“ (1929); „Власи от
околностите на Горна Джумая. Власи земеделци от Чифлика и Грамада“
(1930); „Обичаи при власите. (Араки, бабугяри лигучари)“ (1930); „Фолклорни материали от Горноджумайския край“ (1932); „Един епизод от Балканската война. Опожаряването на румънската църква в Горна Джумая“ (1929).
„Власи от Горна Джумая“ – монография (1941).
Фарс в едно действие „Кир Леонида пред реакцията“ от Йон Лука Караджияле – превод на български В. Христу (1934).
„Правда и свобода“ (Избрани произведения на Христо Ботев) под редакция на В. Христу (1936).
„Приятел и брат“ - статия за В. Христу от Недялко Месечков (1980).
Снимки на В. Христу: от ученическите години в Горна Джумая (1921,
1924); на ученическа есперантистка изложба в Горна Джумая (1924); с приятели и състуденти в Букурещ (1929–1930); в с. Чепино (1933); с Кирил Граменов в София (1942); с посланика на Румъния в България Михаил Рошан
в читалището в Лом (1952); като лектор по време на вечер на румънската
литература в Димитрово (Перник) (1956); на изложба с художника Христов
и Димитър Чилингиров (1965) и др. ЛП
Чернев, Венчо Симеонов (1921–1999)
Ф. 1579, 1 опис, 19 а.е., 0.03 л.м., 1940–1988 г.
Роден на 8 септ. 1921 г. в Горна Джумая (Благоевград). През 1939 г. става
член на РМС и се включва активно в антифашистката борба. Работи в отдел
„Агитация и пропаганда“ на Околийския комитет на РМС, Бистришкото горско
държавно стопанство, РКС „Пирин“ – Благоевград, инструктор и секретар на
Околийския читалищен съвет, директор на Дома за култура при Завода за самоходни шасита и предни и задни мостове за коли „Мадара“ – Шумен, инспектор по
опазване на природната среда при Горско стопанство – Благоевград, помощникрежисьор при Драматичен театър – Благоевград, управител на Клуба за активни
борци против фашизма и капитализма в Благоевград. Починал на 19 май 1999 г.
в Благоевград.
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Автобиография на В. Чернев (1984).
Грамоти от Националния съвет на ОФ за награждаване на Венчо Чернев
със сребърна и златна значки за читалищна дейност (1962–1963).
Спомени на В. Чернев за антифашистките дейци Стефан Миленков, братята Асен и Борис Дерменджиеви.
Автобиографични спомени „Червените рицари“ от В. Чернев (1985).
Снимки: на В. Чернев [1942–1949]; на ремсисти и участници в установяването на новата власт през септ. 1944 г. (1940–1944); от представления
на естрадно-сатиричния състав при читалище „Н. Вапцаров“ – Благоевград
(1957–1958); от представление на пиесата „Десет дни щастие“ на театралния
самодеен състав при читалище – Благоевград (1969); от оперетата „Мамзел
Нитуш“ на естрадно-сатиричния състав. ГА
Чолев, Илия Павлов (1934– )
Ф. 1440, 2 описа, 156 а.е., 0.56 л.м., 1928–2001 г.
Роден на 6 авг. 1934 г. в Неврокоп (Гоце Делчев). Завършва Военното училище
„Васил Левски“ – Велико Търново и СУ „Кл. Охридски“ – специалност биохимия.
Офицер в Ямбол, директор на училища, на Завода за хидролиза и фуражни дрожди – Разлог, на Зърнено-фуражно предприятие – Благоевград, председател на
Окръжния съвет за народна просвета – Благоевград, секретар на ОбК на БКП –
Разлог.

Автобиография (1994).
Удостоверения за завършени класове на началното образование (1942–
1945).
Студентска книжка, лична студентска карта и диплом за завършено висше образование (1961).
Грамоти за награждаване на Илия Чолев.
Авторски свидетелства на изобретателски колективи с участието на
Илия Чолев за изобретения в областта на химията и биологията (1976–1977).
Статии в български, съветски и чехословашки списания, посветени на
микробиологичните процеси в производството на фуражни дрожди.
Дисертация на И. Чолев „Интензифициране производството на хидролизни фуражни дрожди“ (1983).
Делегатски карти, слова, доклади и др. от участия в различни мероприятия.
Покани, програми на гостуващи театри, местни и чуждестранни оркестри, опери, концерти, представления на гостуващи циркове и др.
Облигация и талони за изплащане недвижимите имоти на българи, емигрирали от Гърция (1928).
Снимки от личния, служебния и обществено-политическия живот на И.
Чолев (1957–2001). ЛП
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Шекерлийски, Костадин Николов (1921–1973)
Ф. 1564, 1 опис, 24 а.е., 0.04 л.м., 1954–1973 г.
Роден на 22 дек. 1921 г. в Горна Джумая (Благоевград). Солист в Държавния радиохор (1945–1949) и във Военния представителен хор (1949–1950). През
1952 г. дебютира в Народната опера в София. Специализира в Московския Болшой театър и от 1954 г. е артист в Софийската опера. Носител на първа награда и званието лауреат на Третия световен младежки фестивал в Берлин през
1951 г. и лауреат на Димитровска награда III степен за ролите на княз Игор и
Риголето. Умира през 1973 г.

Биография на Костадин Шекерлийски.
Дипляна за К. Шекерлийски със снимки от роли и отзиви за неговото
творчество.
Програми: за честване 50-годишнината на Народната опера – София
(1959); гостуване на Софийската опера с операта „Борис Годунов“ в Барселона, Испания (1962) и в Люксембург (1964).
Снимки: на К. Шекерлийски с Борис Христов по време на запис; на Шекерлийски в роли от различни опери; от връчването на I-ва награда на Шекерлийски на фестивал; в дома му в София; от поклонението и траурното
шествие при погребението на К. Шекерлийски.
Дългосвирещи грамофонни плочи на операта „Княз Игор“ от Александър Бородин. ГА
Семеен фонд Шопови, Мария и Тодор (1907–1982)
Ф. 1347, 1 опис, 20 а.е., 0.10 л.м., 1932–1984 г.
Мария Шопова е родена през 1910 г. в с. Сатовча и умира на 22 юни 1982 г.
Тодор Шопов е роден на 13 апр. 1907 г. в с. Сатовча. Работи като майстор
в шивашка работилница (1928–1929, 1940–1943) и горски работник в с. Сатовча
(1930–1940). Участник в антифашистката съпротива, убит на 3 юни 1943 г. в
полицейския участък в Неврокоп (Гоце Делчев).

Биография на Мария и Тодор Шопови.
Имуществено-стопански документи на семейство Мария и Тодор Шопови (1932–1955).
Книжка на Мария Шопова за членство в ОФ (1948).
Удостоверения: на Мария Шопова за награждаване с медали „За майчинство“ (1952), „25 години народна власт“ (1969), „30 години от победата над фашистка Германия“ (1975), „1300 години България“ (1981); от АПК
„Неврокоп“ – Гоце Делчев за даване името на Тодор Шопов на бригада за
производство на плодове (1984).
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Доклад „Живот, отдаден на борбата за тържеството на комунизма“ за
40-годишнината от смъртта на Тодор Шопов (1983).
Снимки на Тодор Шопов: със съпругата му Мария (1934); с негови другари (1935); в шивашката работилница (1940); на сватбено тържество в с. Сатовча (1941). ЛП
Шумарев, Василий Георгиев (1919–1977)
Ф. 1574, 1 опис, 28 а.е., 0.06 л.м., 1938–1974 г.
Роден на 20 март 1919 г. Завършва Духовната академия в София и през
1942 г. е ръкоположен за свещеник. Работи в Неврокопската духовна епархия.
От 1 авг. 1950 до 15 окт. 1952 г. е изселен в с. Каран Върбовка, Русенско. След
завръщане от изселването продължава работата си в Гоце Делчев. По-късно се
премества в Благоевград и е свещеник в църквата „Въведение Богородично“ в
града. Починал на 7 март 1977 г. в Благоевград.

Записки: по нравствено богословие на протойерей Василий Шумарев
като архиерейски наместник в Неврокоп и студент в Духовната семинария в
София (1938–1940); по гръцки език (1945); по иврит.
Лекция от В. Шумарев „Мотиви за изпълняване на нравствения закон“.
Изследвания на В. Шумарев: „Страници из църковно-народните борби
в Горна Джумая“; „Неврокопска епархия от учредяването ѝ до днес“; „Страници из църковно-народните борби в Неврокопско“; „Църквата „Въведение
Богородично в Благоевград“ (1964).
Статии на В. Шумарев: „Антични материали от с. Делвино“; „Иван Кюлев“; „Скъп гост в Ковачевица преди 100 години“; „Неврокопски митрополит
Борис. Характеристика, живот и дейност“; за манастирите в с. Рожен, Гоце
Делчев, Петрич, с. Обидим, с. Добринище, с. Хаджидимово; „Банският майстор“ за Тома Молеров.
Снимки: на свещеници от Неврокопска епархия с Неврокопския митрополит Борис [1940]; на свещеници от Неврокопската епархия пред сградата
на митрополията в Неврокоп (1946); на свещеници от България на бригада
на линията Ловеч – Троян; на свещеници от Неврокопската епархия в Рилския манастир; от гостуване на духовници от Антиохийската православна
патриаршия в Рилския манастир (1955); на свещеник В. Шумарев по време
на богослужение в църквата в с. Брежани; от погребението на Иван Кюлев в
Гоце Делчев [1956]. ГА
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Юруков, Мирчо Китанов (1907–1963)
Ф. 742, 4 описа, 532 а.е., 2.36 л.м., 1857–2007 г.
Роден на 3 март 1907 г. в с. Градево. Завършва Педагогическото училище
в Неврокоп (Гоце Делчев) през 1928 г. Сътрудник към Областния комитет на
ВМРО (обединена) (1931–1934). Учителства в с. Градево (1928–1931), с. Долен,
Смолянско (1932–1934), с. Бачево (1934–1944). Председател на ОФ – с. Бачево
(1944). Завежда отдел „Агитация и пропаганда“ при Областния комитет на
ОФ – Благоевград (1944–1946). Главен редактор на в. „Пиринско дело“ – Благоевград (1946–1963). Умира през 1963 г.

Автобиографии (1959, 1961–1962).
Свидетелства за: църковно кръщение (1907); зрелост (1928); църковен
брак (1931).
Лично дело на Мирчо Юруков (1959–1962).
Трудова книжка (1928–1935, 1949), удостоверения (1951, 1963), журналистическа карта (1956–1960) за служебната дейност на Мирчо Юруков.
Журналистически бележник на Мирчо Юруков (1962–1963).
Разкази, биографични очерци, сборник от репортажи по исторически въпроси (1941–1964); сценарии за филми (1957–1958); пътеписи (1949–1961).
Статии, беседи и доклади по исторически, икономически и културни въпроси.
Записки за живота и дейността на революционни дейци от Пиринския
край, за Илинденското въстание, за просветното дело и църковните борби в
Разложко, за младежкото революционно движение (1938–1962).
Кореспонденция на Мирчо Юруков по събирането на материали за
творческата му дейност (1938–1963).
Спомени и бележки за исторически личности и събития, събирани от
Мирчо Юруков (1945–1963).
Служебна книжка на Екатерина Юрукова, съпруга на Мирчо Юруков
(1928–1934).
Турски документи за наследство (1857).
Коджабашийски тефтер за вземания и давания (1891).
Тефтер за даренията от граждани на Разлог за строежа на класно училище (1892).
Свидетелство на Александър Атанасов за завършен втори прогимназиален клас при българското второкласно смесено училище в Горна Джумая
(Благоевград) (1896).
Полици (1889–1909).
Първо и второ открито писмо на ОК на Серския революционен окръг
(1907–1908).
Преписи на списъци, протоколи, писма, резолюции, показания, обвинителни актове, наказателни дела за обществено-политическото развитие на
Пиринския край (1908–1943).
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Позиви: на Горноджумайската партийна организация за изборите през
1938 г.; на БКП във връзка със Соболевата акция (1941); на Щаба на партизанския отряд „Никола Парапунов“ (1944); на Околийския комитет на
ОФ – Горна Джумая до населението за подпомагане на югославските народи
(1945).
Устави на: Разложкото околийско просветно дружество „Неофит Рилски“ (1935); Просветителното дружество „15.09.1903 г.“.
Покана за сказка на Горноджумайското дружество „Трезвеност“ (1933).
Некролози на Танчо Стоев, Асен Лагадинов, Никола Парапунов, Чавдар
Мадолев, Иван Клинчаров, Георги Грънчаров, Владимир Поптомов. Възпоменателни листове за Отец Паисий (1938) и Яне Сандански (1945).
Мнения за книгите и очерците на Юруков на: Воин Божинов и Бистра
Цветкова, Славчо Тасев и Г. Димитров за книгата „История на Благоевград“
(1959–1960); Кръстьо Стойчев, Борис Михов за очерка „Симеон Кавракиров“ (1955); Г. Ангелов за очерка „Никола Парапунов“ (1954).
Исторически очерк от Мирчо Юруков за Благоевград – второ издание
(2001).
Конспекти на Мирчо Юруков върху лекции по журналистика (1956).
Проучване и библиографска справка от дъщерята на Мирчо Юруков –
Свобода Юрукова за творческата дейност на баща ѝ (2006–2007).
Списание „Пирин“, издавано в Горна Джумая (1929–1932).
Снимки на: Мирчо Юруков от обществено-политическата и служебната му дейност (1928–1961); дейци на македонското революционно движение
(1904); участници в Македоно-Одринското опълчение (1912); участници в
Илинденското въстание, Стою войвода (1905); Гоце Делчев и сподвижници;
дейци на БКП и РМС (1941); Горноджумайския партизански отряд, Якорудската партизанска група (1944); участници от Разлог и Белица в септемврийските събития през 1923 г.; Никола Парапунов (1931, 1941); Веса Бараковска, Асен Лагадинов (1937); Иван Козарев (1940); Коста Веселинов (1937);
Никола Калъпчиев (1939); Янчо Хайдуков (1923); Иван Гулев, Атанас Хаджиянчев (1942); Георги Андрианов; партийната организация в с. Либяхово
(1922); влизането на партизаните в Горна Джумая, посрещането на съветските войски в Разлог (1944); доброволческия отряд от Кюстендил (1944);
събития и личности от обществено-политическия, културния и просветния
живот на населението в Пиринския край (1888–1958); погребението на Мирчо Юруков (1963). Биографичен албум на Мирчо Юруков (1932–1962). ЛП
Якимов, Божин Иванов (1895– ?)
Ф. 1216, 1 опис, 20 а.е., 0.17 л.м., 1919–1982 г.
Роден на 25 дек. 1895 г. в с. Марикостиново. Следва в Юридическия факултет на СУ. Учителства в с. Хотово (1919–1920); секретар в Петричкото окръжно управление (1921); секретар в ОНС – Благоевград (1949–1957); председа-
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тел на Околийската земеделска дружба в Петрич (1944–1949) и на Окръжната
земеделска дружба – Благоевград (1958–1963); народен представител; член на
Управителния съвет на БЗНС.

Автобиографии (1972, 1974).
Уверения и карта за студентство в Юридическия факултет в София
(1919).
Удостоверение за народен представител.
Актове за встъпване в длъжност като секретар на Петричкото окръжно
управление (1921) и агент в БНБ – клон Струмица (1941).
Доклади: за откриване подписка за Заема на свободата (1945); за разясняване на Петгодишния народностопански план (1949); пред дружбени събрания и Окръжното ръководство на БЗНС (1955–1979); пред ОФ събрание
за разясняване директивите за 20-годишния план на страната.
Предизборни речи пред избиратели и изказвания пред НС (1956–1979).
Писма от Бюрото на НС до Божин Якимов и негови информации и докладни записки, изпращани до НС (1958–1975).
Изказвания пред дружбени събрания след VII-я конгрес на ОФ и XXXIIя на БЗНС (1972–1979).
Спомени: за дейността на БЗНС в Горноджумайска област през 1918–
1921 г.; за учебното дело в Мелник през 1908–1911 г.
Юбилейни вестници по случай 70-годишнината от основаването на
БЗНС в Благоевградски окръг и 26-годишнината на 9 септември 1944 г.
(1970).
Слово на Божин Якимов, телеграми и писма до него по повод 80-годишния му юбилей (1975).
Снимки: на околийските ръководители на Петрички окръг (1922); на Божин Якимов (1970–1973, 1982). ЛП
Янчев, Атанас Георгиев (1900–1986)
Ф. 1458, 1 опис, 46 а.е., 0.40 л.м., 1972–1984 г.
Роден през 1900 г. в с. Корнишор, Пазарска околия (Ениджевардарско). През
1924 г. емигрира със семейството си в България, работи като земеделец и строител. Умира през 1986 г. в Асеновград.

Автобиография (1983).
Романи от Атанас Янчев: „Страдание и героизъм“; „Рушители на нацията“.
Разкази от Атанас Янчев: „Радост и мисли“; „Бекярски неволи“.
Стихотворение от Атанас Янчев – „Болни неща“.
Историко-географско описание на Пазар, Солунско и околията. ГА
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СПИСЪК НА ФОНДОВЕТЕ
Областна инспекция на информацията и изкуствата – Благоевград
Държавно минно предприятие „Пирин“ – с. Брежани, Благоевградско
Околийско агрономство – Благоевград
Областна служба по земеделието – Благоевград
Околийско управление на МВРНЗ – Сандански
Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Белица, Благоевградско
Ф. 8 Трудова автотранспортна кооперация „Маршал Толбухин“ – Разлог
Ф. 9 Селско общинско управление – с. Мусомища, Благоевградско
Ф. 10 Държавно опитно поле по тютюна – Гоце Делчев
Ф. 11 Местно земеделско професионално сдружение – Банско
Ф. 12 Народно основно училище „Майор Никола Топалов“ – с. Сатовча, Благоевградско
Ф. 13 Околийско комисарство – Разлог
Ф. 14 Околийска училищна инспекция – Разлог
Ф. 15 Пощенска, телеграфна и телефонна станция – Благоевград
Ф. 16 Околийско агрономство – Разлог
Ф. 18 Народно читалище „Никола Вапцаров“ – Благоевград
Ф. 19 Воден синдикат „Места“ – Гоце Делчев
Ф. 20 Общо търговско сдружение – Банско
Ф. 22 Селски народен съвет на депутатите на трудещите се – с. Хаджидимово, Благоевградско
Ф. 23 Селски народен съвет на депутатите на трудещите се – с. Долен, Благоевградско
Ф. 24 Седемнадесета пътна строителна секция – Благоевград
Ф. 25 Околийско агрономство – Сандански
Ф. 26 Околийско управление на МВРНЗ – Петрич
Ф. 27 Втори платежен пункт – Петрич
Ф. 28 Селски народен съвет на депутатите на трудещите се – с. Добринище,
Благоевградско
Ф. 29 Градски народен съвет на депутатите на трудещите се – Банско
Ф. 30 Градски народен съвет на депутатите на трудещите се – Гоце Делчев
Ф. 31 Селски народен съвет на депутатите на трудещите се – с. Слащен, Благоевградско
Ф. 32 Градски народен съвет на депутатите на трудещите се – Разлог
Ф. 33 Дъскорезна работилница „Братя Клешкови“ – Якоруда
Ф. 34 Районно инженерство – Благоевград
Ф. 35 Околийска училищна инспекция – Сандански
Ф. 36 Градски народен съвет на депутатите на трудещите се – Петрич
Ф. 37 Селски народен съвет на депутатите на трудещите се – с. Коларово,
Благоевградско
Ф. 1
Ф. 2
Ф. 3
Ф. 4
Ф. 6
Ф. 7
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Ф. 38 Практическо земеделско училище – Гоце Делчев
Ф. 39 Селски народен съвет на депутатите на трудещите се – с. Брежани,
Благоевградско
Ф. 40 Читалище „Никола Вапцаров“ – Банско
Ф. 41 Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Плоски, Благоевградско
Ф. 42 Търговско дружество – с. Симитли, Благоевградско
Ф. 43 Народно женско дружество „Пирин планина“ – Банско
Ф. 44 Народно основно училище „Христо Ботев“ – с. Дъбница, Благоев
градско
Ф. 45 Селски народен съвет на депутатите на трудещите се – с. Катунци,
Благоевградско
Ф. 46 Селски народен съвет на депутатите на трудещите се – с. Марикостиново, Благоевградско
Ф. 47 Селски народен съвет на депутатите на трудещите се – с. Петрово,
Благоевградско
Ф. 48 Околийска училищна инспекция – Благоевград
Ф. 49 Народно основно училище „Братя Миладинови“ – с. Склаве, Благоевградско
Ф. 50 Ревирно лесничейство – с. Бабяк, Благоевградско
Ф. 51 Селски народен съвет на депутатите на трудещите се – с. Склаве, Благоевградско
Ф. 52 Околийско комисарство – Гоце Делчев
Ф. 53 Държавно горско стопанство – с. Якоруда, Благоевградско
Ф. 54 Държавно горско стопанство „Черна Места“ – с. Якоруда, Благоевградско
Ф. 55 Селски народен съвет на депутатите на трудещите се – с. Белица, Благоевградско
Ф. 56 Районна дирекция по горите – Разлог
Ф. 57 Селски народен съвет на депутатите на трудещите се – с. Елешница,
Благоевградско
Ф. 58 Селски народен съвет на депутатите на трудещите се – с. Обидим, Благоевградско
Ф. 59 Областна дирекция – Благоевград
Ф. 60 Околийско управление на МВРНЗ – Благоевград
Ф. 61 Околийско управление на МВРНЗ – Разлог
Ф. 62 Държавно горско стопанство „Джинджирица“ – Разлог
Ф. 63 Държавно горско стопанство – Разлог
Ф. 64 Търговско дружество – с. Крупник, Благоевградско
Ф. 65 Участъкова болница – с. Якоруда, Благоевградско
Ф. 66 Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Блатска, Благоевградско
Ф. 67 Държавно практическо земеделско училище – Банско
Ф. 68 Кредитна кооперация „Македония“ – с. Симитли, Благоевградско
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Ф. 69 Противомаларична станция – Петрич
Ф. 70 Околийско агрономство – Петрич
Ф. 71 БНБ – клон Гоце Делчев
Ф. 72 Селски народен съвет на депутатите на трудещите се – с. Кресна, Благоевградско
Ф. 73 Народно основно училище „Отец Паисий“ – с. Гайтаниново, Благоевградско
Ф. 74 Селски народен съвет на депутатите на трудещите се – с. Копривлен,
Благоевградско
Ф. 75 Околийска училищна инспекция – Гоце Делчев
Ф. 76 Околийски комитет на БЧК – Гоце Делчев
Ф. 77 Околийско агрономство – Гоце Делчев
Ф. 78 Районна дирекция по горите и лова – Гоце Делчев
Ф. 79 Околийска здравна служба – Гоце Делчев
Ф. 80 Околийска ветеринарна служба – Гоце Делчев
Ф. 81 Ревирно лесничейство – с. Ковачевица, Благоевградско
Ф. 82 Околийско управление на МВРНЗ – Гоце Делчев
Ф. 83 Държавно горско промишлено стопанство „Беслет“ – с. Ковачевица,
Благоевградско
Ф. 84 Държавно горско стопанство – с. Сатовча, Благоевградско
Ф. 86 Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Якоруда, Благоевградско
Ф. 87 Селско общинско управление – с. Скрът, Благоевградско
Ф. 88 Селско общинско управление – с. Ковачевица, Благоевградско
Ф. 89 Околийски комитет на помощната организация – Гоце Делчев
Ф. 90 Селско общинско управление – с. Хърсово, Благоевградско
Ф. 91 Занаятчийско сдружение – Благоевград
Ф. 92 Занаятчийско сдружение – Петрич
Ф. 93 Занаятчийско сдружение – Банско
Ф. 94 Общинско горско стопанство – Банско
Ф. 95 Държавно горско стопанство „Добро поле“ – Благоевград
Ф. 96 Районно инженерство – Разлог
Ф. 98 Тютюнева кооперация „Македонски тютюни“ – Гоце Делчев
Ф. 99 Районно инженерство по водите – Петрич
Ф. 100 Женско народно просветно дружество „Пиринска македонка“ – Разлог
Ф. 101 Окръжна ветеринарна лечебница – Благоевград
Ф. 102 Околийска ветеринарна служба – Разлог
Ф. 103 Районно инженерство по водите – Гоце Делчев
Ф. 104 Областно инженерство по водите – Благоевград
Ф. 105 Народно читалище „15 септември 1903 г.“ – Разлог
Ф. 107 Околийски комитет на Съюза на бойците против фашизма – Петрич
Ф. 108 Областен комитет на Отечествения фронт – Благоевград
Ф. 109 Околийски комитет на ОФ – Благоевград
543

Архивни справочници

Ф. 110 Околийски комитет на ОФ – Петрич
Ф. 111 ТКЗС „Димитър Благоев“ – с. Ново Кономлади, Благоевградско
Ф. 112 ТКЗС „Първи май“ – с. Бело поле, Благоевградско
Ф. 113 Областна училищна инспекция – Благоевград
Ф. 114 Окръжно ръководство на Българския земеделски народен съюз – Благоевград
Ф. 115 Градски народен съвет – Благоевград
Ф. 116 БНБ – клон Петрич
Ф. 119 Окръжен комитет за българо-съветска дружба – Благоевград
Ф. 120 Околийски комитет на ОФ – Гоце Делчев
Ф. 121 Градски народен съвет – Сандански
Ф. 122 Окръжен комитет на Профсъюза на административните учреждения и
комуналните предприятия – Благоевград
Ф. 123 Окръжен комитет на Профсъюза на работниците от търговията и кредита – Благоевград
Ф. 124 Окръжен комитет на Профсъюза на работниците от строителството –
Благоевград
Ф. 125 Групов фонд „Профдружества на работниците от строителството“
Ф. 126 Окръжен комитет на Профсъюза на работниците от местната промишленост и комуналните предприятия – Благоевград
Ф. 127 Околийски комитет на ОФ – Разлог
Ф. 128 Околийско ръководство на Българския земеделски народен съюз –
Гоце Делчев
Ф. 129 Окръжен комитет на Профсъюза на работниците от пощите, телеграфа, телефоните и радиото – Благоевград
Ф. 130 Окръжен съвет на професионалните съюзи – Благоевград
Ф. 131 Околийски синдикален съвет – Сандански
Ф. 132 Околийски синдикален съвет – Гоце Делчев
Ф. 133 Околийски синдикален съвет – Петрич
Ф. 134 Околийски синдикален съвет – Благоевград
Ф. 135 Околийски синдикален съвет – Разлог
Ф. 136 Окръжен комитет на Профсъюза на селскостопанските, горските и
дърводелските работници – Благоевград
Ф. 137 Окръжно пълномощничество на Министерството на държавните доставки и хранителната промишленост – Благоевград
Ф. 139 Областна служба по укрепване на пороищата и залесяването – Благоевград
Ф. 140 Секция по укрепване на пороищата и залесяването – Благоевград
Ф. 141 Областна служба по горите и лова – Благоевград
Ф. 142 Околийски съвет на българо-съветските дружества – Благоевград
Ф. 143 Българска земеделска и кооперативна банка – Благоевград
Ф. 144 Районна дирекция на горите – Сандански
Ф. 145 Секция по укрепване на пороищата и залесяването – Петрич
Ф. 146 Македонска народна банка – Петрич
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Ф. 147 Популярна банка – Петрич
Ф. 149 Воден синдикат „Пирин“ – Сандански
Ф. 150 Секция по укрепване на пороищата и залесяването – Сандански
Ф. 151 Популярна банка – Сандански
Ф. 152 Околийски съвет на българо-съветските дружества – Разлог
Ф. 153 Македонска народна банка – Гоце Делчев
Ф. 154 Популярна банка – Гоце Делчев
Ф. 155 Околийски съвет на българо-съветските дружества – Гоце Делчев
Ф. 156 Секция по укрепване на пороищата и залесяването – Разлог
Ф. 157 Популярна банка – Разлог
Ф. 158 Търговска кредитна банка – Банско
Ф. 159 Македонска народна банка – Благоевград
Ф. 160 БНБ – клон Благоевград
Ф. 161 Популярна банка – Благоевград
Ф. 162 Селски народен съвет – с. Якоруда, Благоевградско
Ф. 163 Популярна банка – с. Якоруда, Благоевградско
Ф. 164 Околийски инспекторат по статистика – Разлог
Ф. 165 Околийски комитет на ОФ – Сандански
Ф. 166 Околийско пълномощничество на Министерството на доставките –
Благоевград
Ф. 167 Държавен институт за обществено осигуряване – Благоевград
Ф. 168 Околийски съвет на българо-съветските дружества – Сандански
Ф. 169 Околийско земеделско сдружение – Петрич
Ф. 170 Окръжен читалищен съвет – Благоевград
Ф. 171 Околийско земеделско професионално сдружение – Гоце Делчев
Ф. 172 Околийско-градски комитет на Съюза на бойците против фашизма –
Разлог
Ф. 173 Околийски читалищен съвет – Гоце Делчев
Ф. 174 Общо занаятчийско и професионално сдружение – Гоце Делчев)
Ф. 175 Околийско земеделско професионално сдружение – Разлог
Ф. 176 Околийски читалищен съвет – Разлог
Ф. 177 Околийски съвет на българо-съветските дружества – Петрич
Ф. 178 Околийски читалищен съвет – Петрич
Ф. 179 Околийски читалищен съвет – Благоевград
Ф. 180 Околийско земеделско професионално сдружение – Благоевград
Ф. 181 Селски общински народен съвет – с. Баня, Благоевградско
Ф. 182 Градска потребителна кооперация „Наркооп“ – Благоевград
Ф. 183 Всестранна кооперация „Славова“ – с. Марулево, Благоевградско
Ф. 184 Кредитна кооперация „Методи Алексиев“ – с. Грамада, Благоевградско
Ф. 185 Всестранна кооперация „Бистрица“ – с. Бистрица, Благоевградско
Ф. 186 Кредитна кооперация „Струма“ – с. Струмско, Благоевградско
Ф. 187 Обединена потребителна кооперация „Напред“ – Благоевград
Ф. 188 Всестранна кооперация „Изгрев“ – с. Покровник, Благоевградско
545

Архивни справочници

Ф. 189 Окръжна прокуратура – Гоце Делчев
Ф. 190 ТКЗС „Пети конгрес“ – Петрич
Ф. 191 ТКЗС „Дрангово“ – с. Свобода (с. Дрангово), Благоевградско
Ф. 192 ТКЗС „Граничар“ – с. Тополница, Благоевградско
Ф. 193 ТКЗС „Струмешница“ – с. Митиново, Благоевградско
Ф. 194 Народен съд – Благоевград
Ф. 195 ТКЗС „Иван Козарев“ – с. Добринище, Благоевградско
Ф. 196 Околийски съвет на профсъюзите – Сандански
Ф. 197 Селски народен съвет – с. Горно Спанчево, Благоевградско
Ф. 198 Околийски съвет на профсъюзите – Благоевград
Ф. 199 Околийски съвет на профсъюзите – Петрич
Ф. 200 Околийски съвет на БЧК – Благоевград
Ф. 201 Околийски съвет на БЧК – Сандански
Ф. 202 Околийски съвет на БЧК – Петрич
Ф. 203 Околийски съвет на БЧК – Разлог
Ф. 204 Окръжно строително управление „Местни строежи“ – Благоевград
Ф. 205 Околийска строителна кантора „Местни строежи“ – Благоевград
Ф. 206 Окръжна строителна организация – Благоевград
Ф. 207 ГК на ОФ – Благоевград
Ф. 208 Държавно търговско предприятие „Продоволствени стоки“ – Благоев
град
Ф. 209 Държавно индустриално предприятие Памуко-тъкачна фабрика „Гоце
Делчев“ – Благоевград
Ф. 210 ТКЗС „Георги Димитров“ – Благоевград
Ф. 211 Народен съд – Разлог
Ф. 212 Околийски народен съвет – Разлог
Ф. 213 ДЗИ – клон Разлог
Ф. 214 Околийски народен съвет – Гоце Делчев
Ф. 215 Горско промишлено предприятие – Разлог
Ф. 216 Горско промишлено стопанство – Разлог
Ф. 217 Държавно горско стопанство – с. Горно Драглище, Благоевградско
Ф. 218 Смесено горско промишлено предприятие – Разлог
Ф. 219 ГК на ДОСО – Гоце Делчев
Ф. 220 Популярна банка – Банско
Ф. 221 Градска потребителна кооперация „Славянка“ – Банско
Ф. 222 Околийски народен съвет – Петрич
Ф. 223 Воден синдикат „Бело поле“ – Благоевград
Ф. 224 Горско стопанство – с. Бачево, Благоевградско
Ф. 225 Воден синдикат „Извор“ – с. Петрово, Благоевградско
Ф. 226 Селски народен съвет – с. Голешово, Благоевградско
Ф. 227 Народен съд – Петрич
Ф. 228 Околийски инспекторат по статистика – Благоевград
Ф. 229 Градски инспекторат по статистика – Благоевград
Ф. 230 Околийски инспекторат по статистика – Петрич
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Ф. 231 Политехническа гимназия „Пейо К. Яворов“ – Петрич
Ф. 232 Народно основно училище „Неофит Рилски“ – Банско
Ф. 233 ТКЗС „Пчела“ – с. Гостун, Благоевградско
Ф. 234 ТКЗС „Илинденци“ – с. Обидим, Благоевградско
Ф. 235 ТКЗС – с. Кремен, Благоевградско
Ф. 236 ТКЗС „Никола Парапунов“ – Разлог
Ф. 237 Областна реквизиционна комисия – Благоевград
Ф. 238 Държавно индустриално предприятие „Никола Парапунов“ – Разлог
Ф. 239 Държавно индустриално предприятие „Никола Вапцаров“ – Банско
Ф. 240 Селски общински народен съвет – с. Гърмен, Благоевградско
Ф. 241 Селски народен съвет – с. Пирин, Благоевградско
Ф. 242 Селски народен съвет – с. Осиково, Благоевградско
Ф. 243 Горско стопанство – с. Катунци, Благоевградско
Ф. 244 Околийски инспекторат по статистика – Гоце Делчев
Ф. 245 Околийски инспекторат по статистика – Сандански
Ф. 246 Всестранна кооперация „Съзнание“ – с. Игралище, Благоевградско
Ф. 247 Трудово-горска производителна кооперация „Елен“ – Сандански
Ф. 248 Градска потребителна кооперация „Наркооп“ – Сандански
Ф. 249 Всестранна кооперация „Лебница“ – с. Никудин, Благоевградско
Ф. 250 Участъкова болница – с. Симитли, Благоевградско
Ф. 251 Районен кооперативен съюз – Петрич
Ф. 252 Окръжен съд – Благоевград
Ф. 253 Народен съд – Сандански
Ф. 254 Народен съд – Гоце Делчев
Ф. 255 Районен кооперативен съюз – Разлог
Ф. 256 ТКЗС „Гоце Делчев“ – с. Вълково, Благоевградско
Ф. 257 ТКЗС „Яне Сандански“ – с. Лешница, Благоевградско
Ф. 258 ТКЗС „Девети септември“ – с. Плоски, Благоевградско
Ф. 259 Селски народен съвет – с. Илинденци, Благоевградско
Ф. 260 ТКЗС „Прогрес“ – с. Корница, Благоевградско
Ф. 261 Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Ловча, Благоевградско
Ф. 262 Участъкова болница – с. Марикостиново, Благоевградско
Ф. 263 Селски народен съвет на депутатите на трудещите се – с. Ощава, Благоевградско
Ф. 264 Селски народен съвет – с. Влахи, Благоевградско
Ф. 265 Обединена градска болница – Петрич
Ф. 266 Трудово-горска производителна кооперация „Джинджирица“ – Разлог
Ф. 267 Околийски клон „Кинефикация“ – Гоце Делчев
Ф. 268 Околийска санитарно-противоепидемична станция – Разлог
Ф. 269 Околийска санитарно-противоепидемична станция – Гоце Делчев
Ф. 270 ТКЗС „Трудолюбие“ – с. Струмско, Благоевградско
Ф. 271 ТКЗС „Македония“ – с. Мощанец, Благоевградско
Ф. 272 Групов фонд „Околийски земеделски дружби в Благоевградски окръг“
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Ф. 273 Околийски клон „Кинефикация“ – Сандански
Ф. 274 Смесено педагогическо училище „Гоце Делчев“ – Благоевград
Ф. 275 ДЗС – Петрич
Ф. 276 ТКЗС „Георги Праматарски“ – с. Скребатно, Благоевградско
Ф. 277 ТКЗС – с. Огняново, Благоевградско
Ф. 278 ТКЗС „Родопи“ – с. Осиково, Благоевградско
Ф. 279 Селски народен съвет – с. Никудин, Благоевградско
Ф. 280 Енергопласментен участък – Разлог
Ф. 281 Околийски комитет на ДОСО – Благоевград
Ф. 282 ТКЗС „Александър Стамболийски“ – с. Ново Ходжово, Благоевградско
Ф. 283 Околийски комитет на ДОСО – Петрич
Ф. 284 Народно основно училище „Христо Ботев“ – с. Мусомища, Благоевградско
Ф. 285 Народно основно училище „Христо Ботев“ – с. Вълкосел, Благоевградско
Ф. 286 Народно основно училище „Климент Охридски“ – с. Добърско, Благоевградско
Ф. 288 МТС – Петрич
Ф. 289 ОТКЗС „Шести конгрес“ – Сандански
Ф. 290 Народно начално училище „Христо Ботев“ – с. Будилци, Благоевградско
Ф. 291 Народно начално училище „Кирил и Методий“ – с. Кашина, Благоевградско
Ф. 292 Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Баскалци, Благоевградско
Ф. 293 Народно основно училище „Стефка Събчева“ – с. Ваклиново, Благоевградско
Ф. 294 Народно основно училище „Отец Паисий“ – с. Долно Осеново, Благоевградско
Ф. 295 Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Долене, Благоевградско
Ф. 296 Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Никудин, Благоев
градско
Ф. 297 Горско стопанство – с. Симитли, Благоевградско
Ф. 298 Политехническа гимназия „Яне Сандански“ – Гоце Делчев
Ф. 299 Народно основно училище „Отец Паисий“ – с. Обидим, Благоевградско
Ф. 300 Народно начално училище „Отец Паисий“ – Петрич
Ф. 301 Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Брезница, Благоевградско
Ф. 302 Стопанско предприятие „Комунални слуги“ – Гоце Делчев
Ф. 303 Народна смесена гимназия – Банско
Ф. 304 Политехническа гимназия „Владимир Поптомов“ – Разлог
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Ф. 305 Окръжно профдружество на здравните работници – Благоевград
Ф. 306 Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Игралище, Благоевградско
Ф. 307 Окръжен психоневрологичен диспансер – Благоевград
Ф. 308 Народно основно училище „Отец Паисий“ – с. Ощава, Благоевградско
Ф. 309 Селски народен съвет – с. Станке Лисичково, Благоевградско
Ф. 310 МТС – Разлог
Ф. 311 Селски общински народен съвет – с. Първомай, Благоевградско
Ф. 312 Държавен застрахователен институт – окръжен клон Благоевград
Ф. 313 ТКЗС „Тома Воденичаров“ – с. Хотово, Благоевградско
Ф. 314 ДСК – клон Гоце Делчев
Ф. 315 Селски общински народен съвет – с. Огражден, Благоевградско
Ф. 316 ТКЗС „Клемент Готвалд“ – с. Хърсово, Благоевградско
Ф. 317 Окръжно производствено управление „Водно стопанство“ – Благоевград, район Сандански
Ф. 318 Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Станке Лисичково, Благоевградско
Ф. 319 Техникум по селско стопанство „Климент Аркадиевич Тимирязев“ –
Сандански
Ф. 320 Народно основно училище „Братя Миладинови“ – с. Кърналово, Благоевградско
Ф. 321 Народно основно училище „Отец Паисий“ – с. Дренково, Благоев
градско
Ф. 322 МТС – Сандански
Ф. 323 ТКЗС „Костадин Катранджиев“ – с. Бачево, Благоевградско
Ф. 324 Народно основно училище „Пейо Крачолов Яворов“ – с. Скрът, Благоевградско
Ф. 325 Окръжен съюз на трудово-производителните кооперации – Благоевград
Ф. 326 Държавен народен театър „Никола Вапцаров“ – Благоевград
Ф. 327 ДЗИ – клон Сандански
Ф. 328 Потребителна кооперация „Устрем“ – с. Кулата, Благоевградско
Ф. 329 ТКЗС „Александър Стамболийски“ – с. Българчево, Благоевградско
Ф. 330 Околийско пътно управление – Сандански
Ф. 331 ТКЗС „Стефка Филипова“ – с. Лешко, Благоевградско
Ф. 332 ТКЗС „Илинден“ – с. Габрово, Благоевградско
Ф. 333 ТКЗС „Анещи Узунов“ – с. Борово, Благоевградско
Ф. 334 ТКЗС „Гоце Делчев“ – с. Баничан, Благоевградско
Ф. 335 ТКЗС „Владимир Поптомов“ – с. Михнево, Благоевградско
Ф. 336 ОТКЗС „Осми конгрес“ – с. Кърналово, Благоевградско
Ф. 337 ТКЗС „Южна градина“ – с. Мулетарово, Благоевградско
Ф. 338 ТКЗС „Македония“ – с. Старчево, Благоевградско
Ф. 339 Окръжен комитет на Българския червен кръст – Благоевград
Ф. 340 ТКЗС „Арсо Пандурски“ – с. Бучино, Благоевградско
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Ф. 341 Селскостопански техникум „Никола Парапунов“ – Банско
Ф. 342 Градско промишлено предприятие „Хлебна промишленост“ – Благоев
град
Ф. 343 Държавно предприятие „Тютюнева промишленост“ – Гоце Делчев
Ф. 344 ТКЗС „Прогрес“ – с. Любовище, Благоевградско
Ф. 345 ТКЗС „Мелнишка лоза“ – с. Виногради, Благоевградско
Ф. 346 ТКЗС „Ангел Ташков“ – с. Лозеница, Благоевградско
Ф. 347 Пощенска телеграфна телефонна и радиостанция – Гоце Делчев
Ф. 348 Държавно предприятие „Материално-техническо снабдяване“ – Благоевград
Ф. 349 Окръжна стоматологична поликлиника – Благоевград
Ф. 350 Комплексна опитна станция – Сандански
Ф. 351 Държавен ансамбъл за песни и танци – Благоевград
Ф. 352 Градско търговско предприятие „Здрава храна“ – Благоевград
Ф. 353 Народно основно училище „Климент Охридски“ – с. Добри лаки, Благоевградско
Ф. 354 Околийски комитет на ДОСО – Разлог
Ф. 355 ТКЗС „Струма“ – с. Зелен дол, Благоевградско
Ф. 356 ТКЗС „Девети септември“ – с. Станке Лисичково, Благоевградско
Ф. 357 ДСК – клон Благоевград
Ф. 358 Държавна спестовна каса – окръжен клон Благоевград
Ф. 359 Стопанско предприятие „Комунални услуги“ – Разлог
Ф. 360 ТКЗС „Граничар“ – с. Ловча, Благоевградско
Ф. 361 ТКЗС „Сталинград“ – с. Лъки, Благоевградско
Ф. 362 ТКЗС „Атанас Тешовски“ – с. Тешово, Благоевградско
Ф. 363 ТКЗС „Яне Сандански“ – с. Гайтаниново, Благоевградско
Ф. 364 ТКЗС „Илинден“ – с. Илинден, Благоевградско
Ф. 365 Дом за стари хора „Димитър Кощанов“ – Разлог
Ф. 366 ТКЗС „Никола Вапцаров“ – с. Долно Дряново, Благоевградско
Ф. 367 ТКЗС „Зафер“ – с. Хвостяне, Благоевградско
Ф. 368 ТКЗС „Червена звезда“ – с. Дъбница, Благоевградско
Ф. 369 ТКЗС „Мехмед Синап“ – с. Абланица, Благоевградско
Ф. 370 МТС – Гоце Делчев
Ф. 371 Окръжен кожно-венерологичен диспансер – Благоевград
Ф. 372 Държавно предприятие „Тютюнева промишленост“ – Благоевград
Ф. 373 Селски общински народен съвет – с. Падеж, Благоевградско
Ф. 374 Стопанско предприятие „Комунални услуги“ – Сандански
Ф. 375 Транспортно предприятие „Транспред“ – Благоевград
Ф. 376 Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Левуново, Благоев
градско
Ф. 377 Техникум по горска промишленост „Никола Вапцаров“ – Банско
Ф. 378 Окръжно аптечно предприятие – Благоевград
Ф. 379 Селски народен съвет на депутатите на трудещите се – с. Добърско,
Благоевградско
550

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА Д А – БЛАГОЕВГРАД 1944–2009

Ф. 380 Окръжно полиграфическо предприятие „Никола Калъпчиев“ – Благоевград
Ф. 381 Градска отчетна пощенска телеграфна телефонна станция – Сандански
Ф. 382 Политехническа гимназия „Кирил и Методий“ (бивша Солунска) –
Благоевград
Ф. 383 Окръжно търговско предприятие „Топливо“ – Благоевград
Ф. 384 Околийска строителна кантора „Местни строежи“ – Сандански
Ф. 385 Селски общински народен съвет – с. Симитли, Благоевградско
Ф. 386 Селски народен съвет – с. Градево, Благоевградско
Ф. 387 ДЗИ – Петрич
Ф. 388 Горско стопанство – Петрич
Ф. 389 Стопанско предприятие „Комунални услуги“ – Благоевград
Ф. 390 Окръжно управление на горите – кантора „Дървопласмент“ – Разлог
Ф. 391 Държавно индустриално предприятие „Атанас Хаджиянчев“ – Якоруда
Ф. 392 ТКЗС „Пиринска Бистрица“ – с. Ковачево, Благоевградско
Ф. 393 ТКЗС „Граничар“ – с. Пиперица, Благоевградско
Ф. 394 ТКЗС „Съзнание“ – с. Бельово, Благоевградско
Ф. 395 ТКЗС „Пирин планина“ – с. Пирин, Благоевградско
Ф. 396 ТКЗС „Петър Димитров“ – с. Черешница, Благоевградско
Ф. 397 ТКЗС „Георги Казепов“ – с. Калиманци, Благоевградско
Ф. 398 ТКЗС „Мичурин“ – с. Горно Спанчево, Благоевградско
Ф. 399 ТКЗС „Златен лист“ – с. Златолист, Благоевградско
Ф. 400 ТКЗС „Септемврийска победа“ – с. Враня, Благоевградско
Ф. 401 Окръжен комитет на Профсъюза на българските учители – Благоевград
Ф. 402 Воден синдикат „Кресненски пролом“ – с. Крупник, Благоевградско
Ф. 403 Районен кооперативен съюз – Гоце Делчев
Ф. 404 Средно политехническо училище „Кирил и Методий“ – с. Симитли,
Благоевградско
Ф. 405 Окръжен онкологичен диспансер – Благоевград
Ф. 406 ТКЗС „Балканска градина“ – с. Гореме, Благоевградско
Ф. 407 ТКЗС „Балкан“ – с. Добри лаки, Благоевградско
Ф. 408 ТКЗС „Илинден“ – с. Цапарево, Благоевградско
Ф. 409 ТКЗС „Здраве“ – с. Раздол, Благоевградско
Ф. 410 ДЗИ – клон Гоце Делчев
Ф. 411 Градска отчетна пощенска телеграфна телефонна станция – Разлог
Ф. 412 ТКЗС „За траен мир“ – с. Лехово, Благоевградско
Ф. 413 ТКЗС „Стою Хаджиев“ – с. Голешово, Благоевградско
Ф. 414 ТКЗС „Георги Димитров“ – с. Яново, Благоевградско
Ф. 415 ТКЗС „Никола Калъпчиев“ – с. Петрово, Благоевградско
Ф. 416 ТКЗС „Христо Ботев“ – с. Мусомища, Благоевградско
Ф. 417 ТКЗС „Вячеслав Молотов“ – Гоце Делчев
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Ф. 418 ТКЗС Антон Попов“ – с. Мендово, Благоевградско
Ф. 419 ТКЗС „Симеон Кавракиров“ – с. Кавракирово, Благоевградско
Ф. 420 ТКЗС „Васил Левски“ – с. Вишлене, Благоевградско
Ф. 421 ТКЗС „Никола Вапцаров“ – с. Чуричене, Благоевградско
Ф. 422 Градско търговско предприятие „Градска търговия“ – Петрич
Ф. 423 Ловно-рибарско дружество – Гоце Делчев
Ф. 424 Селски народен съвет – с. Яково, Благоевградско
Ф. 425 Селски общински народен съвет – с. Кърналово, Благоевградско
Ф. 426 Държавна дъскорезна фабрика „Матан дере“ – с. Елешница, Благоев
градско
Ф. 427 Бригада за горско-индустриални строежи – с. Белица, Благоевградско
Ф. 428 Градско търговско предприятие „Градска търговия“ – Гоце Делчев
Ф. 429 ТКЗС „Пирин“ – с. Брезница, Благоевградско
Ф. 430 Промишлено училище за трудови резерви по дървообработване –
Сандански
Ф. 431 Държавно допълнително занаятчийско училище – Благоевград
Ф. 432 Машинно-тракторно училище „Никола Йонков Вапцаров“ – Сандански
Ф. 433 Държавна девическа професионална гимназия – Благоевград
Ф. 434 Практическо промишлено училище – Петрич
Ф. 435 Професионално-техническо училище по облекло „Адалберт Антонов – Малчика“ – Петрич
Ф. 436 Държавно допълнително занаятчийско училище – Петрич
Ф. 437 Промишлено училище за трудови резерви № 1 – Благоевград
Ф. 438 Практическо промишлено училище – Благоевград
Ф. 439 ТКЗС „Христо Ботев“ – с. Каменица, Благоевградско
Ф. 440 ТКЗС „Изгрев“ – с. Игралище, Благоевградско
Ф. 441 ТКЗС „Първи май“ – с. Кърпелево, Благоевградско
Ф. 442 ТКЗС „Македония“ – с. Микрево, Благоевградско
Ф. 443 ТКЗС „Партизанска звезда“ – с. Горна Крушица, Благоевградско
Ф. 444 ТКЗС „Гоце Делчев“ – с. Илинденци, Благоевградско
Ф. 445 ТКЗС „Антон Попов“ – с. Махалата, Благоевградско
Ф. 446 ТКЗС „Огражден“ – с. Никудин, Благоевградско
Ф. 447 Окръжна санитарно-епидемиологична станция – Благоевград
Ф. 448 ТКЗС „Ленин“ – с. Коларово, Благоевградско
Ф. 449 ТКЗС „Девети септември“ – с. Беласица, Благоевградско
Ф. 450 ТКЗС „Гоце Делчев“ – с. Самуилово, Благоевградско
Ф. 451 ТКЗС „Светъл път“ – с. Камена, Благоевградско
Ф. 452 ТКЗС „Мир и дружба“ – с. Яворница, Благоевградско
Ф. 453 ТКЗС „Беласица“ – с. Скрът, Благоевградско
Ф. 454 ТКЗС „Тумба“ – с. Габрене, Благоевградско
Ф. 455 ТКЗС „Илинден“ – с. Ключ, Благоевградско
Ф. 456 Местен съвет на професионалните съюзи – Гоце Делчев
Ф. 457 Местен съвет на професионалните съюзи – Петрич
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Ф. 458 Местен съвет на професионалните съюзи – Разлог
Ф. 459 Местен съвет на професионалните съюзи – Сандански
Ф. 460 Градска потребителна кооперация „Наркооп“ – Гоце Делчев
Ф. 461 Занаятчийска кооперация за общи доставки „Девети септември“ –
Гоце Делчев
Ф. 462 Селска потребителна кооперация „Папаз чаир“ – с. Средна, Благоевградско
Ф. 463 Селска потребителна кооперация „Бял бор“ – с. Делчево, Благоевградско
Ф. 464 Селска потребителна кооперация „Подкрепа“ – с. Добротино, Благоевградско
Ф. 465 ТКЗС „Георги Топалов“ – с. Горно Драглище, Благоевградско
Ф. 466 ТКЗС „Рила“ – с. Добърско, Благоевградско
Ф. 467 ТКЗС „Георги Караджов“ – с. Долно Драглище, Благоевградско
Ф. 468 ТКЗС „Строител“ – с. Елешница, Благоевградско
Ф. 469 Обединена градска болница – Разлог
Ф. 470 Селски общински народен съвет – с. Дъбница, Благоевградско
Ф. 471 ТКЗС „Девети септември“ – Белица
Ф. 472 ТКЗС „Път към комунизъм“ – с. Марикостиново, Благоевградско
Ф. 473 ТКЗС „Яне Сандански“ – с. Капатово, Благоевградско
Ф. 474 ТКЗС „Червена звезда“ – с. Кулата, Благоевградско
Ф. 475 ТКЗС „Съгласие“ – с. Чучулигово, Благоевградско
Ф. 476 ТКЗС „Напред“ – с. Марино поле, Благоевградско
Ф. 477 ТКЗС „Честен труд“ – с. Долно Спанчево, Благоевградско
Ф. 478 Държавно предприятие „Тютюнева промишленост“ – Петрич
Ф. 479 Потребителна кооперация „Напред“ – Разлог
Ф. 480 Промишлен комбинат – Петрич
Ф. 481 ТКЗС „Шести конгрес“ – Сандански
Ф. 482 ТКЗС „Нов живот“ – с. Покровник, Благоевградско
Ф. 483 Ловно-рибарско дружество – Петрич
Ф. 484 Градска отчетна пощенска телеграфна телефонна станция – Петрич
Ф. 485 Държавно индустриално предприятие „Гоце Делчев“ – Гоце Делчев
Ф. 486 ТКЗС „Мелник“ – Мелник
Ф. 487 Държавно предприятие „Зърнени храни“ – клон „Никола Парапунов“ – Благоевград
Ф. 488 Районна ветеринарна лечебница – Сандански
Ф. 489 Районен кооперативен съюз „Пирин“ – Благоевград
Ф. 490 Държавно минно предприятие „Никола Вапцаров“ – Благоевград –
„Каменни кариери“ – Сандански
Ф. 491 Държавно минно предприятие „Ватия“ – рудник „Славянка“ – с. Палат, Благоевградско
Ф. 492 Окръжен комитет на Профсъюза на работниците от леката и хранителна промишленост – Благоевград
553

Архивни справочници

Ф. 493 Окръжен комитет на Профсъюза на работниците от строителството и
строителната промишленост – Благоевград
Ф. 496 Обединена градска болница – Сандански
Ф. 497 Околийска сенепидстанция – Сандански
Ф. 498 Държавно индустриално предприятие „Димо Хаджидимов“ – Благоевград
Ф. 499 Промишлено практическо училище по облекло и обществено хранене – Гоце Делчев
Ф. 500 Промишлено училище за трудови резерви – Разлог
Ф. 501 Държавно промишлено предприятие „Винпром“ – Благоевград
Ф. 502 Промишлен комбинат – Гоце Делчев
Ф. 503 Държавно минно предприятие Мина „Канина“ – с. Балдево, Благоевградско
Ф. 504 Държавно предприятие „Зърнени храни“ – „Никола Парапунов“ –
Благоевград – филиал Петрич
Ф. 505 Промишлен комбинат – Сандански
Ф. 506 Държавно индустриално предприятие „Пирински бор“ – Сандански
Ф. 507 Държавно стопанско предприятие „Родопа“ – Благоевград
Ф. 508 Държавно стопанско обединение „Дървопласмент“ – кантора „Дървопласмент“ – Благоевград
Ф. 509 Стопанско предприятие „Комунални услуги“ – Петрич
Ф. 510 Горско промишлено предприятие – Сандански
Ф. 511 Държавно индустриално предприятие „Белица“ – с. Белица, Благоевградско
Ф. 512 Горско стопанство – Сандански
Ф. 513 Обединено държавно стопанско предприятие „Вторични суровини“ –
Благоевград
Ф. 514 Селски общински народен съвет – с. Гара Пирин, Благоевградско
Ф. 515 Общинско стопанско предприятие „Комбинат“ – с. Гара Пирин, Благоевградско
Ф. 516 Горско стопанство – Гоце Делчев
Ф. 517 Народно начално училище – с. Бистрица, Благоевградско
Ф. 518 ТКЗС „Пирин“ – с. Ощава, Благоевградско
Ф. 519 ТКЗС „Втора петилетка“ – с. Горна Градешница, Благоевградско
Ф. 520 ТКЗС „Кресненско въстание“ – с. Кресна (с. Стара Кресна), Благоев
градско
Ф. 521 ТКЗС „Яне Сандански“ – с. Влахи, Благоевградско
Ф. 522 ТКЗС „Струма“ – с. Сливница, Благоевградско
Ф. 523 ТКЗС „Ленин“ – с. Брезница, Благоевградско
Ф. 524 Промишлен комбинат – Благоевград
Ф. 525 Държавно индустриално предприятие „Текстилни влакна“ – Сандански
Ф. 526 Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Влахи, Благоевградско
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Ф. 527 Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Кръстилци, Благоевградско
Ф. 528 Обединена градска болница – Гоце Делчев
Ф. 529 ТКЗС „Ленинград“ – Банско
Ф. 530 Държавно стопанско предприятие „Винпром“ – клон Сандански
Ф. 531 Окръжен противотуберкулозен диспансер – Благоевград
Ф. 532 МТС – Благоевград
Ф. 533 Държавно промишлено предприятие „Винпром“ – Банско
Ф. 534 Държавно автомобилно предприятие – Сандански
Ф. 535 Селска потребителна кооперация „Борба“ – с. Габрово, Благоевградско
Ф. 536 Потребителна кооперация „Съгласие“ – с. Падеж, Благоевградско
Ф. 537 Селска потребителна кооперация „Правда“ – с. Лешко, Благоевградско
Ф. 538 Общинска здравна служба – с. Падеж, Благоевградско
Ф. 539 Народен съюз „Звено“ – Сандански
Ф. 540 Икономически техникум „Иван Илиев“ – Благоевград
Ф. 541 Горско стопанство – Банско
Ф. 542 Общоминен профкомитет при Мина „Пирин“ – с. Брежани, Благоевградско
Ф. 543 Градско търговско предприятие „Народен магазин“ – Благоевград
Ф. 544 Държавно търговско предприятие „Народен магазин“ – Благоевград,
филиал Петрич
Ф. 545 Държавно търговско предприятие „Народен магазин“ – Благоевград,
филиал Гоце Делчев
Ф. 546 Градско търговско предприятие „Градска търговия“ – Благоевград
Ф. 547 Потребителна кооперация „Светлина“ – с. Селище, Благоевградско
Ф. 548 Всестранна кооперация „Устрем“ – с. Зелен дол, Благоевградско
Ф. 549 Потребителна кооперация „Солидарност“ – с. Станке Лисичково,
Благоевградско
Ф. 550 Потребителна кооперация „Съзнание“ – с. Бучино, Благоевградско
Ф. 551 ТКЗС „Яне Сандански“ – с. Падеж, Благоевградско
Ф. 552 ДСК – клон Сандански
Ф. 553 ДСК – клон Петрич
Ф. 554 Народно основно училище „Отец Паисий“ – с. Гара Пирин, Благоевградско
Ф. 555 Държавно промишлено предприятие „Винпром“ – Петрич
Ф. 556 ТКЗС „Никола Вапцаров“ – с. Катунци, Благоевградско
Ф. 557 ОТКЗС „Яне Сандански“ – Гоце Делчев
Ф. 558 Селски народен съвет – с. Брезница, Благоевградско
Ф. 559 Селски народен съвет – с. Корница, Благоевградско
Ф. 560 Промишлен комбинат – Разлог
Ф. 561 Строителен техникум „Никола Парапунов“ – Благоевград
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Ф. 562 Народно основно училище „Христо Ботев“ – с. Горна Брезница, Благоевградско
Ф. 563 Народно основно училище „Братя Миладинови“ – с. Петрово, Благоев
градско
Ф. 564 Държавно предприятие „Енергоснабдяване“ – Благоевград
Ф. 565 Окръжно производствено управление „Водно стопанство“ – Благоевград, район Гоце Делчев
Ф. 566 Второ основно училище „Димитър Благоев“ – Благоевград
Ф. 567 Селски народен съвет – с. Долно Драглище, Благоевградско
Ф. 568 Народно основно училище „Георги Москов“ – с. Кремен, Благоевградско
Ф. 569 Районна ветеринарна лечебница – Петрич
Ф. 570 Народно основно училище „Никола Вапцаров“ – с. Копривлен, Благоевградско
Ф. 571 ГК на ДОСО – Сандански
Ф. 572 Селски народен съвет – с. Бучино, Благоевградско
Ф. 573 Българска инвестиционна банка – Разлог
Ф. 574 Участъкова болница – с. Катунци, Благоевградско
Ф. 575 Редакция на вестник „Пиринско дело“ – Благоевград
Ф. 576 Държавно търговско предприятие „Търговия на едро и дребно“ – Сандански
Ф. 577 Физкултурно дружество „Ботев“ – Благоевград
Ф. 578 ТКЗС „Първи май“ – с. Селище, Благоевградско
Ф. 579 ОТКЗС „Арсо Пандурски“ – с. Селище, Благоевградско
Ф. 580 Държавно стопанско предприятие „Млекопреработване“ – Благоевград
Ф. 581 Държавно обединение „Пренос-превоз“ – Сандански
Ф. 582 Градски общински народен съвет – Мелник
Ф. 583 Градска потребителна кооперация „Пирин“ – Разлог
Ф. 584 Държавно предприятие „Транспред“ – клон Разлог
Ф. 585 ДСК – клон Разлог
Ф. 586 Потребителна кооперация „Пирин“ – с. Градево, Благоевградско
Ф. 587 ТКЗС „Антон Попов“ – с. Гега, Благоевградско
Ф. 588 ТКЗС „Самуилова крепост“ – с. Боровичене, Благоевградско
Ф. 589 ТКЗС „Трудолюбие“ – с. Баскалци, Благоевградско
Ф. 590 ТКЗС „Мануш войвода“ – с. Долна Рибница, Благоевградско
Ф. 591 ТКЗС „Огражден“ – с. Долене, Благоевградско
Ф. 592 Държавно индустриално предприятие „Места“ – с. Симитли, Благоевградско
Ф. 593 ГК на ДОСО – Благоевград
Ф. 594 Търговска школа при Централен кооперативен съюз – Благоевград
Ф. 595 Селски общински народен съвет – с. Крупник, Благоевградско
Ф. 596 Политехническа гимназия „Яне Сандански“ – Сандански
Ф. 597 Народно начално училище „Никола Вапцаров“ – Сандански
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Ф. 598 Районна дирекция по горите – Благоевград
Ф. 599 ТКЗС „ХІІ конгрес на КПСС“ – с. Крупник, Благоевградско
Ф. 600 Образцово народно читалище „Братя Миладинови“ – Петрич
Ф. 601 ТКЗС „Никола Вапцаров“ – с. Симитли, Благоевградско
Ф. 602 ОТКЗС „Септември“ – с. Симитли, Благоевградско
Ф. 603 ТКЗС „Балкан“ – с. Брестово, Благоевградско
Ф. 604 ТКЗС „Нов живот“ – с. Сенокос, Благоевградско
Ф. 605 ТКЗС „Пирин“ – с. Полето, Благоевградско
Ф. 606 Околийски народен съвет – Благоевград
Ф. 607 Държавно промишлено предприятие „Винпром“ – Гоце Делчев
Ф. 608 Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Цапарево, Благоевградско
Ф. 609 Държавно автомобилно предприятие – клон Благоевград
Ф. 610 Снабдителна база при Окръжния съюз на трудово-производителните
кооперации – Благоевград
Ф. 611 Горско промишлено стопанство – с. Белица, Благоевградско
Ф. 612 Горско стопанство – с. Белица, Благоевградско
Ф. 613 ТКЗС „Васил Коларов“ – с. Гара Пирин, Благоевградско
Ф. 614 ОТКЗС „Ленин“ – с. Гара Пирин, Благоевградско
Ф. 615 ТКЗС „Микоян“ – с. Огражден, Благоевградско
Ф. 616 ОТКЗС „Димитър Благоев“ – с. Огражден, Благоевградско
Ф. 617 Трудово-горска производителна кооперация „Капатник“ – с. Бачево,
Благоевградско
Ф. 618 ТКЗС „Нов живот“ – с. Джигурово, Благоевградско
Ф. 619 ТКЗС „Сталинец“ – с. Дамяница, Благоевградско
Ф. 620 ТКЗС „Андрей Жданов“ – с. Ласкарево, Благоевградско
Ф. 621 ТКЗС „Христо Смирненски“ – с. Делчево, Благоевградско
Ф. 622 ТКЗС „Червено знаме“ – с. Левуново, Благоевградско
Ф. 623 Горско промишлено стопанство – с. Елешница, Благоевградско
Ф. 624 Горско стопанство – с. Елешница, Благоевградско
Ф. 625 Горско промишлено стопанство – с. Гара Пирин, Благоевградско
Ф. 626 Горско стопанство – с. Гара Пирин, Благоевградско
Ф. 627 Физкултурно дружество „Вихрен“ – Сандански
Ф. 628 Окръжен комитет на Отечествения фронт – Благоевград
Ф. 629 Образцово народно читалище „Отец Паисий“ – Сандански
Ф. 630 Околийски читалищен съвет – Сандански
Ф. 631 Учебно-производствено предприятие „Труд“ – Банско
Ф. 632 Участъкова здравна служба – с. Крупник, Благоевградско
Ф. 633 Държавно предприятие „Тютюнева промишленост“ – Сандански
Ф. 634 Държавно строително обединение „Механизация и автотранспорт“ –
база Благоевград
Ф. 635 Градска потребителна кооперация „Напредък“ – Мелник
Ф. 636 ТКЗС „Първи май“ – с. Баня, Благоевградско
Ф. 637 ТКЗС „Победа“ – с. Баня, Благоевградско
557

Архивни справочници

Ф. 638 Държавно автомобилно предприятие – клон Разлог
Ф. 639 Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Хърсово, Благоев
градско
Ф. 640 Държавно автомобилно предприятие – клон Гоце Делчев
Ф. 641 Държавно предприятие „Пренос-превоз“ – Петрич
Ф. 642 Държавно стопанско предприятие „Родопа“ – цех Сандански
Ф. 643 ТКЗС „Девети септември“ – с. Хаджидимово, Благоевградско
Ф. 644 ТКЗС „Георги Попиванов“ – с. Спатово, Благоевградско
Ф. 645 ТКЗС „Михаил Суслов“ – с. Склаве, Благоевградско
Ф. 646 Селски общински народен съвет – с. Цапарево, Благоевградско
Ф. 647 Средно политехническо училище „Христо Ботев“ – с. Катунци, Бла
гоевградско
Ф. 648 Околийски народен съвет – Сандански
Ф. 649 Окръжен комитет на Доброволната организация за съдействие на отбраната – Благоевград
Ф. 650 Околийска прокуратура – Гоце Делчев
Ф. 651 Окръжно управление по промишлеността – Благоевград
Ф. 652 БНБ – клон Сандански
Ф. 653 Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Крупник, Благоев
градско
Ф. 654 ТКЗС „Първи май“ – с. Копривлен, Благоевградско
Ф. 655 БНБ – клон Разлог
Ф. 656 БНБ – клон Якоруда
Ф. 657 Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Дъбочица, Благоев
градско
Ф. 658 Народно начално училище „Иларион Макариополски“ – с. Клисура,
Благоевградско
Ф. 659 Окръжен пионерски дом „Никола Вапцаров“ – Благоевград
Ф. 660 Обединена спортна школа – Благоевград
Ф. 661 Държавно предприятие „Фотография“ – Благоевград
Ф. 662 Селска потребителна кооперация „Кадиица“ – с. Сушица, Благоевградско
Ф. 664 Потребителна кооперация „Единство“ – с. Крупник, Благоевградско
Ф. 665 Туристическо дружество „Еделвайс“ – Сандански
Ф. 666 Първо основно училище „Кирил и Методий“ – Благоевград
Ф. 667 Пионерски дом „Петър Димитров“ – Сандански
Ф. 668 Държавно предприятие „Кинефикация“ – клон Сандански
Ф. 669 Селска потребителна кооперация „Победа“ – с. Плоски, Благоевградско
Ф. 670 Селска потребителна кооперация „Защита“ – с. Илинденци, Благоевградско
Ф. 671 Селска потребителна кооперация „Доверие“ – с. Гореме, Благоевградско
Ф. 672 Държавен екарисаж – Благоевград
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Ф. 673 ГК на ОФ – Разлог
Ф. 674 Районно управление „Кинефикация“ – Петрич
Ф. 675 ГК на ОФ – Гоце Делчев
Ф. 676 Окръжно предприятие „Кинефикация“ – Благоевград
Ф. 677 Окръжен съвет на Българския туристически съюз – Благоевград
Ф. 678 Потребителна кооперация „Огражден“ – с. Огражден, Благоевградско
Ф. 679 Практическо селскостопанско училище – Гоце Делчев
Ф. 680 Държавно стопанско предприятие „Оранжерии“ – с. Баня, Благоевградско
Ф. 681 Потребителна кооперация „Рила планина“ – Белица
Ф. 682 Народно основно училище „Екзарх Йосиф“ – с. Михнево, Благоевградско
Ф. 683 ГК на ОФ – Якоруда
Ф. 684 Завод за високоговорители „Гроздан Николов“ – Благоевград
Ф. 685 Потребителна кооперация „Солидарност“ – с. Брежани, Благоевградско
Ф. 686 Техникум по автотранспорт „Методи Алексиев“ – Благоевград
Ф. 687 Четвърто основно училище „Димчо Дебелянов“ – Благоевград
Ф. 688 Второ основно училище „Гоце Делчев“ – Гоце Делчев
Ф. 689 Туристическо дружество „Момини двори“ – Гоце Делчев
Ф. 690 Трудово-производителна кооперация „Никола Вапцаров“ – Благоевград
Ф. 691 ОТКЗС „Георги Димитров“ – с. Първомай, Благоевградско
Ф. 692 Селски народен съвет – с. Гайтаниново, Благоевградско
Ф. 693 Селски народен съвет – с. Илинден, Благоевградско
Ф. 694 Общински комитет на ОФ – с. Белица, Благоевградско
Ф. 695 Районен пионерски дом „Митко Палаузов“ – Гоце Делчев
Ф. 696 Потребителна кооперация „Изгрев“ – с. Копривлен, Благоевградско
Ф. 697 Потребителна кооперация „Стъргач“ – с. Гайтаниново, Благоевградско
Ф. 698 Потребителна кооперация „Алиботуш“ – с. Петрово, Благоевградско
Ф. 699 Потребителна кооперация „Бор“ – с. Сатовча, Благоевградско
Ф. 700 Общински комитет на ОФ – с. Първомай, Благоевградско
Ф. 701 Потребителна кооперация „Труд“ – с. Баня, Благоевградско
Ф. 702 Държавно търговско предприятие „Балкантурист“ – Благоевград
Ф. 703 Потребителна кооперация „Нов живот“ – с. Левуново, Благоевградско
Ф. 704 Дом за деца и юноши „Станке Лисичков“ – Благоевград
Ф. 705 Районно управление „Кинефикация“ – Разлог
Ф. 706 Ловно-рибарско дружество „Иван Козарев“ – Разлог
Ф. 707 Потребителна кооперация „Труд“ – с. Катунци, Благоевградско
Ф. 708 Потребителна кооперация „Братски труд“ – с. Гара Пирин, Благоевградско
Ф. 709 ГК на ОФ – Петрич
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Ф. 710 Районен пионерски дом „Никола Парапунов“ – Разлог
Ф. 711 ГК на ДОСО – Разлог
Ф. 712 Общински комитет на ОФ – Банско
Ф. 713 Потребителна кооперация „Антон Попов“ – с. Коларово, Благоевградско
Ф. 714 Всестранна кооперация „Лозен“ – с. Ключ, Благоевградско
Ф. 715 Всестранна кооперация „Девети септември“ – с. Камена, Благоевградско
Ф. 716 Потребителна кооперация „Македония“ – с. Симитли, Благоевградско
Ф. 717 Потребителна кооперация „Мангър тепе“ – с. Добринище, Благоевградско
Ф. 718 ТКЗС „Гоце Делчев“ – Якоруда
Ф. 719 Общински комитет на ОФ – с. Марикостиново, Благоевградско
Ф. 720 Държавно стопанско предприятие „Булгарплод“ – клон Петрич
Ф. 721 Потребителна кооперация „Слатина“ – с. Абланица, Благоевградско
Ф. 722 Потребителна кооперация „Прогрес“ – с. Дъбница, Благоевградско
Ф. 723 Държавна строителна организация „Стройгрупа“ – Разлог
Ф. 724 Районен пионерски дом – Петрич
Ф. 725 ГК на ДОСО – Петрич
Ф. 726 ГК на ОФ – Сандански
Ф. 727 Горско стопанство – с. Добринище, Благоевградско
Ф. 728 МТС – с. Марикостиново, Благоевградско
Ф. 729 Народна прогимназия „Георги Димитров“ – Благоевград
Ф. 730 Начално училище „Владимир Поптомов“ – Благоевград
Ф. 731 Градско търговско предприятие „Здрава храна“ – Петрич
Ф. 732 Ловно-рибарско дружество – Благоевград
Ф. 733 ТКЗС „Москва“ – с. Кочан, Благоевградско
Ф. 734 Селски народен съвет – с. Плоски, Благоевградско
Ф. 735 Трето основно училище „Димитър Талев“ – Благоевград
Ф. 736 ТКЗС „Иван Гулев“ – с. Гърмен, Благоевградско
Ф. 737 Селски общински народен съвет – с. Селище, Благоевградско
Ф. 738 ТКЗС – с. Заграде, Благоевградско
Ф. 739 ТКЗС – с. Ковачевица, Благоевградско
Ф. 740 ТКЗС „Иван Марчев“ – с. Марчево, Благоевградско
Ф. 741 Общински комитет на ОФ – с. Склаве, Благоевградско
Ф. 742 Юруков, Мирчо Китанов (1907–1963)
Ф. 743 ЦДГ № 1 – Благоевград
Ф. 744 ЦДГ № 1 – Гоце Делчев
Ф. 745 ТКЗС „Христо Смирненски“ – с. Припечене, Благоевградско
Ф. 746 Общински комитет на ОФ – Симитли
Ф. 747 Общински комитет на ОФ – с. Крупник, Благоевградско
Ф. 748 Второ основно училище „Христо Смирненски“ – Сандански
Ф. 749 Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Селище, Благоевградско
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Ф. 750 Общински комитет на ОФ – с. Гара Пирин, Благоевградско
Ф. 751 Държавно индустриално предприятие „Маршал Толбухин“ – Банско
Ф. 752 Околийска прокуратура – Разлог
Ф. 753 Районна прокуратура – Разлог
Ф. 754 Окръжно пътно управление – Благоевград
Ф. 755 Народно начално училище „Кирил и Методий“ – с. Пиперица, Благоев
градско
Ф. 756 ТКЗС „Родопа“ – с. Бабяк, Благоевградско
Ф. 757 Македоно-Одринско опълченско дружество – Благоевград
Ф. 758 Общински комитет на ОФ – с. Огражден, Благоевградско
Ф. 759 ЦДГ №1 – Петрич
Ф. 760 Общински комитет на ОФ – с. Брежани, Благоевградско
Ф. 761 Народно начално училище „Кирил и Методий“ – с. Спатово, Благоев
градско
Ф. 762 Околийска прокуратура – Благоевград
Ф. 763 Районна прокуратура – Благоевград
Ф. 764 Народно начално училище „Гоце Делчев“ – с. Беслен, Благоевградско
Ф. 765 Народно основно училище „Отец Паисий“ – с. Микрево, Благоевградско
Ф. 766 Окръжен комитет за защита на мира – Благоевград
Ф. 767 Народно основно училище „Васил Левски“ – с. Бело поле, Благоевградско
Ф. 768 ЦДГ № 1 – Разлог
Ф. 769 Районна прокуратура – Гоце Делчев
Ф. 770 Общински комитет на ОФ – с. Падеж, Благоевградско
Ф. 771 Народно основно училище „Климент Охридски“ – с. Добринище, Благоевградско
Ф. 772 Трудово-производителна кооперация „Единство“ – Благоевград
Ф. 773 Трудово-производителна бръснаро-фризьорска кооперация „Македония“ – Благоевград
Ф. 774 Трудово-производителна сладкарска кооперация „Малина“ – Благоевград
Ф. 775 Вечерна политехническа гимназия „Димитър Ацев“ – Благоевград
Ф. 776 ОТКЗС „Георги Димитров“ – Благоевград
Ф. 777 Трудово-производителна кооперация „Георги Андриянов“ – Белица
Ф. 778 Околийска прокуратура – Сандански
Ф. 779 Районна прокуратура – Сандански
Ф. 781 Общински комитет на ОФ – Мелник
Ф. 782 Трудово-производителна кооперация „Тодор Шопов“ – с. Сатовча,
Благоевградско
Ф. 783 Народно основно училище „Братя Миладинови“ – с. Елешница, Благоевградско
Ф. 784 Обща трудово-занаятчийска кооперация „Девети септември“ – Разлог
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Ф. 785 Обща трудово-производителна занаятчийска кооперация „Асен Лагадинов“ – Разлог
Ф. 786 Околийска прокуратура – Петрич
Ф. 787 Районна прокуратура – Петрич
Ф. 788 Народно начално училище „Гоце Делчев“ – с. Делчево, Благоевградско
Ф. 789 Общински комитет на ОФ – с. Катунци, Благоевградско
Ф. 790 Шивашка трудово-производителна кооперация „Колектив“ – Петрич
Ф. 791 Бръснаро-фризьорска трудова кооперация „Нов живот“ – Петрич
Ф. 792 Обединена трудово-производителна кооперация „Москва“ – Петрич
Ф. 793 Обща трудово-производителна кооперация „Места“ – Якоруда
Ф. 794 Метална трудово-производителна кооперация „Беласица“ – Петрич
Ф. 795 Обща трудово-производителна кооперация „Стаханов“ – Петрич
Ф. 796 Окръжна прокуратура – Благоевград
Ф. 797 Трудово-производителна кооперация „Антон Попов“ – Петрич
Ф. 798 Общински комитет на ОФ – с. Селище, Благоевградско
Ф. 799 Трудово-производителна кооперация „Успех“ – с. Баня, Благоевградско
Ф. 800 ДЗС „Никола Калъпчиев“ – с. Петрово, Благоевградско
Ф. 801 Областен съд – Гоце Делчев
Ф. 802 Всестранна кооперация „Девети септември“ – с. Дъбрава, Благоевградско
Ф. 803 Шивашка трудово-производителна кооперация „Труд“ – Гоце Делчев
Ф. 804 Трудово-производителна кооперация на инвалидите „Атанас Тешовски“ – Гоце Делчев
Ф. 805 Народно начално училище „Братя Миладинови“ – Гоце Делчев
Ф. 806 Трудово-производителна кооперация „Рила“ – Благоевград
Ф. 807 ДЗС – Благоевград
Ф. 808 Шивашка трудово-производителна кооперация „Нов свят“ – Благоевг
рад
Ф. 809 Трудово-производителна кооперация „Първи май“ – Симитли
Ф. 810 ОТКЗС „Ленин“ – с. Коларово, Благоевградско
Ф. 811 Обединено медицинско училище за сестри, фелдшери и акушерки –
Благоевград
Ф. 812 Трудово-производителна кооперация „Вихрен“ – с. Гара Пирин, Благоевградско
Ф. 813 Обща трудово-производителна кооперация „Победа“ – с. Катунци,
Благоевградско
Ф. 814 Държавно стопанско обединение „Каменна промишленост“ – производствен клон „Кариерни материали“ – Благоевград
Ф. 815 Общински комитет на ОФ – с. Сатовча, Благоевградско
Ф. 816 Трудово-производителна кооперация „Георги Казепов“ – Сандански
Ф. 817 Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Бистрица, Благоев
градско
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Ф. 818 Народна прогимназия „Никола Парапунов“ – Разлог
Ф. 819 Българска инвестиционна банка – Гоце Делчев
Ф. 820 Общински комитет на ОФ – с. Копривлен, Благоевградско
Ф. 821 Общински комитет на ОФ – с. Дъбница, Благоевградско
Ф. 822 Фабрика „Христо Калайджиев“ – Петрич
Ф. 824 Общински комитет на ОФ – с. Хаджидимово, Благоевградско
Ф. 825 Народно начално училище „Арсений Костенцев“ – Благоевград
Ф. 826 Общински комитет на ОФ – с. Гърмен, Благоевградско
Ф. 827 Българска инвестиционна банка – Петрич
Ф. 828 ОТКЗС „Илинден“ – с. Цапарево, Благоевградско
Ф. 829 Народно основно училище „Христо Ботев“ – с. Железница, Благоевградско
Ф. 830 Народно основно училище „Иван Вазов“ – с. Железница, Благоевградско
Ф. 831 Селски общински народен съвет – с. Кочан, Благоевградско
Ф. 832 Градска потребителна кооперация „Мусала“ – Якоруда
Ф. 833 Обща трудово-производителна кооперация „Пирин“ – Гоце Делчев
Ф. 834 Обущарска трудово-производителна кооперация „Прогрес“ – Гоце
Делчев
Ф. 835 Водно-електрическа централа „Разлог“ – Разлог
Ф. 836 Водно-електрическа централа „Петрово“ – с. Петрово, Благоевградско
Ф. 837 ОТКЗС „Единство“ – с. Дъбница, Благоевградско
Ф. 838 Трудово-производителна кооперация „Съгласие“ – с. Кулата, Благоев
градско
Ф. 839 МТС – с. Дъбница, Благоевградско
Ф. 840 Държавно индустриално предприятие „Текстилни влакна“ – с. Баня,
Благоевградско
Ф. 841 ТКЗС „Граничар“ – с. Копривлен, Благоевградско
Ф. 842 Общински комитет на ОФ – с. Петрово, Благоевградско
Ф. 843 Окръжен кооперативен съюз – Благоевград
Ф. 844 Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Дъбрава, Благоев
градско
Ф. 845 Народно начално училище „Отец Паисий“ – с. Станке Лисичково,
Благоевградско
Ф. 846 Народно основно училище „Георги Раковски“ – с. Тросково, Благоевградско
Ф. 847 Народно начално училище „Братя Миладинови“ – с. Българчево, Благоевградско
Ф. 848 Народно начално училище „Елин Пелин“ – с. Обел, Благоевградско
Ф. 849 
Специализиран дървопреработващ промкомбинат „Арсо Поптодоров“ – Благоевград
Ф. 850 Държавно стопанско предприятие „Рибовъдство“ – Благоевград
Ф. 851 ТКЗС „Вихрен“ – Банско
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Ф. 852 ДЗС „Георги Димитров“ – с. Първомай, Благоевградско
Ф. 853 ТКЗС „Седми конгрес“ – с. Падеж, Благоевградско
Ф. 854 Държавно предприятие „Автотранспорт“ – клон Петрич
Ф. 855 Държавно стопанско обединение „Сортови семена“ – клон Благоевград
Ф. 856 Трудово-производителна кооперация „Свобода“ – с. Добринище, Благоевградско
Ф. 857 Народно начално училище „Христо Ботев“ – с. Горна Градешница,
Благоевградско
Ф. 859 Потребителна кооперация „Съгласие“ – с. Кърналово, Благоевградско
Ф. 860 Народно начално училище „Кирил и Методий“ – с. Лисия, Благоевградско
Ф. 861 Народно начално училище „Отец Паисий“ – с. Дъбрава, Благоевградско
Ф. 862 Окръжен съвет на Научно-техническите съюзи – Благоевград
Ф. 863 Комбинат за целулоза, хартия и фуражни дрожди „Владимир Поптомов“ – Разлог
Ф. 864 Специално училище-интернат „Кирил и Методий“ – с. Годлево, Благоевградско
Ф. 865 Народно начално училище „Отец Паисий“ – с. Рилци, Благоевградско
Ф. 866 Народно начално училище „Кирил и Методий“ – с. Бистрица, Благоевградско
Ф. 867 Народно начално училище „Иван Вазов“ – с. Мощанец, Благоевградско
Ф. 869 Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Габрово, Благоевградско
Ф. 870 Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Кулата, Благоевградско
Ф. 871 Районна ветеринарна лечебница – Разлог
Ф. 872 Народно читалище „Яне Сандански“ – с. Хаджидимово, Благоевградско
Ф. 873 Държавно стопанско предприятие „Оранжерии“ – Симитли
Ф. 874 Народно основно училище „Яне Сандански“ – с. Покровник, Благоев
градско
Ф. 875 Народно начално училище „Иван Рилски“ – с. Зелен дол, Благоевградско
Ф. 876 Потребителна кооперация „Единство“ – с. Хаджидимово, Благоевградско
Ф. 877 Държавно стопанско предприятие „Оранжерии“ – Сандански
Ф. 878 Българска инвестиционна банка – Благоевград
Ф. 879 Районна ветеринарна станция – Благоевград
Ф. 880 Първостепенна окръжна болница – Благоевград
Ф. 881 ОТКЗС „Седми конгрес“ – с. Склаве, Благоевградско
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Ф. 882 ОТКЗС „Мелнишка лоза“ – Мелник
Ф. 883 ОТКЗС „Антон Иванов“ – с. Сатовча, Благоевградско
Ф. 884 Стройрайон – Сандански
Ф. 885 Народно начално училище „Петър Берон“ – Симитли
Ф. 886 Държавно строително обединение „Стройрайон“ – Петрич
Ф. 887 Селски общински народен съвет – с. Огняново, Благоевградско
Ф. 888 Държавно строително обединение „Стройгрупа“ – Гоце Делчев
Ф. 889 ДСО „Търговия на едро“ – клон Благоевград, филиал Гоце Делчев
Ф. 890 Държавно стопанско предприятие „Млекопреработване“ – Благоевград, клон Сандански
Ф. 891 Потребителна кооперация „Нов живот“ – с. Склаве, Благоевградско
Ф. 892 Държавно стопанско обединение „Булгарплод“ – изкупвателно-търговски клон – Благоевград, база Гоце Делчев
Ф. 893 Трудово-горска производителна кооперация „Добриля“ – с. Скребатно, Благоевградско
Ф. 894 Потребителна кооперация „Лоза“ – с. Скребатно, Благоевградско
Ф. 895 Народно начално училище „Отец Паисий“ – с. Хотово, Благоевградско
Ф. 896 Държавно стопанско обединение „Булгарплод“ – изкупвателно-търговски клон – Благоевград, база Сандански
Ф. 897 Държавно стопанско обединение „Нефтохим“ – клон „Петрол“ – Благоевград
Ф. 898 Стопанско предприятие „Водоснабдяване и канализация“ – Благоевград
Ф. 899 Дом за деца и юноши „Асен Златаров“ – Якоруда
Ф. 900 Районна ветеринарна лечебница – с. Катунци, Благоевградско
Ф. 901 Районно санаторно-курортно управление – Сандански
Ф. 902 Потребителна кооперация „Струмешница“ – с. Мулетарово, Благоев
градско
Ф. 903 Потребителна кооперация „Беслет“ – с. Осиково, Благоевградско
Ф. 904 Митница – с. Кулата, Благоевградско
Ф. 905 Окръжна библиотека „Владимир Поптомов“ – Благоевград
Ф. 906 Потребителна кооперация „Георги Праматарски“ – с. Огняново, Благоевградско
Ф. 907 Държавно предприятие „Авторемонтна сервизна станция“ – Благоевград
Ф. 908 Окръжен комитет на Профсъюза на работниците от полиграфията и
културните институти – Благоевград
Ф. 909 ДЗС „Ленин“ – с. Коларово, Благоевградско
Ф. 910 Окръжен комитет на Профсъюза на работниците от горите и горската
промишленост – Благоевград
Ф. 911 Окръжен комитет на Профсъюза на работниците от машиностроенето, химията и енергетиката – Благоевград
Ф. 912 Районна проектантска организация – клон Благоевград
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Ф. 913 Държавно обединение „Българска книга“ – клон „Печатни произведения“ – Благоевград
Ф. 914 Народно начално училище „Иван Марчев“ – с. Марчево, Благоевградско
Ф. 915 Митница – с. Станке Лисичково, Благоевградско
Ф. 916 Държавно стопанско обединение „Каменна промишленост и строителни изделия“ – производствен клон „Строителни изделия“ – Благоев
град
Ф. 917 Митница – с. Златарево, Благоевградско
Ф. 918 Народно основно училище „Гоце Делчев“ – с. Припечене, Благоевградско
Ф. 919 Потребителна кооперация „Искра“ – с. Първомай, Благоевградско
Ф. 920 Селски общински народен съвет – с. Сатовча, Благоевградско
Ф. 921 Окръжно търговско предприятие – клон Сандански
Ф. 922 Трудова строителна производителна кооперация „Пирински гранит“ –
Гоце Делчев
Ф. 923 Селски общински народен съвет – с. Бабяк, Благоевградско
Ф. 924 Горско промишлено стопанство „Вищерица“ – с. Осеново, Благоевградско
Ф. 925 Потребителна кооперация „Новина“ – с. Долене, Благоевградско
Ф. 926 Потребителна кооперация „Христо Ботев“ – с. Чуричене, Благоевградско
Ф. 927 Потребителна кооперация „Сговор“ – с. Кавракирово, Благоевградско
Ф. 928 Селски общински народен съвет – с. Кулата, Благоевградско
Ф. 929 Потребителна кооперация „Димитър Благоев“ – с. Марикостиново,
Благоевградско
Ф. 930 Потребителна кооперация „Пробуда“ – с. Ново Кономлади, Благоевградско
Ф. 931 Селски общински народен съвет – с. Гега, Благоевградско
Ф. 932 Участъкова здравна служба – с. Кулата, Благоевградско
Ф. 933 Общинска здравна служба – с. Брежани, Благоевградско
Ф. 934 Участъкова болница – Белица
Ф. 935 Участъкова болница „Д-р Рачо Ангелов“ – Банско
Ф. 936 Селска здравна служба – с. Гара Пирин, Благоевградско
Ф. 937 Селска здравна служба – с. Цапарево, Благоевградско
Ф. 938 Общинска здравна служба – с. Склаве, Благоевградско
Ф. 939 Селски здравен участък – с. Коларово, Благоевградско
Ф. 940 Общинска здравна служба – с. Първомай, Благоевградско
Ф. 941 Участъкова здравна служба – с. Гега, Благоевградско
Ф. 942 Селска здравна служба – с. Гърмен, Благоевградско
Ф. 943 Общинска здравна служба – с. Огняново, Благоевградско
Ф. 944 Окръжен народен съвет – Благоевград
Ф. 945 Участъкова здравна служба – с. Кърналово, Благоевградско
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Ф. 946 Селски здравен участък – с. Петрово, Благоевградско
Ф. 947 Селска здравна служба – с. Слащен, Благоевградско
Ф. 948 Потребителна кооперация „Капатник“ – с. Бачево, Благоевградско
Ф. 949 Селски народен съвет – с. Левуново, Благоевградско
Ф. 950 Участъкова болница – с. Сатовча, Благоевградско
Ф. 951 Селска потребителна кооперация „Казана“ – с. Гостун, Благоевградско
Ф. 952 Потребителна кооперация „Пчела“ – с. Елешница, Благоевградско
Ф. 953 Потребителна кооперация „Обединена“ – с. Места, Благоевградско
Ф. 954 Потребителна кооперация „Съгласие“ – с. Пирин, Благоевградско
Ф. 955 Потребителна кооперация „Съзнание“ – с. Гърмен, Благоевградско
Ф. 956 Потребителна кооперация „Места“ – с. Слащен, Благоевградско
Ф. 957 Всестранна кооперация „Подем“ – с. Добри лаки, Благоевградско
Ф. 958 Потребителна кооперация „Нов живот“ – с. Цапарево, Благоевградско
Ф. 959 ДСО „Търговия на едро“ – клон Благоевград, филиал Разлог
Ф. 960 Потребителна кооперация „Бор“ – с. Плетена, Благоевградско
Ф. 961 Потребителна кооперация „Съгласие“ – с. Мусомища, Благоевградско
Ф. 962 Потребителна кооперация „Напредък“ – с. Кочан, Благоевградско
Ф. 963 Потребителна кооперация „Чала“ – с. Рибново, Благоевградско
Ф. 964 Потребителна кооперация „Мура“ – с. Годлево, Благоевградско
Ф. 965 Потребителна кооперация „Мелнишка лоза“ – с. Хърсово, Благоевградско
Ф. 966 Потребителна кооперация „Пиринска звезда“ – с. Виногради, Благоев
градско
Ф. 967 ТКЗС – с. Брежани, Благоевградско
Ф. 968 Строително управление „Хидрострой“ – Сандански
Ф. 969 ДСО „Търговия на едро“ – клон Благоевград, филиал Петрич
Ф. 970 Потребителна кооперация „Напред“ – с. Дрангово, Благоевградско
Ф. 971 ДСО „Търговия на едро“ – клон Благоевград
Ф. 972 Потребителна кооперация „Родопи“ – с. Ковачевица, Благоевградско
Ф. 973 Потребителна кооперация „Червен бор“ – с. Лещен, Благоевградско
Ф. 974 Окръжно обединено предприятие „Държавно земеделско стопанство“ – Благоевград
Ф. 975 Туристическо дружество „Ел-тепе“ – Банско
Ф. 976 Потребителна кооперация „Огражден“ – с. Гега, Благоевградско
Ф. 977 Потребителна кооперация „Дерменка“ – с. Бабяк, Благоевградско
Ф. 978 Окръжен кооперативен съюз – клон Сандански
Ф. 979 Групов фонд „Здравни служби“
Ф. 980 СД „Търговия“ – Благоевград – клон „Обществено хранене“ – Сандански
Ф. 981 ДЗС – Гоце Делчев
Ф. 982 Месокомбинат „Родопа“ – Петрич
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Ф. 983 Трудово-производителна кооперация „Братски труд“ – Сандански
Ф. 984 ДСК – клон Якоруда
Ф. 985 Потребителна кооперация „Динков дол“ – с. Долно Драглище,
Благоевградско
Ф. 986 Потребителна кооперация „Извор“ – с. Горно Драглище, Благоевградско
Ф. 987 Потребителна кооперация „Обнова“ – с. Добърско, Благоевградско
Ф. 988 Окръжен исторически музей – Благоевград
Ф. 989 Държавно автомобилно предприятие „Пътнически автотранспорт“ –
Петрич
Ф. 990 Държавен овощен разсадник – Разлог
Ф. 991 Окръжно статистическо управление – Благоевград
Ф. 992 Пицин, Димитър Лазаров (1913–1969)
Ф. 993 Христов, Йордан Георгиев (1926– ?)
Ф. 994 Богчев, Костадин Иванов (1910– ?)
Ф. 995 Месокомбинат „Родопа“ – Гоце Делчев
Ф. 996 Народно начално училище „Кирил и Методий“ – с. Велюшец, Благоев
градско
Ф. 997 Фабрика „Анещи Узунов“ – Гоце Делчев
Ф. 998 Начално училище „Христо Ботев“ – с. Марулево, Благоевградско
Ф. 999 Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Марикостиново,
Благоевградско
Ф. 1000 Първо основно училище „Климент Охридски“ – Сандански
Ф. 1001 Народно читалище „Просвета“ – с. Катунци, Благоевградско
Ф. 1002 Средно вечерно политехническо училище – Сандански
Ф. 1003 Основно климатическо училище „Пейо Крачолов Яворов“ – Сандански
Ф. 1004 Второ основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ – Петрич
Ф. 1005 Четвърто основно училище „Христо Смирненски“ – Петрич
Ф. 1006 Първо основно училище „Кочо Мавродиев“ – Петрич
Ф. 1007 Народно основно училище „Христо Ботев“ – с. Ласкарево, Благоевградско
Ф. 1008 Народно основно училище „Братя Миладинови“ – с. Виногради,
Благоевградско
Ф. 1009 Първо народно основно училище „Кирил и Методий“ – Гоце Делчев
Ф. 1010 Народно начално училище „Цанко Церковски“ – с. Мечкул, Благоев
градско
Ф. 1011 Народно основно полуинтернатно училище „Отец Паисий“ – с. Баня,
Благоевградско
Ф. 1012 Народно начално училище „Кирил и Методий“ – с. Лешко, Благоевградско
Ф. 1013 Народно начално училище „Отец Паисий“ – с. Мендово, Благоевградско
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Ф. 1014 Народно начално училище „Пейо Крачолов Яворов“ – с. Лехово,
Благоевградско
Ф. 1015 Народно начално училище „Кирил и Методий“ – с. Яново, Благоевградско
Ф. 1019 Образцово народно читалище „Светлина“ – Якоруда
Ф. 1020 ДСК – клон с. Брежани, Благоевградско
Ф. 1021 ДСК – клон Симитли
Ф. 1022 Средно единно оздравително училище „Никола Вапцаров“ – Белица
Ф. 1023 ДСК – клон с. Катунци, Благоевградско
Ф. 1024 Несторова, Евгения Христова (1898–1979)
Ф. 1025 Образцово народно читалище „Георги Тодоров“ – Белица
Ф. 1026 Народно основно училище „Йордже Димитров“ – с. Ковачевица,
Благоевградско
Ф. 1027 Народно начално училище – с. Лещен, Благоевградско
Ф. 1028 Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Гърмен, Благоев
градско
Ф. 1029 Образцово народно читалище „Просвета“ – Гоце Делчев
Ф. 1030 Затвор – Благоевград
Ф. 1031 Затвор – Гоце Делчев
Ф. 1032 Общински комитет на ОФ – с. Гега, Благоевградско
Ф. 1033 Основно училище „Васил Левски“ – с. Коларово, Благоевградско
Ф. 1034 
Средно професионално-техническо училище по автотранспорт
„Асен Лагадинов“ – Разлог
Ф. 1035 Средно професионално-техническо училище по механизация на селското стопанство „Иван Крачанов“ – Разлог
Ф. 1036 Промишлен комбинат „Банско“ – Банско
Ф. 1037 Завод за столове „Пирин“ – Банско
Ф. 1038 ДСК – клон Банско
Ф. 1039 Държавна напоителна система – Благоевград
Ф. 1040 Куюмджиев, Тего Иванов (1900–1986)
Ф. 1041 Дружество за физкултура и спорт „Пирин“ – Гоце Делчев
Ф. 1042 Общински комитет на ОФ – с. Коларово, Благоевградско
Ф. 1043 Общински комитет на ОФ – с. Кърналово, Благоевградско
Ф. 1044 Общински комитет на ОФ – с. Цапарево, Благоевградско
Ф. 1045 Окръжно предприятие „Селскостопански мелиорации и борба с ерозията“ – Благоевград
Ф. 1046 Завод за слаботокови релета „Вихрен“ – с. Баня, Благоевградско
Ф. 1047 Народно основно училище „Неофит Рилски“ – Мелник
Ф. 1048 Народно основно училище „Христо Ботев“ – с. Беласица, Благоевградско
Ф. 1049 Народно основно училище „Кирил и Методий“ – с. Кавракирово,
Благоевградско
Ф. 1050 Народно основно училище „Стою Хаджиев“ – с. Голешово, Благоев
градско
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Ф. 1051 Народно начално училище „Христо Ботев“ – с. Старчево, Благоевградско
Ф. 1052 Пето основно училище „Георги Измирлиев“ – Благоевград
Ф. 1053 Шесто основно училище „Иван Вазов“ – Благоевград
Ф. 1054 Завод за пластмасови детайли – Белица
Ф. 1055 ДЗС – Сандански
Ф. 1056 Основно училище „Кирил и Методий“ – с. Илинденци, Благоевградско
Ф. 1057 ДЗС „Никола Парапунов“ – Разлог
Ф. 1058 Окръжно стопанско предприятие „Булгарплод“ – Благоевград
Ф. 1059 Фабрика за играчки „Изгрев“ – Банско
Ф. 1060 Народно основно училище „Никола Вапцаров“ – с. Падеж, Благоевградско
Ф. 1061 Народно основно училище „Отец Паисий“ – с. Първомай, Благоевградско
Ф. 1062 Завод за измерителни инструменти и уреди – Благоевград
Ф. 1063 ТКЗС „Дружба“ – с. Места, Благоевградско
Ф. 1064 ТКЗС „Дружба“ – с. Слащен, Благоевградско
Ф. 1065 Дружество за физическа култура и спорт „Беласица“ – Петрич
Ф. 1066 Дом за жени с психични недъзи – с. Раздол, Благоевградско
Ф. 1067 Завод за дървообработващи машини – Якоруда
Ф. 1068 Районна дирекция „Български спортен тотализатор“ – Благоевград
Ф. 1069 Ловно-рибарско дружество – Сандански
Ф. 1070 Окръжен съвет на Българския съюз за физическа култура и спорт –
Благоевград
Ф. 1071 Патоков, Евтим Костадинов (1919– ?)
Ф. 1072 Атанасов, Найден Николов (1923– )
Ф. 1073 Консервна фабрика „Пирин“ – с. Баня, Благоевградско
Ф. 1074 СД „Търговия“ – клон „Обществено хранене“ – Гоце Делчев
Ф. 1075 Окръжен кооперативен съюз – Благоевград – клон Петрич
Ф. 1076 Окръжен съвет на Българския ловно-рибарски съюз – Благоевград
Ф. 1077 Горско промишлено предприятие – Гоце Делчев
Ф. 1078 Трудово-производителна кооперация „Еделвайс“ – Банско
Ф. 1079 Държавно стопанско предприятие „Оранжерии“ – Петрич
Ф. 1080 Промкомбинат „София“ – с. Гара Пирин, Благоевградско
Ф. 1081 Промкомбинат „Предел“ – Симитли
Ф. 1082 Окръжен държавен архив – Благоевград
Ф. 1083 Туристическо дружество „Пирин“ – Разлог
Ф. 1084 Общински комитет на ОФ – с. Баня, Благоевградско
Ф. 1085 
Средно професионално-техническо училище по машиностроене
„Юрий Гагарин“ – Петрич
Ф. 1086 Районно предприятие „Първи май“ – Симитли
Ф. 1087 Туристическо дружество „Калабак“ – Петрич
Ф. 1088 ЦДГ № 1 – Сандански
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Ф. 1089 Държавно стопанско предприятие „Бюро естрада“ – клон Благоевград
Ф. 1090 Техникум по електротехника „Никола Вапцаров“ – Благоевград
Ф. 1091 Общински комитет на ОФ – с. Огняново, Благоевградско
Ф. 1092 Бюджетно мероприятие „Ученически столове“ – Благоевград
Ф. 1093 Държавен пивоварен завод „Пиринско пиво“ – Благоевград
Ф. 1094 Окръжен комитет за Държавен и народен контрол – Благоевград
Ф. 1095 Туристическо дружество „Айгидик“ – Благоевград
Ф. 1096 Читалище „Емануил Васкидович“ – Мелник
Ф. 1097 Общински комитет на ОФ – с. Места, Благоевградско
Ф. 1098 Приборостроителен завод „Беласица“ – Петрич
Ф. 1099 Завод за телефонна апаратура – Банско
Ф. 1100 Инспекция „Опазване и отчет на земята“ – Благоевград
Ф. 1101 Дружество за физкултура и спорт „Пирин“ – Разлог
Ф. 1102 Общински комитет на ОФ – с. Слащен, Благоевградско
Ф. 1103 Машинен завод за авточасти – Сандански
Ф. 1104 Общински комитет на ОФ – с. Бабяк, Благоевградско
Ф. 1105 ЦДГ „Надежда Мадолева – Бойка“ – Белица
Ф. 1106 Средно професионално-техническо училище по индустриална химия – Разлог
Ф. 1107 Строително управление „Водстрой“ – Благоевград
Ф. 1108 Завод за градивни елементи – Благоевград
Ф. 1110 
Средно професионално-техническо училище по машиностроене
„Петко Р. Славейков“ – Якоруда
Ф. 1115 Стопанско предприятие „Булгарконтрола“ – представителство Благоевград
Ф. 1116 Народно начално училище „Кирил и Методий“ – с. Държаново, Благоевградско
Ф. 1117 Общински комитет на ОФ – с. Кочан, Благоевградско
Ф. 1118 Дружество за физкултура и спорт „Ел-тепе“ – Банско
Ф. 1119 Образцово народно читалище „Климент Охридски“ – Симитли
Ф. 1120 Средно професионално-техническо училище по електропромишленост „Иван Гулев“ – Гоце Делчев
Ф. 1121 Стопанска дирекция „Изграждане на населени места“ – Благоевград
Ф. 1122 Семеен фонд Проевски, Славка и Борис (1879–1977)
Ф. 1123 ЦДГ № 2 – Благоевград
Ф. 1124 ЦДГ № 8 – Благоевград
Ф. 1125 ЦДГ № 10 – Благоевград
Ф. 1127 Общостроително предприятие „Благоустройствени строежи“ – Благоевград
Ф. 1129 Средно професионално-техническо училище по текстил „Веса Бараковска“ – Благоевград
Ф. 1130 Горско стопанство – с. Цапарево, Благоевградско
Ф. 1131 Спортен интернат по плуване „Олимпийски надежди“ – Сандански
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Ф. 1132 Институт за културно-просветни кадри – Благоевград
Ф. 1133 Завод за телефонни части – Сандански
Ф. 1134 Държавно стопанско обединение „Заводски строежи“ – Разлог
Ф. 1135 Ученическа спортна школа – Благоевград
Ф. 1136 Стопанска дирекция „Местна промишленост и битови услуги“ – клон
„Димитър Ежков“ – Гоце Делчев
Ф. 1137 Общостроително предприятие „Благоустройствени строежи“ – Петрич
Ф. 1138 Народно основно училище „П. К. Яворов“ – с. Брежани, Благоевградско
Ф. 1139 Общостроително предприятие „Благоустройствени строежи“ – Сандански
Ф. 1140 Горско стопанство – с. Първомай, Благоевградско
Ф. 1141 Общостроително предприятие „Благоустройствени строежи“ – Разлог
Ф. 1142 Завод за механични конструкции – Благоевград
Ф. 1143 Държавно стопанско обединение „Мототехника и автосервиз“ – поделение Благоевград
Ф. 1144 Автокомбинат – „Дирекция“ – Благоевград
Ф. 1145 Попянакиев, Янак Атанасов (1888–1972)
Ф. 1146 Селски общински народен съвет – с. Вълкосел, Благоевградско
Ф. 1147 СД „Търговия“ – клон „Хлебопроизводство и сладкарство“ – Гоце
Делчев
Ф. 1148 Завод за апаратура с ниско напрежение „Елпром“ – Петрич
Ф. 1149 ДСО „Търговия на едро“ – клон Сандански
Ф. 1150 Съюз на българските художници – група Благоевград
Ф. 1151 Ризов, Йордан Димитров (1915– ?)
Ф. 1152 Стоев, Тодор Танев (1894– ?)
Ф. 1153 Общински комитет на ОФ – с. Тешово, Благоевградско
Ф. 1154 Общински комитет на ОФ – с. Скрът, Благоевградско
Ф. 1155 Общински комитет на ОФ – с. Градево, Благоевградско
Ф. 1156 Селски общински народен съвет – с. Дамяница, Благоевградско
Ф. 1157 Окръжна станция на младите агробиолози – Благоевград
Ф. 1158 Автостопанство „Пътнически превози“ – Благоевград
Ф. 1159 Общински комитет на ОФ – с. Яково, Благоевградско
Ф. 1160 Завод за превързочни материали – Сандански
Ф. 1161 Общински комитет на ОФ – с. Добринище, Благоевградско
Ф. 1162 Селски общински народен съвет – с. Конарско, Благоевградско
Ф. 1163 Общински комитет на ОФ – с. Кулата, Благоевградско
Ф. 1164 Общински комитет на ОФ – с. Брезница, Благоевградско
Ф. 1165 Общински комитет на ОФ – с. Абланица, Благоевградско
Ф. 1166 Общински комитет на ОФ – с. Игралище, Благоевградско
Ф. 1167 Общински комитет на ОФ – с. Плоски, Благоевградско
Ф. 1168 Общински комитет на ОФ – с. Дамяница, Благоевградско
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Ф. 1169 Окръжен съвет на Българското историческо дружество – Благоевград
Ф. 1170 Общински комитет на ОФ – с. Вълкосел, Благоевградско
Ф. 1171 Държавен керамичен завод „Пирин“ – Разлог
Ф. 1172 Стопанска дирекция „Местна промишленост и битови услуги“ – клон
„Мир“ – Благоевград
Ф. 1173 Техникум по електротехника „Георги Димитров“ – Банско
Ф. 1174 Общински комитет на ОФ – с. Корница, Благоевградско
Ф. 1175 Общински комитет на ОФ – с. Осиково, Благоевградско
Ф. 1176 Териториален информационно-изчислителен център – Благоевград
Ф. 1177 Държавен керамичен завод „Пирин“ – Разлог – филиал Гоце Делчев
Ф. 1178 Селски общински народен съвет – с. Игралище, Благоевградско
Ф. 1179 Селски общински народен съвет – с. Абланица, Благоевградско
Ф. 1181 Строително-монтажен комбинат – Благоевград – Общостроително
предприятие – Банско
Ф. 1182 Завод за предмети на бита „Явор“ – Петрич
Ф. 1183 ОДЗ „Вела Пеева“ – Якоруда
Ф. 1184 СД „Търговия“ – клон „Хлебопроизводство и сладкарство“ – Петрич
Ф. 1185 Общински комитет на ОФ – с. Елешница, Благоевградско
Ф. 1187 Общински комитет на ОФ – с. Конарско, Благоевградско
Ф. 1188 ЦДГ № 1 – Кресна
Ф. 1189 ЦДГ № 1 – Симитли
Ф. 1190 ДСК – клон Кресна
Ф. 1191 Стопанска дирекция „Местна промишленост и битови услуги“ – клон
„Братя Дерменджиеви“ – Благоевград
Ф. 1192 Стопанска дирекция „Търговия“ – Благоевград
Ф. 1193 Завод за инструментално и нестандартно оборудване – Петрич
Ф. 1194 Строително-монтажен комбинат – Благоевград
Ф. 1195 Стопанска дирекция „Местна промишленост и битови услуги“ – Благоевград
Ф. 1196 Обединено предприятие „Амбалаж“ – клон Благоевград
Ф. 1197 АПК „Пирин“ – Разлог
Ф. 1198 АПК „Неврокоп“ – Гоце Делчев
Ф. 1199 Завод за ултракъсовълнови радиостанции „Михаил Антонов“ – Гоце
Делчев
Ф. 1200 ЦДГ № 1 – Банско
Ф. 1201 Средно политехническо училище „Христо Смирненски“ – с. Кочан,
Благоевградско
Ф. 1202 ОДЗ „Елена Шопова“ – с. Сатовча, Благоевградско
Ф. 1203 Точев, Костадин Атанасов (1880–1982)
Ф. 1204 Групов фонд „Комитети на Българския червен кръст от Благоевградски окръг“
Ф. 1205 Общински комитет на БЧК – с. Петрово, Благоевградско
Ф. 1206 Градски комитет на Българския червен кръст – Разлог
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Ф. 1207 Народно читалище „Искра“ – с. Гърмен, Благоевградско
Ф. 1208 Читалище „Кирил и Методий“ – с. Сатовча, Благоевградско
Ф. 1209 Народно читалище „Антон Попов“ – с. Скрът, Благоевградско
Ф. 1210 Читалище „Зора“ – с. Дъбница, Благоевградско
Ф. 1211 Сотиров (Дяков), Стефан Михайлов (1922– )
Ф. 1212 Общински комитет на БЧК – с. Хаджидимово, Благоевградско
Ф. 1214 Водно-електрическа централа – Якоруда
Ф. 1215 СД „Търговия“ – клон „Хлебопроизводство и сладкарство“ – Сандански
Ф. 1216 Якимов, Божин Иванов (1895– ?)
Ф. 1217 Народно основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Хаджидимово, Благоевградско
Ф. 1218 Средно професионално-техническо училище по индустриализирано
строителство „Кольо Фичето“ – Благоевград
Ф. 1219 Окръжен съвет на Съюза на българските автомобилисти – Благоевград
Ф. 1220 Общостроително предприятие „Благоустройствени строежи“ – Гоце
Делчев
Ф. 1221 АПК „Димитър Благоев“ – Благоевград
Ф. 1222 АПК „Спартак“ – Сандански
Ф. 1223 ПАК „Беласица“ – Петрич
Ф. 1224 Окръжно управление за организация и координация на транспортната дейност „Транспред“ – Благоевград
Ф. 1225 ЦДГ № 12 – Благоевград
Ф. 1226 Математическа гимназия „Академик Сергей Корольов“ – Благоевград
Ф. 1227 Народно основно училище „Христо Ботев“ – с. Хърсово, Благоевградско
Ф. 1228 Стойков, Любен Георгиев (1909– ?)
Ф. 1230 Фабрика за безалкохолни напитки – Благоевград
Ф. 1231 Димитров, Йосиф Павлов (1924– )
Ф. 1232 Народно начално училище „Стоян Едрев“ – с. Ново Ходжово, Благоевградско
Ф. 1233 Домостроително предприятие – с. Покровник, Благоевградско
Ф. 1234 Завод за магнитни глави – Разлог
Ф. 1235 Христов, Давидко Милчев (1906–1970)
Ф. 1236 Комбинат за добив и обработка на мрамор „Пирин“ – Сандански
Ф. 1237 Стопанска дирекция „Телевизионни и радиосервизи“ – предприятие
Благоевград
Ф. 1238 Опитна станция по сортоизпитване – Петрич
Ф. 1239 Районна потребителна кооперация „Струмешница“ – Петрич
Ф. 1240 Туристически комплекс „Балкантурист“ – Благоевград, звено Сандански
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Ф. 1241 Народно начално училище „Христо Ботев“ – с. Ново Лески (Лески),
Благоевградско
Ф. 1242 Опитна станция по сортоизпитване – Разлог
Ф. 1243 Народно основно училище „Климент Охридски“ – с. Илинден, Благоевградско
Ф. 1244 Тумбев, Прифан Иванов (1898–1980)
Ф. 1245 Държавно ловно стопанство „Пирин“ – Разлог
Ф. 1246 Ангелов, Атанас Василев (1920– )
Ф. 1247 База за производствено и технологично снабдяване – Благоевград
Ф. 1248 Строително-монтажен комбинат „Стройкомплектмонтаж“ – Благоев
град
Ф. 1249 Керезиев, Ангел Димитров (1901–1987)
Ф. 1250 Общински комитет за Държавен и народен контрол – Благоевград
Ф. 1251 Общински комитет за Държавен и народен контрол – Петрич
Ф. 1252 Държавно стопанско предприятие „Строителни материали“ – кантора Благоевград
Ф. 1253 Средно професионално-техническо училище по обществено хранене
„Асен Златаров“ – Петрич
Ф. 1254 Общински комитет за Държавен и народен контрол – Сандански
Ф. 1255 Главна инспекция по търговията и услугите – София, район Благоев
град
Ф. 1256 Стопанско предприятие „Риба и рибни продукти“ – Благоевград
Ф. 1257 Дирекция „Културен отдих и художествена украса“ – Благоевград
Ф. 1258 Общински комитет за Държавен и народен контрол – Разлог
Ф. 1259 Комбинат за целулоза и хартия – Разлог
Ф. 1260 Давидков, Филип Димитров (1920– )
Ф. 1261 
Седмо единно средно политехническо училище „Кузман Шапкарев“ – Благоевград
Ф. 1262 Общински комитет за Държавен и народен контрол – Гоце Делчев
Ф. 1263 Окръжен съвет на Дружество за разпространение на научни знания
„Георги Кирков“ – Благоевград
Ф. 1264 Стопанска дирекция „Местна промишленост и битови услуги“ – клон
„Крупнишка комуна“ – с. Крупник, Благоевградско
Ф. 1265 Кьосев, Мито Иванов (1865–1960)
Ф. 1266 Държавно семепроизводно стопанство – Якоруда
Ф. 1267 Граматиков, Светослав Костадинов (1927–2002)
Ф. 1268 Тончев, Илия Михайлов (1920–1994)
Ф. 1269 Попов, Константин Иванов (1912– ?)
Ф. 1270 Автосервиз „Предел“ – Разлог
Ф. 1271 Мамушева, Катерина Димитрова (1926–1983)
Ф. 1272 Предприятие „Агрохимическо обслужване“ – Благоевград
Ф. 1273 Христу, Василе Никола (Христов, Васил Николов) (1905–1968)
Ф. 1274 Тасев, Таско Борисов (1919–1997)
Ф. 1275 Дом „Майка и дете“ – Благоевград
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Ф. 1276 Техникум за добив и обработка на мрамор „Александър Димитров“ –
Сандански
Ф. 1277 Самарджиев, Никола Тодоров (1912–2004)
Ф. 1278 Керемидчиев, Борис Христов (1908–2003)
Ф. 1279 Комбинат за съобщителна техника „Георги Димитров“ – Благоевград
Ф. 1280 Марков, Стоимен Христов (1922– ?)
Ф. 1281 Гърнев, Симеон Тодоров (1891–1987)
Ф. 1282 Стопанско предприятие „Валентина“ – Благоевград
Ф. 1283 Окръжен селекционен център по животновъдство – Благоевград
Ф. 1284 Кончелиев, Янко Здравков (1914– ?)
Ф. 1285 Комбинат „Биляна“ – Петрич
Ф. 1286 Завод „Спартак“ – Сандански
Ф. 1287 Окръжно предприятие „Хибридни свине“ – Благоевград
Ф. 1288 Радио-телевизионен център – Благоевград
Ф. 1289 Комплексен институт за проучване и проектиране „Електропроект“ –
Благоевград
Ф. 1290 Дирекция за държавен финансов контрол – Благоевград
Ф. 1315 Неделчев, Васил Тихолов (1939– )
Ф. 1316 Мельов, Антон Вадимов (1932– )
Ф. 1317 Диамандиев, Димитър Димитров (1915– ?)
Ф. 1318 Окръжен държавен арбитраж – Благоевград
Ф. 1319 Районен център по стандартизация, метрология и контрол върху качеството – Благоевград
Ф. 1320 Гущеров, Димитър Стоянов (1911–1997)
Ф. 1321 Строително-монтажен комбинат „Социално-битово обслужване“ –
Благоевград
Ф. 1322 Висш педагогически институт – Благоевград
Ф. 1323 Аврамов, Никола Петров (1907– ?)
Ф. 1324 Клуб на пенсионера – с. Мусомища, Благоевградско
Ф. 1325 Окръжна дирекция „Музика“ – Благоевград
Ф. 1326 Институт по съобщителна промишленост – филиал Благоевград
Ф. 1327 Завод „Яко Доросиев“ – с. Хаджидимово, Благоевградско
Ф. 1328 Попниколов, Асен Серафимов (1926–1986)
Ф. 1329 
Стопанско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство“ – Благоевград
Ф. 1330 Толилов, Грую Димитров (1896– ?)
Ф. 1331 Читалищно-профсъюзен дом на културата – с. Брежани, Благоевградско
Ф. 1332 Окръжен аграрно-промишлен съюз – Благоевград
Ф. 1333 Волев, Борис Михайлов (1884–1971)
Ф. 1334 Пензов, Андон Атанасов (1884–1971)
Ф. 1335 Групов фонд „Читалища от Благоевградски окръг“
Ф. 1336 Ненов, Боян Пенков (1928– )
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Ф. 1337 Малечков, Тома Борисов (1921–1996)
Ф. 1338 Групов фонд „Училища от Благоевградски окръг“
Ф. 1339 Общинско ръководство на БЗНС – Благоевград
Ф. 1340 Групов фонд „Помощни училища в Благоевградски окръг“
Ф. 1341 Начално училище „Отец Паисий“ – Банско
Ф. 1342 Народно основно училище „Васил Левски“ – Якоруда
Ф. 1343 Дом за деца и юноши „Анещи Узунов“ – Гоце Делчев
Ф. 1344 Окръжен център „Знаме на мира“ – Благоевград
Ф. 1345 Предприятие „Минерал-сувенир“ – Сандански
Ф. 1346 Окръжен съвет за духовно развитие – Управление „Култура“ – Благоевград
Ф. 1347 Семеен фонд Шопови, Мария и Тодор (1907–1982)
Ф. 1348 Москов, Ангел Георгиев (1902– ?)
Ф. 1349 АПК „Яне Сандански“ – Кресна
Ф. 1350 АПК „Огражден“ – с. Струмяни, Благоевградско
Ф. 1351 АПК „Иван Гулев“ – с. Гърмен, Благоевградско
Ф. 1352 Ремонтно предприятие „Енергоремонт“ – Кресна
Ф. 1353 АПК „Струма“ – Симитли
Ф. 1354 Предприятие „Студентски общежития и столове“ – Благоевград
Ф. 1355 Завод за преработка на пластмаси „Пиринпласт“ – Гоце Делчев
Ф. 1356 АПК „Иван Козарев“ – Банско
Ф. 1357 АПК „Граничар“ – с. Хаджидимово, Благоевградско
Ф. 1358 МТС – с. Струмяни, Благоевградско
Ф. 1359 Промишлено предприятие „Родина“ – Благоевград
Ф. 1360 Промкомбинат „Струмешница“ – с. Коларово, Благоевградско
Ф. 1361 АПК „Родопи“ – с. Сатовча, Благоевградско
Ф. 1362 АПК „Пиринска Бистрица“ – с. Катунци, Благоевградско
Ф. 1363 
Стопанско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство“ – Симитли
Ф. 1364 Горско стопанство – Мелник
Ф. 1365 Общински съвет на БПС – Благоевград
Ф. 1366 АПК „9 септември“ – Белица
Ф. 1367 Общински комитет за Държавен и народен контрол – Симитли
Ф. 1368 Общински съвет на БПС – Банско
Ф. 1369 Общински съвет на БПС – с. Гърмен, Благоевградско
Ф. 1370 Общински съвет на БПС – Симитли
Ф. 1371 Общински съвет на БПС – с. Струмяни, Благоевградско
Ф. 1372 Общински съвет на БПС – с. Сатовча, Благоевградско
Ф. 1373 Общински съвет на БПС – с. Хаджидимово, Благоевградско
Ф. 1374 Общински комитет за Държавен и народен контрол – Кресна
Ф. 1375 Общински съвет на БПС – Якоруда
Ф. 1376 Общински съвет на БПС – Белица
Ф. 1377 Общински съвет на БПС – Кресна
Ф. 1378 АПК – с. Коларово, Благоевградско
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Ф. 1379 Общински комитет за Държавен и народен контрол – с. Хаджидимово, Благоевградско
Ф. 1380 Общински комитет за Държавен и народен контрол – с. Сатовча,
Благоевградско
Ф. 1381 Общински комитет за Държавен и народен контрол – Банско
Ф. 1382 Общински комитет за Държавен и народен контрол – с. Струмяни,
Благоевградско
Ф. 1383 Стопанско предприятие „Промишлена енергетика“ – Благоевград
Ф. 1384 Общински комитет за Държавен и народен контрол – с. Гърмен, Благоевградско
Ф. 1385 Общински комитет за Държавен и народен контрол – Белица
Ф. 1386 Общински комитет за Държавен и народен контрол – Якоруда
Ф. 1387 
Стопанско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство“ – Якоруда
Ф. 1388 
Стопанско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство“ – Банско
Ф. 1389 Трудово-производителна кооперация „Никола Ушев“ – с. Гърмен,
Благоевградско
Ф. 1390 Народно читалище „Култура“ – Кресна
Ф. 1391 Народно читалище „Братя Миладинови“ – с. Струмяни, Благоевградско
Ф. 1392 Народно читалище „Димитър Благоев“ – с. Първомай, Благоевградско
Ф. 1393 Завод за печатни платки „Електрон“ – Благоевград
Ф. 1394 Трудово-производителна кооперация „Сингра“ – с. Хаджидимово,
Благоевградско
Ф. 1395 Общинска фирма „Строителство“ – Белица
Ф. 1396 Общинска фирма „Информатика и търговско обслужване“ – Благоевград
Ф. 1397 Трансфератехно – Дружество с ограничена отговорност – Благоевград
Ф. 1398 Държавна фирма „Вихрен – Бл“ – Благоевград
Ф. 1399 Районно управление „Социално осигуряване“ – Благоевград
Ф. 1400 Окръжен комитет за трезвеност – Благоевград
Ф. 1401 
Междуучилищен център по трудово-политехническо обучение –
Благоевград
Ф. 1402 Дом на учителя – Сандански
Ф. 1403 Държавна фирма „Горстрой“ – с. Зелен дол, Благоевградско
Ф. 1404 Районна инспекция по околната среда – Благоевград
Ф. 1405 Смилянов, Йордан Великов (1933– )
Ф. 1406 Спасов, Димитър Иванов (1932–2009)
Ф. 1407 Еднолично дружество с ограничена отговорност „Благоевградски териториален кадастър“ – Благоевград
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Ф. 1408 Еднолично дружество с ограничена отговорност „Изгрев“ – с. Катунци, Благоевградско
Ф. 1409 Общинска фирма „Струмстрой“ – с. Струмяни, Благоевградско
Ф. 1410 Еднолично търговско дружество „Инкомс“ – Инструментална екипировка и нестандартно технологично оборудване – Благоевград
Ф. 1411 Стопанска дирекция „Местна промишленост и битови услуги“ –
„Сдружение Кресна“ – Благоевград
Ф. 1412 Държавно стопанско предприятие за инженерно-внедрителска дейност към Стопанска дирекция „Местна промишленост и битови услуги“ – Благоевград
Ф. 1413 
Стопанско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство“ – с. Гърмен, Благоевградско
Ф. 1414 Регионален инспекторат по образованието – Благоевград
Ф. 1415 
Стопанско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство“ – Кресна
Ф. 1416 ЕООД „Механизация – юг“ – с. Катунци, Благоевградско
Ф. 1417 Промишлено предприятие „Огражден“ – с. Струмяни, Благоевградско
Ф. 1418 Общински съвет на Организацията за съдействие на отбраната –
Банско
Ф. 1419 Общински съвет на Организацията за съдействие на отбраната –
с. Сатовча, Благоевградско
Ф. 1420 Общински съвет на Организацията за съдействие на отбраната – Белица
Ф. 1421 Общински съвет на Организацията за съдействие на отбраната –
Кресна
Ф. 1422 Общински съвет на Организацията да съдействие на отбраната –
с. Струмяни, Благоевградско
Ф. 1423 Общински съвет на Организацията за съдействие на отбраната – Симитли
Ф. 1424 „Общински щаб на Доброволните отряди на трудещите се – Благоев
град
Ф. 1425 
„Стопанско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство“ – с. Хаджидимово, Благоевградско
Ф. 1426 
Стопанско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство“ – с. Сатовча, Благоевградско
Ф. 1427 ЛС на ТКЗС „Вълкосел“ – с. Вълкосел, Благоевградско
Ф. 1428 ЛС при Агрофирма за строителство, механизация и автотранспорт –
Благоевград
Ф. 1429 Общинска земеделска дружба – Кресна
Ф. 1430 Общинска земеделска дружба – с. Гърмен, Благоевградско
Ф. 1431 Общинска земеделска дружба – с. Хаджидимово, Благоевградско
Ф. 1432 Общинска земеделска дружба – Петрич
Ф. 1433 Общинска земеделска дружба – Якоруда
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Ф. 1434 Общинска земеделска дружба – с. Добринище, Благоевградско
Ф. 1435 Общинска земеделска дружба – Разлог
Ф. 1436 Общинска земеделска дружба – Белица
Ф. 1437 Общинска земеделска дружба – с. Струмяни, Благоевградско
Ф. 1438 Общинска земеделска дружба – Симитли
Ф. 1439 ЛС на ТКЗС „22 февруари“ – с. Кромидово, Благоевградско
Ф. 1440 Чолев, Илия Павлов (1934– )
Ф. 1441 Байов, Йордан Стоицов (1924– )
Ф. 1442 
Междуучилищен център по трудово-политехническо обучение –
Гоце Делчев
Ф. 1443 ЛС на ТКЗС „Ваклиново“ – с. Ваклиново, Благоевградско
Ф. 1444 ЛС при Дружествена фирма „Агрокомплекс“ – ООФ – Благоевград
Ф. 1445 Държавна фирма Автотехника „Пирин“ – Благоевград – поделение
Автосервиз „Места“ – Гоце Делчев
Ф. 1446 Фирма „Зърнени храни – Разлог – Дружество с ограничена отговорност“ – Разлог
Ф. 1447 ЕООД „Бачиново“ – Благоевград
Ф. 1448 ЛС на ТКЗС „Плетена“ – с. Плетена, Благоевградско
Ф. 1449 ЛС на ТКЗС „Актинидия“ – Петрич
Ф. 1450 ЛС на ТКЗС „Дамян Лямов“ – с. Струма, Благоевградско
Ф. 1451 ЛС на КЗС „Ново време“ – с. Дебрен, Благоевградско
Ф. 1452 Дерменджиев, Крум Димитров (1916–2005)
Ф. 1453 Ликвидационен съвет на Консервна фабрика „Елена Лефтерова“ –
Гоце Делчев
Ф. 1454 Камерна опера – Благоевград
Ф. 1455 Еднолично дружество с ограничена отговорност „Металкофраж“ –
Благоевград
Ф. 1456 Общинска земеделска дружба – Сандански
Ф. 1457 Държавен куклен театър – Благоевград
Ф. 1458 Янчев, Атанас Георгиев (1900–1986)
Ф. 1459 „Еднолично дружество с ограничена отговорност „Зора – Г“ – Гоце
Делчев
Ф. 1460 Калайджиев, Борис Христов (1927– )
Ф. 1461 Акционерна фирма „Южен плод“ – Сандански
Ф. 1462 Консервна фабрика – Сандански
Ф. 1463 Дружествено предприятие „Агрокомерс“ – Сандански
Ф. 1464 ЕООД „Агрострой – Беласица“ – Петрич
Ф. 1465 Еднолично акционерно дружество „Подгорка“ – с. Коларово, Благоевградско
Ф. 1466 Еднолично акционерно дружество „Гергана“ – Петрич
Ф. 1467 Еднолично акционерно дружество „Милена“ – Благоевград
Ф. 1468 Еднолично акционерно дружество „Интерхотел – Сандански“ – Сандански
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Ф. 1469 Еднолично дружество с ограничена отговорност „Стоманени изделия“ – Симитли
Ф. 1470 ООД „Агроюг – 94“ – Петрич
Ф. 1471 Еднолично акционерно дружество „Белатур“ – Петрич
Ф. 1472 Общински съвет по пчеларство – Благоевград
Ф. 1473 Общинско предприятие „Пазари“ – Благоевград
Ф. 1474 Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов“ – Благоевград
Ф. 1475 Еднолично дружество с ограничена отговорност „Тепромак“ – Благоевград
Ф. 1476 Еднолично акционерно дружество „Телефонстрой“ – Благоевград
Ф. 1477 Еднолично дружество с ограничена отговорност „Пиринстрой“ –
Разлог
Ф. 1478 Еднолично дружество с ограничена отговорност „Бриз“ – Петрич
Ф. 1479 „Инструмент“ – Еднолично дружество с ограничена отговорност –
Петрич
Ф. 1480 ЕООД „Тексимак“ – Благоевград
Ф. 1481 Еднолично акционерно дружество „Петричка праскова“ – Петрич
Ф. 1482 ЕООД „Станция по механизация на животновъдството“ – Благоевград
Ф. 1483 Технологичен комбинат „Механизация, техническо обслужване и
борба с ерозията“ – Благоевград
Ф. 1484 Банка „ДСК“ ЕАД – клон Гоце Делчев, филиал Хаджидимово
Ф. 1485 Околийски комитет на Съюза на бойците против фашизма – Гоце
Делчев
Ф. 1486 Еднолично акционерно дружество „Деля – С“ – с. Сатовча, Благоевградско
Ф. 1487 Банка за стопански инициативи „Минералбанк“ АД – клон Благоевград
Ф. 1488 Еднолично дружество с ограничена отговорност „Хабитус“ – Петрич
Ф. 1489 Еднолично дружество с ограничена отговорност „Галванипласт“ –
Петрич
Ф. 1490 Еднолично акционерно дружество „Винпром – Дамяница“ – с. Дамяница, Благоевградско
Ф. 1491 Еднолично дружество с ограничена отговорност „Яна 91 – В“ –
с. Ваклиново, Благоевградско
Ф. 1492 Осмо средно общообразователно училище „Арсени Костенцев“ –
Благоевград
Ф. 1493 Еднолично дружество с ограничена отговорност „Електроника“ –
Петрич
Ф. 1494 „Бизнес банка“ Акционерно дружество – Петрич
Ф. 1495 Технически колеж към Югозападен университет „Неофит Рилски“ –
Благоевград
Ф. 1496 Околийско ръководство на женските дружества – Разлог
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Ф. 1497 Еднолично дружество с ограничена отговорност „Прогрес – П“ –
Петрич
Ф. 1498 Еднолично дружество с ограничена отговорност „Унибит“ – Петрич
Ф. 1499 Околийска реквизиционна комисия – Благоевград
Ф. 1500 Околийска реквизиционна комисия – Сандански
Ф. 1501 „Агромашинаимпекс“ – Еднолично акционерно дружество – клон
Благоевград
Ф. 1502 ЕООД Професионален учебен център „Автоуспех“ – Благоевград
Ф. 1503 Колекция „Изборни документи от Благоевградски регион“
Ф. 1504 Еднолично дружество с ограничена отговорност „Копривлен – мрамор“ – с. Копривлен, Благоевградско
Ф. 1505 Еднолично дружество с ограничена отговорност „Пиринстройинженеринг“ – Благоевград
Ф. 1506 Кооперативно предприятие „Кооптърговия“ – Благоевград
Ф. 1507 Дирекция „Областна инспекция по труда“ – Благоевград
Ф. 1508 Професионално-учебен център по строителство при Строителномонтажен комбинат – Благоевград
Ф. 1509 Държавна фирма „Социален отдих“ – София – поделение „База“ –
Благоевград
Ф. 1510 Банка „Хеброс“ АД – Пловдив – регионален клон – Благоевград
Ф. 1511 Регионална комисия за политическа и гражданска реабилитация –
Благоевград
Ф. 1512 Стопанска банка АД – клон Банско
Ф. 1513 Стопанска банка АД – клон Петрич
Ф. 1514 Териториална данъчна дирекция – Благоевград
Ф. 1515 Еднолично акционерно дружество „Илинденци – мрамор“ – с. Илинденци, Благоевградско
Ф. 1516 Българска пощенска банка – АД – клон Благоевград
Ф. 1517 Регионална комисия на Национален дарителски фонд „13 века България“ – Благоевград
Ф. 1518 Търговска банка „Балканбанк“ – Акционерно дружество – окръжен
клон Благоевград
Ф. 1519 Банка „Хеброс“ АД – Пловдив – клон Разлог
Ф. 1520 Банка „Хеброс“ АД – Пловдив – клон Якоруда
Ф. 1521 Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Благоевград
Ф. 1522 Дирекция „Бюро по труда“ – Петрич
Ф. 1523 „Държавен застрахователен институт – общо застраховане“ АД –
клон Благоевград
Ф. 1524 Дирекция „Бюро по труда“ – Благоевград
Ф. 1525 Дирекция „Бюро по труда“ – Гоце Делчев
Ф. 1526 Дирекция „Бюро по труда“ – Сандански
Ф. 1527 Дирекция „Бюро по труда“ – Разлог
Ф. 1528 Мавродиев, Георги Тодоров (1928– )
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Ф. 1529 Еднолично дружество с ограничена отговорност „Георесурс“ – Симитли
Ф. 1530 Районен център по здравеопазване – Благоевград
Ф. 1531 Банка „Хеброс“ АД – Пловдив – клон Сандански
Ф. 1532 Еднолично дружество с ограничена отговорност „ВИК“ – Петрич
Ф. 1533 Еднолично дружество с ограничена отговорност „Увекс“ – Сандански
Ф. 1534 Попов, Борис Димитров (1928–1990)
Ф. 1535 ЕООД „Общински аптеки“ – Благоевград
Ф. 1536 Еднолично акционерно дружество „Парангалица“ – Благоевград
Ф. 1537 Търговска банка „Биохим“ АД – клон Благоевград
Ф. 1538 Филателно дружество „Д-р Първан Йорданов“ – Благоевград
Ф. 1539 Тюлеков, Димитър Любенов (1960– )
Ф. 1540 ЕООД „Неврокоп – Аптечно дружество“ – Гоце Делчев
Ф. 1541 Дирекция „Социално подпомагане“ – с. Сатовча, Благоевградско
Ф. 1542 Дирекция „Социално подпомагане“ – с. Гърмен, Благоевградско
Ф. 1543 Дирекция „Социално подпомагане“ – Хаджидимово
Ф. 1544 Дирекция „Социално подпомагане“ – Гоце Делчев
Ф. 1545 Дирекция „Социално подпомагане“ – Петрич
Ф. 1546 Дирекция „Социално подпомагане“ – Банско
Ф. 1547 Дирекция „Социално подпомагане“ – Якоруда
Ф. 1548 Дирекция „Социално подпомагане“ – Сандански
Ф. 1549 Дирекция „Социално подпомагане“ – Разлог
Ф. 1550 Дирекция „Социално подпомагане“ – Симитли
Ф. 1551 Дирекция „Социално подпомагане“ – с. Струмяни, Благоевградско
Ф. 1552 Дирекция „Социално подпомагане“ – Кресна
Ф. 1553 Дирекция „Социално подпомагане“ – Белица
Ф. 1554 Дирекция „Социално подпомагане“ – Благоевград
Ф. 1555 Ангелов, Стойчо Иванов (1932–2003)
Ф. 1556 Регионален телевизионен център – Благоевград
Ф. 1557 Стоев, Атанас Петров (1909–2000)
Ф. 1558 Величков, Павел Методиев (1927– )
Ф. 1559 Регионално управление „Далекосъобщения“ – Благоевград
Ф. 1560 Търговска банка „Биохим“ АД – клон Петрич
Ф. 1561 ЕАД „Перивол“ – Разлог
Ф. 1562 ЕАД „Семково 99“ – Белица
Ф. 1563 Дилберов, Илия Манолев (1876–1962)
Ф. 1564 Шекерлийски, Костадин Николов (1921–1973)
Ф. 1565 ЕАД „Калабак 99“ – Петрич
Ф. 1566 ЕАД „Трещеник 99“ – Якоруда
Ф. 1567 Сандански, Борис Костадинов (1934– )
Ф. 1568 Търговска банка „Биохим“ АД – клон Сандански
Ф. 1569 ЕАД „Мелник 99“ – Сандански
Ф. 1570 ЕАД „Ореляк 99“ – Гоце Делчев
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Ф. 1571 Кантуров, Иван Стоянов (1931–1997)
Ф. 1572 ЕООД „Фармация – Белица“ – Белица
Ф. 1573 Бойчев, Ичко Димов (1876–1960)
Ф. 1574 Шумарев, Василий Георгиев (1919–1977)
Ф. 1575 Семеен фонд Първанови, Дафинка и Петър (1903–2004)
Ф. 1576 Джибрилов, Георги Мицов (1915–1992)
Ф. 1577 Попгеоргиев, Петър Тодоров (1907–1976)
Ф. 1578 Демиревски, Тодор Иванов (1896–1965)
Ф. 1579 Чернев, Венчо Симеонов (1921–1999)
Ф. 1580 Трушкова, Иглика Томова (1909–2001)
Ф. 1581 Комисия по изпълнение на Закона за отчуждаване на едрата градска
покрита недвижима собственост – Благоевград
Ф. 1582 Средно общообразователно училище с изучаване на чужди езици
„Св. Климент Охридски“ – Благоевград
Ф. 1583 ЕАД „Вищерица“ – с. Добринище, Благоевградско
Ф. 1584 Мишева-Миладинова, Веселина Манева (1908–1996)
Ф. 1585 Бояджиев, Димитър Георгиев (1929–2005)
Ф. 1586 Мицов, Петър Стоицов (1898–2000)
Ф. 1587 Тупарова-Правова, Вангелия (Ева) Георгиева (1923–2002)
Ф. 1588 Единадесето основно училище „Христо Ботев“ – Благоевград
Ф. 1589 Тасев, Христо Павлов (1929–2003)
Ф. 1590 Десето основно училище „Антон Попстоилов“ – Благоевград
Ф. 1591 Селски общински народен съвет – с. Места, Благоевградско
Ф. 1592 Девето основно училище „Пейо Крачолов Яворов“ – Благоевград
Ф. 1593 ЦДГ № 11 – Благоевград
Ф. 1594 Бабалеев, Атанас Иванов (1929– )
Ф. 1595 
Междуучилищен център по трудово-политехническо обучение –
Сандански
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СПИСЪК НА ФОНДОВЕТЕ
В БИВШИЯ ПАРТИЕН АРХИВ НА БКП
Ф. 1Б
Ф. 2Б
Ф. 3Б
Ф. 4Б
Ф. 5Б
Ф. 6Б
Ф. 7Б
Ф. 8Б
Ф. 9Б
Ф. 10Б
Ф. 11Б
Ф. 12Б
Ф. 13Б
Ф. 14Б
Ф. 15Б
Ф. 16Б
Ф. 17Б
Ф. 18Б
Ф. 19Б
Ф. 20Б
Ф. 21Б
Ф. 22Б
Ф. 23Б

Областен комитет на БКП – Благоевград
Окръжен комитет на БКП – Благоевград
Околийски комитет на БКП – Благоевград
Околийски комитет на БКП – Разлог
Околийски комитет на БКП – Гоце Делчев
Околийски комитет на БКП – Сандански
Околийски комитет на БКП – Петрич
Общински партиен комитет на БКП – с. Падеж, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Падеж, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Лешко, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Габрово, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Дъбочица, Благоев
градско
Общински комитет на БКП – с. Селище, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Селище, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Дреново, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Обел, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Лисия, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Българчево, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Зелен дол, Благоев
градско
Първична партийна организация на БКП – с. Станке Лисичково,
Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Клисура, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Бучино, Благоевградско
Градски комитет на БКП – Симитли
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Ф. 24Б
Ф. 25Б
Ф. 26Б
Ф. 27Б
Ф. 28Б
Ф. 29К
Ф. 30Б
Ф. 31Б
Ф. 32Б
Ф. 33Б
Ф. 34Б
Ф. 35Б
Ф. 36Б
Ф. 37Б
Ф. 38Б
Ф. 39Б
Ф. 40Б
Ф. 41Б
Ф. 43Б
Ф. 44Б
Ф. 45Б

586

Първична партийна организация на БКП при Селкооп „Македония“ – Симитли
Първична партийна организация на БКП при Трудово-производителна кооперация „Първи май“ – Симитли
Първична партийна организация на БКП при Общински партиен
комитет – Симитли
Първична партийна организация на БКП – с. Ораново, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Докатичево, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Държавно
индустриално предприятие „Места“ – Симитли
Първична партийна организация на БКП при Средно политехническо училище „Кирил и Методий“ – Симитли
Първична партийна организация на БКП при жп гара – Симитли
Първична партийна организация на БКП – с. Долно Осеново, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Сухострел, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Железница, Благоевградско
Териториална първична партийна организация на БКП – Симитли
Първична партийна организация на БКП при ТКЗС – Симитли
Първична партийна организация на БКП – с. Брестово, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Тросково, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Горско стопанство –
Симитли
Първична партийна организация на БКП – с. Горно Осеново, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Градево, Благоевградско
Общински партиен комитет на БКП – с. Крупник, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Крупник, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при жп гара – с. Крупник, Благоевградско
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Ф. 46Б
Ф. 47Б
Ф. 48Б
Ф. 49Б
Ф. 50Б
Ф. 51Б
Ф. 52Б
Ф. 53Б
Ф. 54Б
Ф. 55Б
Ф. 56Б
Ф. 57Б
Ф. 58Б
Ф. 59Б
Ф. 60Б
Ф. 61Б
Ф. 62Б
Ф. 63Б
Ф. 64Б
Ф. 65Б
Ф. 66Б

Първична партийна организация на БКП при Каменни кариери
„Ливадево“ – с. Крупник, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Черниче, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Основно училище –
с. Крупник, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Горна Сушица, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Държавно горско
промишлено стопанство – с. Горна Сушица, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Долна Сушица, Благоевградско
Общински комитет на БКП – с. Брежани, Благоевградско
Териториална първична партийна организация на БКП – с. Брежани, Благоевградско
Териториална първична партийна организация на БКП – с. Сенокос, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Мечкул, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Полето, Благоевградско
Минен комитет на БКП при Мина „Пирин“ – с. Брежани, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при администрацията на
Мина „Пирин“ – с. Брежани, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при обект „Повърхността“ на Мина „Пирин“ – с. Брежани, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при рудник ниво 543 на
Мина „Пирин“ – с. Брежани, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при рудник ниво 370 на
Мина „Пирин“ – с. Брежани, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при обект „Орловец“ на
Мина „Пирин“ – с. Брежани, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при обект „Кариерите“
на Мина „Пирин“ – с. Брежани, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Мина „Пирин“ –
с. Брежани, Благоевградско
Общински комитет на БКП – с. Гара Пирин, Благоевградско
Териториална първична партийна организация на БКП – с. Гара
Пирин, Благоевградско
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Ф. 67Б
Ф. 68Б
Ф. 69Б
Ф. 70Б
Ф. 71Б
Ф. 72Б
Ф. 73Б
Ф. 74Б
Ф. 75Б
Ф. 76Б
Ф. 77Б
Ф. 78Б
Ф. 79Б
Ф. 80Б
Ф. 81Б
Ф. 82Б
Ф. 83Б
Ф. 84Б
Ф. 85Б
Ф. 86Б
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Първична партийна организация на БКП при ТКЗС – с. Гара Пирин, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Горна Брезница,
Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Будилци, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Влахи, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Горна Градешница,
Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Долна Градешница,
Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Стара Кресна, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Моравска, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Ощава, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Сливница, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при жп гара – с. Гара
Пирин, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Горско стопанство
„Синаница“ – с. Гара Пирин, Благоевградско
Общински комитет на БКП – с. Огражден, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при ТКЗС – с. Огражден, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Велюшец, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Горна Крушица,
Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Игралище, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Илинденци, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Основно училище –
с. Илинденци, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Каменица, Благоевградско
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Ф. 87Б
Ф. 88Б
Ф. 89Б
Ф. 90Б
Ф. 91Б
Ф. 92Б
Ф. 93Б
Ф. 94Б
Ф. 95Б
Ф. 96Б
Ф. 97Б
Ф. 98Б
Ф. 99Б
Ф. 100Б
Ф. 101Б
Ф. 102Б
Ф. 103Б
Ф. 104Б
Ф. 105Б
Ф. 106Б

Първична партийна организация на БКП – с. Махалата, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Кърпелево, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Микрево, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Основно училище –
с. Микрево, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Никудин, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Палат, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Драката, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при жп гара – с. Огражден, Благоевградско
Общински партиен комитет на БКП – с. Цапарево, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Вракуповица, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Гореме, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Горна Рибница, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Добри лаки, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Клепало, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Колибите, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Раздол, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Седелец, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – мах. „Студената вода“
с. Цапарево, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Цапарево, Благоевградско
Териториална първична партийна организация на БКП – с. Цапарево, Благоевградско
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Градски комитет на БКП – Сандански
Първична партийна организация на БКП при Местния съвет на
профсъюзите – Сандански
Ф. 109Б Първична партийна организация на БКП при Машинно-тракторно училище – Сандански
Ф. 110Б Първична партийна организация на БКП при Държавно автомобилно стопанство – Сандански
Ф. 111Б Първична партийна организация на БКП при Селскостопански
техникум – Сандански
Ф. 112Б Първична партийна организация на БКП при „Наркооп“ – Сандански
Ф. 113Б Първична партийна организация на БКП при „Пренос-превоз“ –
Сандански
Ф. 114Б Първична партийна организация на БКП при Държавно индустриално предприятие „Текстилни влакна“ – Сандански
Ф. 115Б Първична партийна организация на БКП при Стопанско предприятие „Петрол“ – Сандански
Ф. 116Б Първична партийна организация на БКП при Градско търговско
предприятие „Градска търговия“ – Сандански
Ф. 117Б Първична партийна организация на БКП при Градска болница –
Сандански
Ф. 118Б Първична партийна организация на БКП при читалището и киното – Сандански
Ф. 119Б Първа териториална първична партийна организация на БКП –
Сандански
Ф. 119аБ Първична партийна организация на БКП при Околийски народен
съвет – Сандански
Ф. 120Б Първична партийна организация на БКП при Стопанско предприятие „Комунални услуги“ – Сандански
Ф. 121Б Първична партийна организация на БКП при Второ основно училище „Христо Смирненски“ – Сандански
Ф. 122Б Първична партийна организация на БКП при Средно политехническо училище – Сандански
Ф. 124Б Първична партийна организация на БКП при детските ясли и градини –Сандански
Ф. 125Б Първична партийна организация на БКП при Пътно управление –
Сандански
Ф. 126Б Първична партийна организация на БКП при Държавно предприятие „Тютюнева промишленост“ – Сандански
Ф. 107б
Ф. 108Б
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Ф. 127Б
Ф. 128Б
Ф. 129Б
Ф. 130Б
Ф. 131Б
Ф. 132Б
Ф. 133Б
Ф. 134Б
Ф. 135Б
Ф. 136Б
Ф. 137Б
Ф. 138Б
Ф. 139Б
Ф. 140Б
Ф. 141Б
Ф. 142Б
Ф. 143Б
Ф. 144Б
Ф. 145Б
Ф. 146Б

Първична партийна организация на БКП при „Зърнени храни“ –
Сандански
Първична партийна организация на БКП при жп гара – Сандански
Първична партийна организация на БКП при Държавно стопанско предприятие „Оранжерии“ – Сандански
Първична партийна организация на БКП при Държавно
индустриално предприятие „Пирински бор“ – Сандански
Първична партийна организация на БКП – с. Кръстилци, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Трудово-производителна кооперация „Братски труд“ – Сандански
Териториална първична партийна организация на БКП – Сандански
Първична партийна организация на БКП при Комплексна опитна
станция – Сандански
Първична партийна организация на БКП при Държавно индустриално предприятие „Винпром“ – Сандански
Първична партийна организация на БКП – с. Поленица, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Градския комитет на
БКП – Сандански
Първична партийна организация на БКП – с. Голям Цалим, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Рудник „Славянка“ – с. Палат, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Вълково, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Районен кооперативен съюз – Сандански
Първична партийна организация на БКП – с. Дебрене, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Малки Цалим, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Лиляново, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при БНБ – клон Сандански
Първична партийна организация на БКП при Държавна напоителна система – Сандански
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Първична партийна организация на БКП при Първо основно училище „Климент Охридски“ – Сандански
Ф. 148Б Първична партийна организация на БКП – с. Плоски, Благоевградско
Ф. 149Б Първична партийна организация на БКП – с. Белевехчево,
Благоевградско
Ф. 150Б Първична партийна организация на БКП при Машинно-тракторна
станция – Сандански
Ф. 151Б Първична партийна организация на БКП – с. Лешница, Благоевградско
Ф. 152Б Първична партийна организация на БКП при Горско стопанство –
Сандански
Ф. 153Б Първична партийна организация на БКП при Промкомбинат –
Сандански
Ф. 154Б Първична партийна организация на БКП при „Стройгрупа“ –
Сандански
Ф. 155Б Първична партийна организация на БКП при Политехническа
гимназия – Сандански
Ф. 156Б Първична партийна организация на БКП при Седма градска част –
Сандански
Ф. 158Б Пета териториална първична партийна организация на БКП –
Сандански
Ф. 159Б Първична партийна организация на БКП при Кариера „П. К. Яворов“ – Сандански
Ф. 159аБ Първична партийна организация на БКП при Градски общински
народен съвет – Сандански
Ф. 160Б Партиен комитет при ТКЗС „Шести конгрес“ – Сандански
Ф. 161Б Първична партийна организация на БКП при странични предприятия на ТКЗС „Шести конгрес“ – Сандански
Ф. 162Б Първична партийна организация на БКП при четвърта бригада на
ТКЗС „Шести конгрес“ – Сандански
Ф. 163Б Първична партийна организация на БКП при втора бригада на
ТКЗС „Шести конгрес“ – Сандански
Ф. 164Б Общински комитет на БКП – с. Склаве, Благоевградско
Ф. 165Б Първична партийна организация на БКП – с. Дамяница, Благоевградско
Ф. 167Б Първична партийна организация на БКП при жп гара – с. Дамяница, Благоевградско
Ф. 168Б Първична партийна организация на БКП – с. Ладарево, Благоевградско
Ф. 147Б
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Първична партийна организация на БКП – с. Долене, Благоевградско
Ф. 170Б Първична партийна организация на БКП – с. Бождово, Благоевградско
Ф. 171Б Първична партийна организация на БКП – с. Ласкарево, Благоевградско
Ф. 172Б Първична партийна организация на БКП – с. Делчево, Благоевградско
Ф. 173Б Първична партийна организация на БКП – с. Спатово, Благоевградско
Ф. 174Б Първична партийна организация на БКП – с. Любовка, Благоевградско
Ф. 175Б Първична партийна организация на БКП – с. Държаново, Благоевградско
Ф. 176Б Първична партийна организация на БКП на ТКЗС – с. Склаве,
Благоевградско
Ф. 177Б Териториална първична партийна организация на БКП – с. Склаве, Благоевградско
Ф. 178Б Първична партийна организация на БКП – с. Горна Сушица, Благоевградско
Ф. 179Б Първична партийна организация на БКП – с. Джигурово, Благоевградско
Ф. 180Б Първична партийна организация на БКП – с. Левуново, Благоевградско
Ф. 181Б Общински комитет на БКП – Мелник
Ф. 182Б Първична партийна организация на БКП – с. Кърналово, Благоевградско
Ф. 183Б Първична партийна организация на БКП – с. Сугарево, Благоевградско
Ф. 184Б Първична партийна организация на БКП – с. Кашина, Благоевградско
Ф. 185Б Първична партийна организация на БКП – с. Хотово, Благоевградско
Ф. 186Б Първична партийна организация на БКП – с. Дзегвели, Благоевградско
Ф. 186аБ Първична партийна организация на БКП – с. Любовище, Благоевградско
Ф. 187Б Първична партийна организация на БКП – с. Лозеница, Благоевградско
Ф. 169Б
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Първична партийна организация на БКП – с. Рожен, Благоевградско
Ф. 189Б Първична партийна организация на БКП – с. Виногради, Благоевградско
Ф. 190Б Първична партийна организация на БКП – с. Хърсово, Благоевградско
Ф. 191Б Първична партийна организация на БКП – Мелник
Ф. 192Б Общински комитет на БКП – с. Марикостиново, Благоевградско
Ф. 193Б Първична партийна организация на БКП – с. Долно Спанчево,
Благоевградско
Ф. 194Б Първична партийна организация на БКП – с. Капатово, Благоевградско
Ф. 195Б Първична партийна организация на БКП – с. Марино поле, Благоевградско
Ф. 196Б Първична партийна организация на БКП – с. Ново Кономлади,
Благоевградско
Ф. 197Б Първична партийна организация на БКП при ТКЗС – с. Чучулигово, Благоевградско
Ф. 198Б Първична партийна организация на БКП – с. Кромидово, Благоевградско
Ф. 199Б Първична партийна организация на БКП – с. Припечене, Благоевградско
Ф. 200Б Първична партийна организация на БКП при ТКЗС – с. Кулата,
Благоевградско
Ф. 201Б Първична партийна организация на БКП при учрежденията –
с. Кулата, Благоевградско
Ф. 202Б Първична партийна организация на БКП при ТКЗС – с. Марикостиново, Благоевградско
Ф. 203Б Първична партийна организация на БКП при учрежденията –
с. Марикостиново, Благоевградско
Ф. 204Б Първична партийна организация на БКП при жп гара – с. Генерал
Тодоров, Благоевградско
Ф. 205Б Общински партиен комитет на БКП – с. Катунци, Благоевградско
Ф. 206Б Първична партийна организация на БКП – с. Пирин, Благоевградско
Ф. 207Б Първична партийна организация на БКП при ГПС „Гинчин
мост“ – с. Пирин, Благоевградско
Ф. 207аБ Първична партийна организация на БКП при Държавно автомобилно предприятие – с. Катунци, Благоевградско
Ф. 188Б
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Ф. 208Б
Ф. 209Б
Ф. 210Б
Ф. 211Б
Ф. 212Б
Ф. 213Б
Ф. 214Б
Ф. 215Б
Ф. 216Б
Ф. 217Б
Ф. 218Б
Ф. 219Б
Ф. 220Б
Ф. 221Б
Ф. 222Б
Ф. 224Б
Ф. 225Б
Ф. 226Б
Ф. 227Б
Ф. 228Б

Първична партийна организация на БКП на Средно политехническо училище – с. Катунци, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при ТКЗС „Никола Вапцаров“ – с. Катунци, Благоевградско
Териториална първична партийна организация на БКП – с. Катунци, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Черешница, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Калиманци, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Горно Спанчево,
Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Ковачево, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Ново Ходжово, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Златолист, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Враня, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Пиперица, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Храсна, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Бельово, Благоевградско
Общински партиен комитет на БКП – с. Петрово, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Народно основно
училище „Братя Миладинови“ – с. Петрово, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Голешово, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Петрово, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Лехово, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Яново, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Водно-електрическа
централа – с. Петрово, Благоевградско
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Ф. 229Б
Ф. 230Б
Ф. 231Б
Ф. 232Б
Ф. 233Б
Ф. 234Б
Ф. 235Б
Ф. 236Б
Ф. 237Б
Ф. 238Б
Ф. 239Б
Ф. 240Б
Ф. 241Б
Ф. 242Б
Ф. 243Б
Ф. 244Б
Ф. 245Б
Ф. 246Б
Ф. 247Б
Ф. 248Б
Ф. 249Б
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Общински партиен комитет на БКП – с. Кърналово, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Драгуш, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Крънджилица, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Дреново, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Тонско дабе,
Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Иваново, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Мулетарово,
Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Михнево, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Старчево, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Яково, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Лебница, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Богородица, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при ТКЗС – с. Кърналово, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП на учрежденията –
с. Кърналово, Благоевградско
Градски комитет на БКП – Петрич
Партиен комитет на БКП при ТКЗС – Петрич
Първична партийна организация на БКП при Пътно управление –
Петрич
Първична партийна организация на БКП при Околийския народен
съвет – Петрич
Общински комитет на Демократичния съюз на народната младеж – Петрич
Първична партийна организация на БКП при Метална кооперация – Петрич
Първична партийна организация на БКП при училище „Никола
Вапцаров“ – Петрич
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Ф. 250Б
Ф. 251Б
Ф. 252Б
Ф. 253Б
Ф. 254Б
Ф. 255Б
Ф. 256Б
Ф. 257Б
Ф. 258Б
Ф. 259Б
Ф. 260Б
Ф. 261Б
Ф. 262Б
Ф. 263Б
Ф. 264Б
Ф. 265Б
Ф. 266Б
Ф. 268Б
Ф. 269Б
Ф. 270Б

Първична партийна организация на БКП при Втори квартал –
Петрич
Първична партийна организация на БКП при Шивашка кооперация – Петрич
Първична партийна организация на БКП при Трудово-производителна кооперация „Антон Попов“ – Петрич
Първична партийна организация на БКП при Държавно индустриално предприятие „Пирински бор“ – Петрич
Първична партийна организация на БКП при Първи квартал –
Петрич
Първична партийна организация на БКП при квартал „Никола
Вапцаров“ – Петрич
Първична партийна организация на БКП при квартал „Център
2“ – Петрич
Първична партийна организация на БКП при квартал „Център
1“ – Петрич
Първична партийна организация на БКП при квартал „Виздол“ –
Петрич
Първична партийна организация на БКП при квартал „Дълбочница“ – Петрич
Първична партийна организация на БКП при Градско търговско
предприятие „Здрава храна“ – Петрич
Първична партийна организация на БКП при Районен кооперативен съюз – Петрич
Първична партийна организация на БКП при Промкомбинат –
Петрич
Първична партийна организация на БКП – с. Ръждак, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Градско търговско
предприятие „Градска търговия“ – Петрич
Първична партийна организация на БКП при Пощенска станция –
Петрич
Първична партийна организация на БКП при Държавно земеделско стопанство – Петрич
Първична партийна организация на БКП при Машинно-тракторна
станция – Петрич
Първична партийна организация на БКП при Държавно предприятие „Тютюнева промишленост“ – Петрич
Първична партийна организация на БКП при Стопанско предприятие „Комунални услуги“ – Петрич
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Архивни справочници

Ф. 271Б
Ф. 272Б
Ф. 273Б
Ф. 274Б
Ф. 275Б
Ф. 276Б
Ф. 277Б
Ф. 278Б
Ф. 280Б
Ф. 281Б
Ф. 282Б
Ф. 284Б
Ф. 285Б
Ф. 286Б
Ф. 287Б
Ф. 288Б
Ф. 289Б
Ф. 290Б
Ф. 291Б
Ф. 292Б
Ф. 293Б
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Първична партийна организация на БКП при Градски народен съвет – Петрич
Първична партийна организация на БКП при БНБ – клон Петрич
Първична партийна организация на БКП при жп гара – Петрич
Първична партийна организация на БКП при железопътно депо –
Петрич
Първична партийна организация на БКП при Градски комитет на
БКП – Петрич
Първична партийна организация на БКП при Консервна фабрика – Петрич
Първична партийна организация на БКП при квартал „Казармите“ – Петрич
Първична партийна организация на БКП при Материално-техническо снабдяване – Петрич
Първична партийна организация на БКП при Стройгрупа – Петрич
Първична партийна организация на БКП при Трудово-производителна кооперация „Стаханов“ – Петрич
Първична партийна организация на БКП при Държавно автомобилно предприятие „Автобаза“ – Петрич
Първична партийна организация на БКП при Първо средно смесено училище „П. К. Яворов“ – Петрич
Първична партийна организация на БКП при училище „Кочо
Мавродиев“ – Петрич
Първична партийна организация на БКП при ТКЗС „Пети конгрес“ – Петрич
Първична партийна организация на БКП при бригада „Полевъдство“ при ТКЗС „Пети конгрес“ – Петрич
Първична партийна организация на БКП при зеленчукопроизводството на ТКЗС „Пети конгрес“ – Петрич
Първична партийна организация на БКП при ТКЗС „Пети конгрес“ – сборна – Петрич
Първична партийна организация на БКП при ТКЗС „Граничар“ –
с. Тополница, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Митиново, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Напоителна система – Петрич
Първична партийна организация на БКП на здравните работници – Петрич
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Ф. 294Б
Ф. 295Б
Ф. 296Б
Ф. 297Б
Ф. 298Б
Ф. 299Б
Ф. 300Б
Ф. 301Б
Ф. 302Б
Ф. 303Б
Ф. 304Б
Ф. 305Б
Ф. 306Б
Ф. 307Б
Ф. 308Б
Ф. 309Б
Ф. 310Б
Ф. 311Б
Ф. 312Б
Ф. 313Б
Ф. 314Б

Първична партийна организация на БКП при Второ средно смесено училище „Гоце Делчев“ – Петрич
Първична партийна организация на БКП – с. Дрангово, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Горско стопанство –
Петрич
Общински комитет на БКП – с. Коларово, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Самуилово, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Габрене, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Яворница, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Беласица, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Ключ, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Камена, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Скрът, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Коларово, Благоевградско
Общински комитет на БКП – с. Първомай, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Право бърдо,
Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Долене, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Чуричене, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Белтока, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Крушица, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Мендово, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Баскалци, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Дреновец, Благоевградско
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Архивни справочници

Ф. 315Б
Ф. 316Б
Ф. 317Б
Ф. 318Б
Ф. 319Б
Ф. 320Б
Ф. 321Б
Ф. 322Б
Ф. 323Б
Ф. 324Б
Ф. 325Б
Ф. 326Б
Ф. 327Б
Ф. 328Б
Ф. 330Б
Ф. 331Б
Ф. 332Б
Ф. 333Б
Ф. 334Б
Ф. 335Б
Ф. 336Б
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Първична партийна организация на БКП на учрежденията –
с. Първомай, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Чурилово, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Зойчене, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Градешница, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Кавракирово, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Кукуряхцево,
Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Боровичене, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Кладенци, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Гега, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Вишлене, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Волно, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Основно училище –
с. Гега, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Долна Рибница, Благоевградско
Градски комитет на БКП – Разлог
Първична партийна организация на БКП при квартал „Бяла
река“ – Разлог
Първична партийна организация на БКП при квартал „Георги Димитров“ – Разлог
Първична партийна организация на БКП при квартал „Кирил и
Методий“ – Разлог
Първична партийна организация на БКП при квартал „Гоце Делчев“ – Разлог
Първична партийна организация на БКП при Пътно управление –
Разлог
Първична партийна организация на БКП при Терпентинова инсталация – Разлог
Първична партийна организация на БКП при квартал „Христо Ботев“ – Разлог

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА Д А – БЛАГОЕВГРАД 1944–2009

Ф. 337Б
Ф. 338Б
Ф. 339Б
Ф. 340Б
Ф. 342Б
Ф. 343Б
Ф. 344Б
Ф. 345Б
Ф. 346Б
Ф. 347Б
Ф. 348Б
Ф. 349Б
Ф. 350Б
Ф. 351Б
Ф. 352Б
Ф. 353Б
Ф. 354Б
Ф. 355Б
Ф. 356Б
Ф. 357Б
Ф. 358Б

Първична партийна организация на БКП при Околийски комитет
на БКП – Разлог
Първична партийна организация на БКП при Градски комитет на
БКП – Разлог
Първична партийна организация на БКП при Водно-електрическа
централа – Разлог
Първична партийна организация на БКП при „Стройгрупа“ – Разлог
Първична партийна организация на БКП при Машинно-тракторна
станция – Разлог
Първична партийна организация на БКП при БНБ – клон Разлог
Първична партийна организация на БКП при Градска болница –
Разлог
Първична партийна организация на БКП при квартал „Никола Парапунов“ – Разлог
Първична партийна организация на БКП при Народно основно
училище „Никола Парапунов“ – Разлог
Първична партийна организация на БКП при жп гара – Разлог
Първична партийна организация на БКП при Горско стопанство –
Разлог
Първична партийна организация на БКП при Автобаза – Разлог
Първична партийна организация на БКП при училище „Кирил и
Методий“ – Разлог
Първична партийна организация на БКП при Промкомбинат –
Разлог
Първична партийна организация на БКП при Районен кооперативен съюз – Разлог
Първична партийна организация на БКП при Профсъюзите – Разлог
Първична партийна организация на БКП при Комунални услуги –
Разлог
Първична партийна организация на БКП при Месокомбинат –
Разлог
Първична партийна организация на БКП при Държавно индустриално предприятие „Никола Парапунов“ – Разлог
Първична партийна организация на БКП при Дървопласмент –
Разлог
Първична партийна организация на БКП при Градски народен съвет – Разлог
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Първична партийна организация на БКП при Трудово-производителна кооперация „Асен Лагадинов“ – Разлог
Ф. 360Б Първична партийна организация на БКП при Околийски народен
съвет – Разлог
Ф. 361Б Първична партийна организация на БКП при Пощенска станция –
Разлог
Ф. 362Б Първична партийна организация на БКП при Наркооп – Разлог
Ф. 363Б Първична партийна организация на БКП при Общокооперативен
комитет на ТКЗС – Разлог
Ф. 364Б Първична партийна организация на БКП при ТКЗС – Разлог
Ф. 364аБ Първична партийна организация на БКП при Държавно горско
стопанство – Разлог
Ф. 365Б Първична партийна организация на БКП – с. Бачево, Благоевградско
Ф. 366Б Първична партийна организация на БКП – с. Годлево, Благоевградско
Ф. 367Б Първична партийна организация на БКП при Потребителна кооперация – с. Бачево, Благоевградско
Ф. 368Б Първична партийна организация на БКП при Трудово-възпитателно училище „Гоце Делчев“ – с. Годлево, Благоевградско
Ф. 369Б Първична партийна организация на БКП при Начално училище –
с. Годлево, Благоевградско
Ф. 370Б Първична партийна организация на БКП при Горско стопанство –
с. Бачево, Благоевградско
Ф. 371Б Общински партиен комитет на БКП – с. Баня, Благоевградско
Ф. 372Б Първична партийна организация на БКП – с. Горно Драглище,
Благоевградско
Ф. 373Б Първична партийна организация на БКП – с. Долно Драглище,
Благоевградско
Ф. 374Б Първична партийна организация на БКП при Държавно индустриално предприятие „Текстилни влакна“ – с. Баня, Благоевградско
Ф. 375Б Териториална първична партийна организация на БКП – с. Баня,
Благоевградско
Ф. 376Б Първична партийна организация на БКП – с. Елешница, Благоевградско
Ф. 377Б Първична партийна организация на БКП при Потребителна кооперация – с. Елешница, Благоевградско
Ф. 378Б Първична партийна организация на БКП при Основно училище –
с. Елешница, Благоевградско
Ф. 359Б
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Ф. 379Б
Ф. 380Б
Ф. 381Б
Ф. 382Б
Ф. 383Б
Ф. 384Б
Ф. 385Б
Ф. 386Б
Ф. 387Б
Ф. 388Б
Ф. 389Б
Ф. 390Б
Ф. 291Б
Ф. 392Б
Ф. 393Б
Ф. 394Б
Ф. 395Б
Ф. 396Б
Ф. 397Б
Ф. 398Б

Първична партийна организация на БКП при Рудник „Елешница“ – с. Елешница, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Горско промишлено
стопанство – с. Елешница, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Добърско, Благоевградско
Общински комитет на БКП – Белица
Първична партийна организация на БКП – с. Белица, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при ТКЗС „Девети септември“ – Белица
Първична партийна организация на БКП на учителите – с. Белица, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при жп гара – с. Белица,
Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – четвърта „Георги Чонков“ – с. Белица, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – пета „Борис Климентиев“ – с. Белица, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – втора „Алекси Сачков“ – с. Белица, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП „Яким Цоков“ – с. Белица, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Горско промишлено
стопанство – Белица
Първична партийна организация на БКП при Трудово-производителна кооперация „Георги Андрианов“ – Белица
Първична партийна организация на БКП при Държавно индустриално предприятие – с. Белица, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Потребителна кооперация – с. Белица, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Геоложко проучване – с. Гольово, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Дагоново, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Черешово, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Гольово, Благоевградско
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Ф. 399Б
Ф. 400Б
Ф. 401Б
Ф. 402Б
Ф. 403Б
Ф. 404Б
Ф. 405Б
Ф. 406Б
Ф. 407Б
Ф. 408Б
Ф. 409Б
Ф. 410Б
Ф. 411Б
Ф. 412Б
Ф. 413Б
Ф. 414Б
Ф. 415Б
Ф. 416Б
Ф. 417Б
Ф. 418Б
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Първична партийна организация на БКП – с. Краище, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Орцево, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Бабяк, Благоевградско
Градски комитет на БКП – Якоруда
Първична партийна организация на БКП – с. Юруково, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Конарско, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при жп гара – с. Якоруда, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Иланско, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Бел камен, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Селкооп – с. Якоруда, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Първи квартал –
с. Якоруда, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Втори квартал –
с. Якоруда, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Трети квартал –
с. Якоруда, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Четвърти квартал –
с. Якоруда, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Трудово-производителна кооперация – с. Якоруда, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Държавно индустриално предприятие „Атанас Хаджиянчев“ – с. Якоруда, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при ТКЗС – с. Якоруда,
Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Общински народен
съвет – с. Якоруда, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Горско стопанство –
Якоруда
Общоселски партиен комитет – с. Якоруда, Благоевградско
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Ф. 419Б
Ф. 420Б
Ф. 421Б
Ф. 422Б
Ф. 423Б
Ф. 424Б
Ф. 425Б
Ф. 426Б
Ф. 427Б
Ф. 428Б
Ф. 429Б
Ф. 430Б
Ф. 431Б
Ф. 432Б
Ф. 433Б
Ф. 434Б
Ф. 435Б
Ф. 436Б
Ф. 437Б
Ф. 438Б
Ф. 439Б

Първична партийна организация на БКП – с. Якоруда, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Основно училище
„Кирил и Методий“ – с. Якоруда, Благоевградско
Градски комитет на БКП – Банско
Първична партийна организация на БКП при ТКЗС „Иван Козарев“ – Банско
Градска първична партийна организация на БКП – Банско
Първична партийна организация на БКП при Учебно-производствено предприятие „Труд“ – Банско
Първична партийна организация на БКП при Трудово-производителна кооперация „Изгрев“ – Банско
Първична партийна организация на БКП при цех „Никола Вапцаров“ – Банско
Първична партийна организация на БКП при Горско стопанство –
Банско
Първична партийна организация на БКП при Първи квартал –
Банско
Първична партийна организация на БКП при Втори квартал –
Банско
Първична партийна организация на БКП при Трети квартал –
Банско
Първична партийна организация на БКП при Четвърти квартал –
Банско
Първична партийна организация на БКП при жп гара – Банско
Първична партийна организация на БКП при Каменна кариера –
Банско
Първична партийна организация на БКП при Градски народен съвет – Банско
Първична партийна организация на БКП при Наркооп – Банско
Първична партийна организация на БКП при Горски техникум
„Никола Вапцаров“ – Банско
Първична партийна организация на БКП при Основно училище –
Банско
Първична партийна организация на БКП при Държавно промишлено предприятие „Винпром“ – Банско
Териториална първична партийна организация на БКП – с. Обидим, Благоевградско
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Архивни справочници

Ф. 440Б
Ф. 441Б
Ф. 442Б
Ф. 443Б
Ф. 444Б
Ф. 445Б
Ф. 446Б
Ф. 447Б
Ф. 448Б
Ф. 449Б
Ф. 451Б
Ф. 452Б
Ф. 453Б
Ф. 454Б
Ф. 455Б
Ф. 456Б
Ф. 457Б
Ф. 458Б
Ф. 459Б
Ф. 460Б

606

Първична партийна организация на БКП – с. Филипово, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Гостун, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Кремен, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Осеново, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Държавно горско
стопанство – с. Добринище, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Горско стопанство
„Вищерица“ – с. Осеново, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при жп гара – с. Добринище, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при мах. „Ботево“ –
с. Обидим, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Добринище, Благоевградско
Градски комитет на БКП – Гоце Делчев
Първична партийна организация на БКП при Машинно-тракторна
станция – Гоце Делчев
Първична партийна организация на БКП при Гимназия „Яне Сандански“ – Гоце Делчев
Първична партийна организация на БКП – с. Делчево, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при „Зърнени храни“ –
Гоце Делчев
Първична партийна организация на БКП при Наркооп – Гоце
Делчев
Първична партийна организация на БКП – с. Господинци, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Борово, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Драгостин, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Лъжница, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при „Стройгрупа“ –
Гоце Делчев
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Ф. 461Б
Ф. 462Б
Ф. 463Б
Ф. 464Б
Ф. 466Б
Ф. 467Б
Ф. 468Б
Ф 469Б
Ф. 470Б
Ф. 471Б
Ф. 472Б
Ф. 473Б
Ф. 474Б
Ф. 475Б
Ф. 476Б
Ф. 477Б
Ф. 478Б
Ф. 479Б
Ф. 480Б
Ф. 481Б

Първична партийна организация на БКП – с. Добротино, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при училище „Братя Миладинови“ – Гоце Делчев
Първична партийна организация на БКП при ТКЗС „Яне Сандански“ – Гоце Делчев
Първична партийна организация на БКП при Шивашка кооперация – Гоце Делчев
Първична партийна организация на БКП при Градски общински
народен съвет – Гоце Делчев
Първична партийна организация на БКП – с. Буково, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Градска болница –
Гоце Делчев
Първична партийна организация на БКП при Държавно земеделско стопанство – Гоце Делчев
Първична партийна организация на БКП – с. Баничан, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Втори квартал –
Гоце Делчев
Първична партийна организация на БКП при Промкомбинат –
Гоце Делчев
Първична партийна организация на БКП при Държавно автомобилно предприятие – Гоце Делчев
Първична партийна организация на БКП при Околийски народен
съвет – Гоце Делчев
Първична партийна организация на БКП при Пощенска станция –
Гоце Делчев
Първична партийна организация на БКП – с. Средна, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Трети квартал –
Гоце Делчев
Първична партийна организация на БКП при Окръжно търговско
предприятие – клон Гоце Делчев
Първична партийна организация на БКП при БНБ – клон Гоце
Делчев
Първична партийна организация на БКП при Напоителна система – Гоце Делчев
Първична партийна организация на БКП при Стопанско предприятие „Комунални услуги“ – Гоце Делчев
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Архивни справочници

Ф. 482Б
Ф. 483Б
Ф. 484Б
Ф. 485Б
Ф. 486Б
Ф. 487Б
Ф. 488Б
Ф. 489Б
Ф. 490Б
Ф. 491Б
Ф. 492Б
Ф. 493Б
Ф. 494Б
Ф. 495Б
Ф. 496Б
Ф. 497Б
Ф. 498Б
Ф. 499Б
Ф. 500Б
Ф. 501Б
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Първична партийна организация на БКП при училище „Кирил и
Методий“ – Гоце Делчев
Първична партийна организация на БКП при Пети квартал – Гоце
Делчев
Първична партийна организация на БКП – с. Корница, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Опитна станция по
тютюна – Гоце Делчев
Първична партийна организация на БКП при Държавно горско
стопанство – с. Корница, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Държавно предприятие „Тютюнева промишленост“ – Гоце Делчев
Първична партийна организация на БКП при Горско стопанство –
Гоце Делчев
Първична партийна организация на БКП при Обущарска кооперация – Гоце Делчев
Първична партийна организация на БКП – с. Брезница, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Градско търговско
предприятие „Градска търговия“ – Гоце Делчев
Първична партийна организация на БКП – с. Мусомища, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Месоцентрала –
Гоце Делчев
Първична партийна организация на БКП при Четвърти квартал –
Гоце Делчев
Първична партийна организация на БКП при Второ основно училище – Гоце Делчев
Първична партийна организация на БКП при Първи квартал –
Гоце Делчев
Първична партийна организация на БКП при Държавно
индустриално предприятие „Гоце Делчев“ – Гоце Делчев
Общински комитет на БКП – с. Копривлен, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Горно Ляски,
Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Лялево, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Парил, Благоевградско
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Ф. 502Б
Ф. 503Б
Ф. 504Б
Ф. 505Б
Ф. 506Б
Ф. 507Б
Ф. 508Б
Ф. 509Б
Ф. 510Б
Ф. 511Б
Ф. 512Б
Ф. 513Б
Ф. 514Б
Ф. 515Б
Ф. 516Б
Ф. 517Б
Ф. 518Б
Ф. 519Б
Ф. 520Б
Ф. 521Б

Първична партийна организация на БКП – с. Садово, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Лъки, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Илинден, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Копривлен, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Ловча, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Тешово, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Гайтаниново,
Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Ново Ляски, Благоевградско
Общински партиен комитет на БКП – с. Хаджидимово, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Хаджидимово,
Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Петрелик, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Теплен, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Беслен, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Горняни, Благоевградско
Общински комитет на БКП – с. Гърмен, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Горно Дряново, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Гърмен, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при ТКЗС – с. Гърмен,
Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Ковачевица, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Марчево, Благоевградско
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Архивни справочници

Ф. 522Б
Ф. 523Б
Ф. 524Б
Ф. 525Б
Ф. 526Б
Ф. 527Б
Ф. 528Б
Ф. 529Б
Ф. 530Б
Ф. 531Б
Ф. 532Б
Ф. 533Б
Ф. 534Б
Ф. 535Б
Ф. 536Б
Ф. 537Б
Ф. 538Б
Ф. 539Б
Ф. 540Б
Ф. 541Б
Ф. 542Б
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Първична партийна организация на БКП при Горско стопанство
„Беслет“ – с. Гърмен, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Дебрен, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Лещен, Благоевградско
Общински партиен комитет на БКП – с. Огняново, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Огняново, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Мина „Канина“ –
с. Балдево, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Осиково, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Рибново, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Балдево, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Скребатно, Благоевградско
Общински партиен комитет на БКП – с. Дъбница, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Долно Дряново, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Ореше, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Абланица, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Долен, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Хвостяне, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Блатска, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Крушево, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Дъбница, Благоевградско
Общински партиен комитет на БКП – с. Сатовча, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Осина, Благоевградско
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Ф. 543Б
Ф. 544Б
Ф. 545Б
Ф. 546Б
Ф. 547Б
Ф. 548Б
Ф. 549Б
Ф. 550Б
Ф. 551Б
Ф. 552Б
Ф. 553Б
Ф. 554Б
Ф. 555Б
Ф. 556Б
Ф. 557Б
Ф. 558Б
Ф. 559Б
Ф. 560Б
Ф. 561Б
Ф. 562Б

Първична партийна организация на БКП – с. Црънча, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Плетена, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Ваклиново, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Общински народен
съвет – с. Сатовча, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Туховище, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Фъргово, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Кочан, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Жижево, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Крибул, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Слащен, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Годешево, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Бръщен, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Боголин, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Сатовча, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Горско стопанство –
с. Сатовча, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Държавно горско
стопанство „Дикчан“ – с. Сатовча, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Вълкосел, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Селкооп – с. Сатовча, Благоевградско
Градски комитет на БКП – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Дом за деца и юноши – Благоевград
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Архивни справочници

Ф. 563Б
Ф. 564Б
Ф. 565Б
Ф. 566Б
Ф. 567Б
Ф. 568Б
Ф. 569Б
Ф. 570Б
Ф. 571Б
Ф. 572Б
Ф. 573Б
Ф. 574Б
Ф. 575Б
Ф. 576Б
Ф. 577Б
Ф. 578Б
Ф. 579Б
Ф. 580Б
Ф. 581Б
Ф. 582Б
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Първична партийна организация на БКП при Енергоснабдяване –
Благоевград
Първична партийна организация на БКП при „Наркооп“ – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Градско търговско
предприятие „Градска търговия“ – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Проектантска организация – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Държавно стопанско предприятие „Балкантурист“ – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Окръжно търговско
предприятие – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Градско търговско
предприятие „Здрава храна“ – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Градски народен съвет – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Редакцията на вестник „Пиринско дело“ – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Окръжна болница –
Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Тубдиспансер –
Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Държавна спестовна
каса – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Градски комитет на
БКП – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Окръжен комитет на
БКП – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Доброволна организация за съдействие на отбраната – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при БНБ – клон Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Окръжно управление на съобщенията – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Държавен ансамбъл
за народни песни и танци – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при физкултурата – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Окръжно предприятие „Материално-техническо снабдяване“ – Благоевград
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Първична партийна организация на БКП при Окръжен съюз на
трудово-производителните кооперации – Благоевград
Ф. 584Б Първична партийна организация на БКП при Трудово-производителна кооперация „Единство“ – Благоевград
Ф. 585Б Първична партийна организация на БКП при Трудово-производителна кооперация „Нов свят“ – Благоевград
Ф. 586Б Първична партийна организация на БКП при Районен кооперативен съюз „Пирин“ – Благоевград
Ф. 587Б Първична партийна организация на БКП при Строителен техникум – Благоевград
Ф. 588Б Първична партийна организация на БКП при Държавно стопанско предприятие „Винпром“ – Благоевград
Ф. 589Б Първична партийна организация на БКП при Печатница – Благоевград
Ф. 590Б Първична партийна организация на БКП при ТКЗС – Благоевград
Ф. 591Б Първична партийна организация на БКП – с. Рилци, Благоевградско
Ф. 592Б Първична партийна организация на БКП – с. Покровник, Благоевградско
Ф. 593Б Първична партийна организация на БКП при Държавно търговско предприятие „Печатни произведения“ – Благоевград
Ф. 594Б Първична партийна организация на БКП при Пети квартал – Благоевград
Ф. 595Б Първична партийна организация на БКП при Държавен застрахователен институт – Благоевград
Ф. 596Б Първична партийна организация на БКП – с. Дъбрава, Благоевградско
Ф. 597Б Първична партийна организация на БКП – с. Грамада, Благоевградско
Ф. 598Б Първична партийна организация на БКП при Дървопласмент –
Благоевград
Ф. 598аБ Първична партийна организация на БКП при Стройматметиз –
Благоевград
Ф. 599Б Първична партийна организация на БКП при Първи квартал –
Благоевград
Ф. 600Б Първична партийна организация на БКП – с. Бараково, Кюстендилско
Ф. 601Б Първична партийна организация на БКП – с. Церово, Благоевградско
Ф. 583Б

613

Архивни справочници

Ф. 602Б
Ф. 603Б
Ф. 604Б
Ф. 605Б
Ф. 607Б
Ф. 608Б
Ф. 609Б
Ф. 610Б
Ф. 611Б
Ф. 612Б
Ф. 613Б
Ф. 614Б
Ф. 615Б
Ф. 616Б
Ф. 617Б
Ф. 618Б
Ф. 619Б
Ф. 620Б
Ф. 621Б
Ф. 622Б
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Първична партийна организация на БКП при Градско промишлено предприятие „Хлебна промишленост“ – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Държавно търговско предприятие „Специална търговия“ – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Съд и Прокуратура – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при „Зърнени храни“ –
Благоевград
Първична партийна организация на БКП при жп гара – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Текстилен комбинат
„Гоце Делчев“ – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Стопанско предприятие „Комунални услуги“ – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Драматичен театър
„Никола Вапцаров“ – Благоевград
Първична партийна организация на БКП – с. Бистрица, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Комбинат „Родопа“ – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Държавно стопанско предприятие „Петрол“ – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Поделение 1224 –
Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Здравен отдел – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Учителска организация – Благоевград
Първична партийна организация на БКП – с. Струмско, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Детски градини –
Благоевград
Първична партийна организация на БКП – с. Хърсово, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Горско стопанство –
Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Окръжно управление на горите – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Промкомбинат –
Благоевград
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Първична партийна организация на БКП при Държавно предприятие „Кинефикация“ – Благоевград
Ф. 624Б Първична партийна организация на БКП при Окръжен народен
съвет – Благоевград
Ф. 625Б Първична партийна организация на БКП при Държавно индустриално предприятие „Димо Хаджидимов“ – Благоевград
Ф. 626Б Първична партийна организация на БКП при Държавно автомобилно предприятие – клон Благоевград
Ф. 627Б Първична партийна организация на БКП при Политехническа
гимназия „Кирил и Методий“ – Благоевград
Ф. 628Б Първична партийна организация на БКП при Четвърти квартал –
Благоевград
Ф. 629Б Първична партийна организация на БКП при Окръжно пътно управление – Благоевград
Ф. 630Б Първична партийна организация на БКП при Вечерна гимназия –
Благоевград
Ф. 631Б Първична партийна организация на БКП при Окръжен съвет на
Българските професионални съюзи – Благоевград
Ф. 632Б Първична партийна организация на БКП – с. Бело поле, Благоевградско
Ф. 633Б Първична партийна организация на БКП при Държавно предприятие „Тютюнева промишленост“ – Благоевград
Ф. 634Б Първична партийна организация на БКП при Бръснарска кооперация – Благоевград
Ф. 635Б Първична партийна организация на БКП – с. Марулево, Благоевградско
Ф. 636Б Първична партийна организация на БКП – с. Еленово, Благоевградско
Ф. 637 Б Първична партийна организация на БКП при Метална кооперация
„Никола Вапцаров“ – Благоевград
Ф. 638Б Първична партийна организация на БКП при Общостроително
предприятие – Благоевград
Ф. 639Б Първична партийна организация на БКП – с. Делвино, Благоевградско
Ф. 640Б Първична партийна организация на БКП при Околийски народен
съвет – Благоевград
Ф. 641Б Първична партийна организация на БКП при Трети квартал –
Благоевград
Ф. 642Б Първична партийна организация на БКП при Втори квартал –
Благоевград
Ф. 623Б
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Архивни справочници

Ф. 643Б
Ф. 644Б
Ф. 645Б
Ф. 646Б
Ф. 647Б
Ф. 648Б
Ф. 649Б
Ф. 651Б
Ф. 652Б
Ф. 653Б
Ф. 655Б
Ф. 656Б
Ф. 657Б
Ф. 658Б
Ф. 659Б
Ф. 660Б
Ф. 661Б
Ф. 662Б
Ф. 663Б
Ф. 664Б
Ф. 665Б
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Първична партийна организация на БКП при Първо основно училище – Благоевград
Първична партийна организация на БКП – с. Мощанец, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Пето училище „Георги Измирлиев“ – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Техникум по икономика „Иван Илиев“ – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Окръжен и Околийски комитет на ДКМС – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Предприятие „Пренос-превоз“ – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Машинно-тракторна
станция– Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Трудово-производителна кооперация „Рила“ – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Завод за високоговорители „Гроздан Николов“ – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Окръжен и Градски
комитет на Отечествения фронт – Благоевград
Областен комитет на РМС – Благоевград
Окръжен комитет на ДКМС – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при ТКЗС „Победа“ –
с. Гарван, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП на Селкооп – с. Огражден, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Техникум по механотехника „Методи Алексиев“ – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Окръжен кооперативен съюз – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Второ основно училище – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Стопанско предприятие „Вторични суровини“ – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Окръжно аптечно
предприятие – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Окръжно управление на промишлеността – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Четвърто основно
училище – Благоевград
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Ф. 666Б
Ф. 667Б
Ф. 668Б
Ф. 669Б
Ф. 670Б
Ф. 671Б
Ф. 672Б
Ф. 673Б
Ф. 674Б
Ф. 675Б
Ф. 676Б
Ф. 677Б
Ф. 678Б
Ф. 679Б
Ф. 680Б
Ф. 681Б
Ф. 682Б
Ф. 683Б
Ф. 684Б
Ф. 685Б

Първична партийна организация на БКП при Ремонтна база на
Мина „Пирин“ – с. Брежани, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при автотранспорта на
Мина „Пирин“ – с. Брежани, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при сепарацията на
Мина „Пирин“ – с. Брежани, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при училищата „Отец
Паисий“ и „Христо Смирненски“ – Петрич
Първична партийна организация на БКП при Държавно индустриално предприятие „Христо Калайджиев“ – Петрич
Първична партийна организация на БКП при „Винпром“ – Петрич
Първична партийна организация на БКП при Селскостопански
техникум – Гоце Делчев
Първична партийна организация на БКП при Градски комитет на
БКП – Гоце Делчев
Първична партийна организация на БКП при Енергоснабдяване –
Гоце Делчев
Първична партийна организация на БКП при „Винпром“ – Гоце
Делчев
Първична партийна организация на БКП при Пътно управление –
Гоце Делчев
Първична партийна организация на БКП при Държавно предприятие „Зърнени храни“ – Разлог
Първична партийна организация на БКП при Политехническо
училище за ремонт на селскостопански машини „Иван Крачанов“ – Разлог
Първична партийна организация на БКП при Завод за хидролиза
и фуражни дрожди – Разлог
Първична партийна организация на БКП при Селкооп „Антон Попов“ – с. Коларово, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при училище „Антон
Попов“ – с. Коларово, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при училище „Христо
Смирненски“ – с. Ключ, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Основно училище –
с. Сатовча, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Селкооп – с. Дъбница, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Машинно-тракторна
станция – с. Дъбница, Благоевградско
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Архивни справочници

Ф. 686Б
Ф. 687Б
Ф. 688Б
Ф. 689Б
Ф. 690Б
Ф. 694Б
Ф 695Б
Ф. 696Б
Ф. 697Б
Ф. 698Б
Ф. 699Б
Ф. 700Б
Ф. 701Б
Ф. 702Б
Ф. 703Б
Ф. 704Б
Ф. 705Б
Ф. 706Б
Ф. 707Б
Ф. 709Б
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Партиен комитет на БКП при ТКЗС – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Втори квартал –
ДЗС – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Пети квартал –
ДЗС – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при странични предприятия при ДЗС – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Кравеферма – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Щаб на гражданска
отбрана – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при учрежденията –
с. Дъбница, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при жп спирка – с. Марино поле, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Машинно-тракторна
станция – с. Марикостиново, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Основно училище –
с. Кулата, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Трети и Четвърти
квартал – ТКЗС – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Държавно търговско предприятие „Бакалски стоки“ – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Общински народен
съвет – с. Гърмен, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Горско промишлено
стопанство – с. Кремен, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – служители – с. Хаджидимово, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Селскостопански
техникум – Банско
Първична партийна организация на БКП при Потребителна кооперация – с. Марикостиново, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Заграде, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Основно училище –
с. Кочан, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при „Текстилни влакна“ – Благоевград
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Ф. 710Б
Ф. 711Б
Ф. 712Б
Ф. 713Б
Ф. 714Б
Ф. 715Б
Ф. 716Б
Ф. 717Б
Ф. 718Б
Ф. 719Б
Ф. 720Б
Ф. 721Б
Ф. 722Б
Ф. 723Б
Ф. 724Б
Ф. 725Б
Ф. 726Б
Ф. 727Б
Ф. 728Б
Ф. 729Б
Ф. 730Б

Първична партийна организация на БКП при Държавно индустриално предприятие – с. Добринище, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Каменна кариера –
с. Влахи, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при ТКЗС – с. Първомай, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Основно училище –
с. Първомай, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП – с. Гюргево, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при ТКЗС „Пирин“ –
с. Брежани, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Втори производствен участък на ТКЗС – Банско
Първична партийна организация на БКП при животновъдството
на ТКЗС – Банско
Първична партийна организация на БКП при Общински народен
съвет – Белица
Първична партийна организация на БКП при Завод за слаботокови релета – с. Баня, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Държавно стопанско предприятие „Оранжерии“ – с. Баня, Благоевградско
Общински комитет на БКП – с. Кочан, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при ТКЗС – с. Баня, Благоевградско
Общински партиен комитет на БКП – с. Бабяк, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при ДЗС „Никола Парапунов“ – Разлог
Първична партийна организация на БКП при ДЗС – филиал с. Бачево, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Трето основно училище „Димитър Талев“ – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Държавно стопанско предприятие „Булгарплод“ – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Строително промишлено предприятие – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Държавна напоителна система – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Завод за измерителни инструменти и уреди – Благоевград
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Архивни справочници

Ф. 731Б
Ф. 732Б
Ф. 733Б
Ф. 734Б
Ф. 735Б
Ф. 736Б
Ф. 737Б
Ф. 738Б
Ф. 739Б
Ф. 740Б
Ф. 741Б
Ф. 742Б
Ф. 743Б
Ф. 744Б
Ф. 745Б
Ф. 746Б
Ф. 747Б
Ф. 748Б
Ф. 749Б
Ф. 750Б
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Първична партийна организация на БКП при Седми квартал –
Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Селкооп „Братски
труд“ – с. Гара Пирин, Благоевградско
Общински комитет на БКП – с. Елешница, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при рудник „Елешница –
1“ – с. Елешница, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при рудник „Елешница –
2“ – с. Елешница, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Рудоуправление
„Елешница“ – с. Елешница, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при „Обект – 30“ –
с. Елешница, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Държавно горско
стопанство – сектор „Селско стопанство“ – Якоруда
Първична партийна организация на БКП при Втори квартал –
Якоруда
Първична партийна организация на БКП при Държавен завод за
резервни части – Якоруда
Първична партийна организация на БКП при Завода за пластмасови детайли – Белица
Първична партийна организация на БКП при рудник „Ораново“ –
Симитли
Първична партийна организация на БКП при Държавно индустриално предприятие „Дечо Стефанов“ – клон Гоце Делчев
Първична партийна организация на БКП при Средно професионално-техническо училище по електропромишленост – Гоце Делчев
Първична партийна организация на БКП при стопанския двор на
ТКЗС „Яне Сандански“ – Гоце Делчев
Първична партийна организация на БКП при Държавно стопанско предприятие „Оранжерии“ – Петрич
Първична партийна организация на БКП при бригада „Овощарство“ на ТКЗС „Пети конгрес“ – Петрич
Първична партийна организация на БКП при бригада „Животновъдство“ на ТКЗС „Пети конгрес“ – Петрич
Първична партийна организация на БКП при домакинството на
ТКЗС „Пети конгрес“ – Петрич
Общински партиен комитет на БКП – с. Добринище, Благоевградско
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Ф. 751Б
Ф. 752Б
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Ф. 772Б
Ф. 773Б
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Общински комитет на БКП – с. Места, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Държавен автомобилен транспорт „Дирекция“ – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Фабрика „Арсо
Поптодоров“ – Благоевград
Първична партийна организация на БКП – учрежденска при Държавно земеделско стопанство – с. Коларово, Благоевградско
Околийски комитет на Димитровския съюз на народната младеж –
Благоевград
Градски комитет на Димитровския съюз на народната младеж –
Благоевград
Първична партийна организация на БКП при рудник „Мелник“ –
Мелник
Първична партийна организация на БКП при Градско търговско
предприятие „Здрава храна“ – Сандански
Първична партийна организация на БКП при Строително управление „Хидрострой“ – Сандански
Първична партийна организация на БКП при Управление „Земеделие“ – Благоевград
Общински партиен комитет на БКП – с. Слащен, Благоевградско
Партиен комитет на БКП при ДЗС – Благоевград
Партиен комитет на БКП при ДЗС – Сандански
Първична партийна организация на БКП при втора лозарска бригада на ДЗС – Сандански
Първична партийна организация на БКП при кравефермата на
ДЗС – Сандански
Първична партийна организация на БКП при зеленчукопроизводството на ДЗС – Сандански
Първична партийна организация на БКП при полевъдни бригади
ІV и V на ДЗС – Сандански
Първична партийна организация на БКП при Държавно стопанско предприятие „Булгарплод“ – Сандански
Първична партийна организация на БКП при Начално училище
„Арсений Костенцев“ – Благоевград
Градски комитет на ДКМС – Гоце Делчев
Общински комитет на ДКМС – с. Дъбница, Благоевградско
Общински комитет на ДКМС – с. Сатовча, Благоевградско
Общински комитет на ДКМС – с. Кочан, Благоевградско
Общински комитет на ДКМС – с. Хаджидимово, Благоевградско
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Ф. 775Б
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Общински комитет на ДКМС – с. Копривлен, Благоевградско
Общински комитет на ДКМС – с. Слащен, Благоевградско
Общински комитет на ДКМС – с. Падеж, Благоевградско
Общински комитет на ДКМС – Мелник
Общински комитет на ДКМС – с. Гара Пирин, Благоевградско
Общински комитет на ДКМС – с. Катунци, Благоевградско
Общински комитет на ДКМС при ТКЗС „Седми конгрес“– с. Склаве, Благоевградско
Общински комитет на ДКМС – с. Петрово, Благоевградско
Общински комитет на ДКМС – с. Марикостиново, Благоевградско
Общински комитет на ДКМС – с. Кърналово, Благоевградско
Общостопански комитет на ДКМС при ДЗС – Благоевград
Минен комитет на ДКМС при Мина „Пирин“ – с. Брежани,
Благоевградско
Общински комитет на ДКМС – с. Места, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Завода за столове
„Пирин“ – Банско
Първична партийна организация на БКП при Втори квартал –
Банско
Градски комитет на ДКМС – Петрич
Първична партийна организация на БКП при Приборостроителен
завод „Беласица“ – Петрич
Първична партийна организация на БКП при автотранспорта на
ДЗС – с. Коларово, Благоевградско
Околийски комитет на Димитровския съюз на народната младеж –
Гоце Делчев
Общински комитет на ДКМС – с. Брежани, Благоевградско
Общински комитет на ДКМС – с. Крупник, Благоевградско
Градски комитет на ДКМС – Симитли
Общински комитет на ДКМС – с. Гърмен, Благоевградско
Общински комитет на ДКМС – с. Огняново, Благоевградско
Общински комитет на ДКМС – с. Коларово, Благоевградско
Общински комитет на ДКМС – с. Първомай, Благоевградско
Градски комитет на ДКМС – Разлог
Градски комитет на ДКМС – Банско
Общински комитет на ДКМС – с. Бабяк, Благоевградско
Общински комитет на ДКМС – с. Баня, Благоевградско
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Градски комитет на ДКМС – Белица
Общински комитет на ДКМС – с. Добринище, Благоевградско
Общински комитет на ДКМС – с. Елешница, Благоевградско
Градски комитет на ДКМС – Якоруда
Градски комитет на ДКМС – Сандански
Общински комитет на ДКМС – с. Струмяни, Благоевградско
Общински комитет на ДКМС – с. Цапарево, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Основно училище –
с. Баня, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Консервна фабрика
„Пирин“ – с. Баня, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Завода за механични
конструкции – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Института за културно-просветни кадри – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Завода за ултракъсовълнови радиостанции „Михаил Антонов“ – Гоце Делчев
Първична партийна организация на БКП при Държавно търговско предприятие „Нармаг“ – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Завода за крепежни
елементи – Сандански
Първична партийна организация на БКП при Завода за авточасти – Сандански
Първична партийна организация на БКП при Държавен автомобилен транспорт „Пътнически превози“ – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Завод „Елпром“ –
Петрич
Първична партийна организация на БКП при Държавно горско
земеделско стопанство – с. Цапарево, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Завода за телефонна
апаратура – Банско
Първична партийна организация на БКП при Фабрика за детски
играчки „Изгрев“ – Банско
Общински комитет на БКП – с. Корница, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при рудник „Ораново“
на Мина „Пирин“ – с. Брежани, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при администрацията на
Аграрно-промишлен комплекс – Петрич
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Ф. 831Б
Ф. 833Б
Ф. 834Б
Ф. 835Б
Ф. 836Б
Ф. 837Б
Ф. 838Б
Ф. 839Б
Ф. 840Б
Ф. 841Б
Ф. 842Б
Ф. 843Б
Ф. 844Б
Ф. 845Б
Ф. 846Б
Ф. 847Б
Ф. 848Б
Ф. 849Б
Ф. 850Б
624

Първична партийна организация на БКП при бригада „Строителство“ на Аграрно-промишлен комплекс – Петрич
Първична партийна организация на БКП при Завода за превързочни материали – Сандански
Общински комитет на БКП – с. Брезница, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Комбината за целулоза и хартия – Разлог
Първична партийна организация на БКП при Завода за магнитни
глави – Разлог
Първична партийна организация на БКП при животновъдството
на Аграрно-промишлен комплекс – Петрич
Първична партийна организация на БКП при автотранспорта на
Аграрно-промишлен комплекс – Петрич
Първична партийна организация на БКП при зеленчукопроизводството на Аграрно-промишлен комплекс – Петрич
Първична партийна организация на БКП при лозарството на Аграрно-промишлен комплекс – Петрич
Първична партийна организация на БКП при овощарството на
Аграрно-промишлен комплекс – Петрич
Първична партийна организация на БКП при механизацията на
Аграрно-промишлен комплекс – Петрич
Партиен комитет при Завода за ултракъсовилнови радиостанции
„Михаил Антонов“ – Гоце Делчев
Първична партийна организация на БКП при отдел „Инструментален“ на Завода за ултракъсовълнови радиостанции „Михаил
Антонов“ – Гоце Делчев
Първична партийна организация на БКП при цех „Монтажен“ на
Завода за ултракъсовълнови радиостанции „Михаил Антонов“ –
Гоце Делчев
Първична партийна организация на БКП при първа комплексна
бригада на ТКЗС – Гоце Делчев
Първична партийна организация на БКП при автотранспорта на
Аграрно-промишлен комплекс „Неврокоп“ – Гоце Делчев
Партиен комитет на БКП при ТКЗС – Гоце Делчев
Заводски партиен комитет на БКП при Тютюнева промишленост – Гоце Делчев
Първична партийна организация на БКП при управлението на
Тютюнева промишленост – Гоце Делчев
Първична партийна организация на БКП при механизирания цех
на Тютюнева промишленост – Гоце Делчев
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Първична партийна организация на БКП при ръчния цех на Тютюнева промишленост – Гоце Делчев
Партиен комитет на БКП при Завода за хидролиза и фуражни
дрожди – Разлог
Първична партийна организация на БКП при дрождоразвъдния
цех на Завода за хидролиза и фуражни дрожди – Разлог
Първична партийна организация на БКП при хидролизния цех на
Завода за хидролиза и фуражни дрожди – Разлог
Заводски партиен комитет на БКП при Завода за телефонни части – Сандански
Първична партийна организация на БКП при цех „Крепежни елементи“ на Завода за телефонни части – Сандански
Партиен комитет на БКП при Завода за измерителни инструменти
и уреди – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при цех „Кръгли детайли“ на Завода за измерителни инструменти и уреди – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Държавен пивоварен завод „Пиринско пиво“ – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Завода за градивни
елементи – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при администрацията на
Аграрно-промишлен комплекс – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Автотранспортно
предприятие на Аграрно-промишлен комплекс – Благоевград
Партиен комитет на БКП при Държавен дървообработващ завод
„Димо Хаджидимов“ – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при шперплатен цех на
Държавен дървообработващ завод „Димо Хаджидимов“ – Благоевград
Партиен комитет на БКП при Завода за слаботокови релета –
с. Баня, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при администрацията на
Завода за слаботокови релета – с. Баня, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при инструменталния
цех на Завода за слаботокови релета – с. Баня, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при монтажния цех на
Завода за слаботокови релета – с. Баня, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при металопресовия цех
на Завода за слаботокови релета – с. Баня, Благоевградско
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Първична партийна организация на БКП при отдела за технически
и качествен контрол на Завода за слаботокови релета – с. Баня,
Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при ремонтно-механичния цех на Завода за слаботокови релета – с. Баня, Благоевградско
Партиен комитет при Тютюнев комбинат „Пирин“ – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при администрацията на
Тютюнев комбинат „Пирин“ – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Цигарена фабрика –
Благоевград
Заводски партиен комитет на БКП при Завода за механични конструкции – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при шлосеро-заварочен
цех на Завода за механични конструкции – Благоевград
Общински комитет на ДКМС – с. Корница, Благоевградско
Партиен комитет на БКП на Завода за магнитни глави – Разлог
Първична партийна организация на БКП при цех „Обработка и
ецване“ на Завода за магнитни глави – Разлог
Комбинатски партиен комитет на БКП при Комбината за целулоза и хартия – Разлог
Първична партийна организация на БКП при хартиеното производство на Комбината за целулоза и хартия – Разлог
Първична партийна организация на БКП при целулозното производство на Комбината за целулоза и хартия – Разлог
Партиен комитет на БКП при Завода за пластмасови детайли –
Белица
Първична партийна организация на БКП при шприцовия цех на
Завода за пластмасови детайли – Белица
Партиен комитет на БКП при Завода за градивни елементи – Благоевград
Партиен комитет на БКП при Завода за високоговорители „Гроздан Николов“ – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при цех „Бобинаж“ на
Завода за телефонни части – Сандански
Партиен комитет на БКП при Държавен автомобилен транспорт –
Смесено автостопанство – Сандански
Първична партийна организация на БКП при сервиза и администрацията на Държавен автомобилен транспорт – Смесено автостопанство – Сандански
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Ф. 890Б
Ф. 891Б
Ф. 892Б
Ф. 893Б
Ф. 894Б
Ф. 895Б
Ф. 896Б
Ф. 897Б
Ф. 898Б
Ф. 899Б
Ф. 900Б
Ф. 902Б
Ф. 903Б
Ф. 904Б
Ф. 905Б
Ф. 906Б
Ф. 907Б
Ф. 908Б
Ф. 909Б
Ф. 910Б
Ф. 911Б
Ф. 912Б

Първична партийна организация на БКП при цех „Диамантинов“
на Комбината за добив и обработка на мрамор – Сандански
Първична партийна организация на БКП при рудник „Петрово“ –
с. Петрово, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Завода за апаратура
с ниско напрежение – Сандански
Първична партийна организация на БКП при Фабрика „Биляна“ –
Петрич
Първична партийна организация на БКП при втора смяна на Шивашка фабрика – Петрич
Партиен комитет на БКП при Шивашка фабрика – Петрич
Партиен комитет на БКП при Приборостроителен комбинат „Беласица“ – Петрич
Първична партийна организация на БКП при Цех за пластмасови
изделия – Гоце Делчев
Първична партийна организация на БКП при Държавен автомобилен транспорт „Автостопанство“ – Гоце Делчев
Първична партийна организация на БКП при Държавно автомобилно предприятие „Автогара“ – Гоце Делчев
Първична партийна организация на БКП при Завод „Яко Доро
сиев“ – с. Хаджидимово, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Окръжен съвет за
култура – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при тъкачен цех на Текстилен комбинат „Гоце Делчев“ – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при цех „Многократен
координатен съединител“ на Завода за градивни елементи – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при управлението на Аграрно-промишлен комплекс „Спартак“ – Сандански
Първична партийна организация на БКП при Радио – Благоевград
Общински комитет на БКП – с. Гега, Благоевградско
Общински комитет на БКП – с. Дамяница, Благоевградско
Общински комитет на БКП – с. Кулата, Благоевградско
Общински комитет на БКП – с. Скрът, Благоевградско
Общински комитет на БКП – с. Осиково, Благоевградско
Съвет на партийните секретари на общинските комитети на БКП
при Аграрно-промишлен комплекс – Благоевград
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Ф. 913Б
Ф. 914Б
Ф. 915Б
Ф. 916Б
Ф. 917Б
Ф. 918Б
Ф. 919Б
Ф. 920Б
Ф. 921Б
Ф. 922Б
Ф. 923Б
Ф. 924Б
Ф. 925Б
Ф. 926Б
Ф. 927Б
Ф. 928Б
Ф. 929Б
Ф. 930Б
Ф. 931Б
Ф. 932Б
Ф. 933Б
Ф. 934Б
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Ученически комитет на ДКМС при Строителен техникум „Никола
Парапунов“ – Благоевград
Ученически комитет на ДКМС при Техникума по икономика
„Иван Илиев“ – Благоевград
Заводски комитет на ДКМС при Текстилен комбинат „Гоце Делчев“ – Благоевград
Заводски комитет на ДКМС при Завода за градивни елементи –
Благоевград
Първична партийна организация на БКП при монтажния цех на
Завода за телефонна апаратура – Банско
Партиeн комитет на БКП при Завода за телефонна апаратура –
Банско
Партиен комитет на БКП при Промкомбинат – Банско
Общински комитет на БКП – с. Вълкосел, Благоевградско
Партиен комитет на БКП при Комбината за добив и обработка на
мрамор „Пирин“ – Сандански
Първична партийна организация на БКП при Стопанска дирекция
„Местна промишленост и битови услуги“ – клон „Димитър Ежков“ – Гоце Делчев
Първична партийна организация на БКП при смяна „Анещи Узунов“ на Тютюнева промишленост – Гоце Делчев
Първична партийна организация на БКП при квартал „Дружба“ –
Гоце Делчев
Комбинатски партиен комитет на БКП при Строително-монтажен
комбинат – Благоевград
Учрежденски партиен комитет на БКП при Окръжен народен съвет – Благоевград
Общински комитет на БКП – с. Абланица, Благоевградско
Общински комитет на БКП – с. Игралище, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Софийски университет „Климент Охридски“ – филиал Благоевград
Първична партийна организация на БКП при „Автоматична телефонна централа“ на Завода за телефонна апаратура – Банско
Общоселски комитет на БКП – с. Добринище, Благоевградско
Заводски комитет на ДКМС при Завода за телефонна апаратура –
Банско
Заводски комитет на ДКМС при Завода за слаботокови релета –
с. Баня, Благоевградско
Общоселски комитет на БКП – с. Коларово, Благоевградско
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Ф. 935Б
Ф. 936Б
Ф. 937Б
Ф. 938Б
Ф. 939Б
Ф. 940Б
Ф. 941Б
Ф. 942Б
Ф. 943Б
Ф. 944Б
Ф. 945Б
Ф. 946Б
Ф. 947Б
Ф. 948Б
Ф. 949Б
Ф. 950Б
Ф. 951Б
Ф. 952Б
Ф. 953Б
Ф. 954Б
Ф. 955Б
Ф. 956Б
Ф. 957Б
Ф. 958Б
Ф. 960Б

Общоселски комитет на БКП – с. Склаве, Благоевградско
Ученически комитет на ДКМС при Единно средно политехническо училище „Владимир Поптомов“ – Разлог
Общоселски комитет на БКП – с. Дъбница, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Телевизионен център – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Домостроителен
комбинат – Благоевград
Първична партийна организация на БКП при Комбинат за телефонна апаратура – Благоевград
Общоселски комитет на ДКМС – с. Коларово, Благоевградско
Заводски комитет на ДКМС при Завод „Елпром“ – Петрич
Комбинатски комитет на ДКМС при Комбинат „Михаил Антонов“ – Гоце Делчев
Общоселски комитет на БКП – с. Бабяк, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Машинно-тракторна
станция – с. Сатовча, Благоевградско
Общоселски комитет на БКП – с. Слащен, Благоевградско
Общоселски комитет на БКП – с. Вълкосел, Благоевгродско
Общоселски комитет на БКП – с. Кочан, Благоевградско
Партиен комитет на БКП при Завода за горивна апаратура и авточасти – Сандански
Заводски партиен комитет на БКП при Машиностроителен завод
„Спартак“ – Сандански
Общостопански комитет на БКП при Държавно горско земеделско стопанство – с. Места, Благоевградско
Общоселски комитет на ДКМС – с. Дъбница, Благоевградско
Общоселски комитет на БКП – с. Петрово, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Обувен цех – с. Коларово, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Районна потребителна кооперация „Подгорие“ – с. Коларово, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при управлението на Аграрно-промишлен комплекс – с. Коларово, Благоевградско
Общоселски комитет на БКП – с. Цапарево, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Промкомбинат
„Огражден“ – с. Струмяни, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Районна потребителна кооперация „Славянка“ – с. Катунци, Благоевградско
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Ф. 961Б
Ф. 962Б
Ф. 963Б
Ф. 964Б
Ф. 965Б
Ф. 966Б
Ф. 967Б
Ф. 968Б
Ф. 969Б
Ф. 970Б
Ф. 971Б
Ф. 972Б
Ф. 973Б
Ф. 974Б
Ф. 975Б
Ф. 976Б
Ф. 977Б
Ф. 978Б
Ф. 979Б
Ф. 980Б
Ф. 981Б
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Първична партийна организация на БКП при Районна потребителна кооперация „Рила планина“ – Белица
Първична партийна организация на БКП при Средно оздравително училище „Никола Вапцаров“ – Белица
Минен комитет на ДКМС – с. Елешница, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Шивашки цех „Осми
март“ – с. Първомай, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Районна потребителна кооперация „Искра“ – с. Първомай, Благоевградско
Заводски комитет на ДКМС при Предприятие „Енергоремонт“ –
Кресна
Първична партийна организация на БКП при Основно училище
„Братя Миладинови“ – с. Годешево, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Трудово-производителна кооперация „Тодор Шопов“ – с. Сатовча, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Пасмантериен цех
„Васил Даракчиев“ – с. Сатовча, Благоевградско
Първична партийна организация на БКП при Районна потребителна кооперация „Бор“ – с. Сатовча, Благоевградско
Общоселски комитет на ДКМС – с. Вълкосел, Благоевградско
Общоселски комитет на ДКМС – с. Слащен, Благоевградско
Общоселски комитет на ДКМС – с. Кочан, Благоевградско
Заводски партиен комитет на БКП при Завода за столове „Пирин“ – Банско
Първична партийна организация на БКП при администрацията на
Завода за телефонна апаратура – Банско
Първична партийна организация на БКП при втори цех на Завод
за столове „Пирин“ – Банско
Първична партийна организация на БКП при Стопанско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство“ – Банско
Първична партийна организация на БКП при администрацията на
Промкомбинат – Банско
Първична партийна организация на БКП при първа растениевъдна бригада на Аграрно-промишлен комплекс „Иван Козарев“ –
Банско
Първична партийна организация на БКП при Районна потребителна кооперация „Славянка“ – Банско
Първична партийна организация на БКП при Общински народен
съвет – Банско

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА Д А – БЛАГОЕВГРАД 1944–2009

Първична партийна организация на БКП при Машинно-тракторна
станция – Банско
Ф. 983Б Заводска комитет на ДКМС при Завода за столове „Пирин“ – Банско
Ф. 984Б Общоселски комитет на ДКМС – с. Добринище, Благоевградско
Ф. 985Б Първична партийна организация на БКП при цех „Ферити и ецване“ в Завода за магнитни глави – Разлог
Ф. 986Б Първична партийна организация на БКП при Автосервиз „Предел“ – Разлог
Ф. 987Б Първична партийна организация на БКП при управлението на Аграрно-промишлен комплекс – Разлог
Ф. 988Б Заводски комитет на ДКМС в Завода за магнитни глави – Разлог
Ф. 989Б Заводска комсомолска организация при Комбината за целулоза и
хартия – Разлог
Ф. 990Б Заводски комитет на ДКМС в Завода за хидролиза и фуражни
дрожди – Разлог
Ф. 991Б Комбинатски комитет на ДКМС в Комбината за слаботокови релета – с. Баня, Благоевградско
Ф. 993Б Партиен комитет на БКП при Стопанска дирекция „Местна промишленост и битови услуги“ – клон „Христо Смирненски“ – Сандански
Ф. 994Б Заводски комитет на БКП при Завода за превързочни материали –
Сандански
Ф. 995Б Първична партийна организация на БКП при Санаторно-курортен комплекс – Сандански
Ф. 996Б Първична партийна организация на БКП при Строително-монтажен комбинат „Общостроително предприятие“ – Сандански
Ф. 997Б Първична партийна организация на БКП при отрасъл „Шивачи“
на Стопанска дирекция „Местна промишленост и битови услуги“ – клон „Христо Смирненски“ – Сандански
Ф. 998Б Първична партийна организация на БКП при Общински съвет за
народна просвета – Сандански
Ф. 999Б Първична партийна организация на БКП при Държавен автомобилен транспорт „Пътнически превози“ – Сандански
Ф. 1000Б Първична партийна организация на БКП при Политехническа
гимназия „Яне Сандански“ – Сандански
Ф. 1001Б Първична партийна организация на БКП при Районна потребителна кооперация „Пирин“ – Сандански
Ф. 1002Б Заводски комитет на ДКМС при Завода за авточасти – Сандански
Ф. 982Б
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Ф. 1003Б Заводска комсомолска организация при Завода за превързочни
материали – Сандански
Ф. 1004Б Ученически комитет на ДКМС при Политехническа гимназия
„Яне Сандански“ – Сандански
Ф. 1005Б Заводски комитет на ДКМС при Завода за телефонни части – Сандански
Ф. 1006Б Първична партийна организация на БКП при Районна потребителна кооперация – с. Гърмен, Благоевградско
Ф. 1007Б Първична партийна организация на БКП при управлението на Аграрно-промишлен комплекс „Иван Гулев“ – с. Гърмен, Благоевградско
Ф. 1008Б Общоселски комитет на ДКМС – с. Рибново, Благоевградско
Ф. 1009Б Първична партийна организация на БКП – производствена при
Завод „Яко Доросиев“ – с. Хаджидимово, Благоевградско
Ф. 1010Б Общоселски комитет на ДКМС – с. Абланица, Благоевградско
Ф. 1011Б Заводски комитет на ДКМС при Завод „Яко Доросиев“ – с. Хаджидимово, Благоевградско
Ф. 1012Б Първична партийна организация на БКП при Стопанско предприятие „Петрол“ – клон Разлог
Ф. 1013Б Първична партийна организация на БКП при Завод „Елпром“ –
Петрич
Ф. 1014Б Първична партийна организация на БКП при Приборостроителен
комбинат „Беласица“ – Бриз Е – Петрич
Ф. 1015Б Първична партийна организация на БКП при Районен съд и Прокуратура – Петрич
Ф. 1016Б Първична партийна организация на БКП при Митница – с. Кулата, Благоевградско
Ф. 1017Б Първична партийна организация на БКП при Комбинат „Биляна“ – трикотаж – Петрич
Ф. 1018Б Първична партийна организация на БКП при квартал „Антон Попов“ – Петрич
Ф. 1019Б Първична партийна организация на БКП при Комбинат „Биляна“ – цех с. Кърналово, Благоевградско
Ф. 1020Б Първична партийна организация на БКП при Цех 160 – Петрич
Ф. 1021Б Първична партийна организация на БКП при управлението на Аграрно-промишлен комплекс „Димитър Благоев“ – Благоевград
Ф. 1022Б Първична партийна организация на БКП при Завода за инструментална екипировка и нестандартно технологично оборудване –
Благоевград
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Ф. 1023Б Първична партийна организация на БКП при Завода за безалкохолни напитки – Благоевград
Ф. 1024Б Първична партийна организация на БКП при Окръжния комитет
за държавен и народен контрол – Благоевград
Ф. 1025Б Първична партийна организация на БКП при Окръжен кооперативен съюз „Комбинат“ – ширпотреба – Благоевград
Ф. 1026Б Първична партийна организация на БКП при Стопанска дирекция
„Търговия“ – Благоевград
Ф. 1027Б Вузовски комитет на БКП при Висш педагогически институт –
Благоевград
Ф. 1028Б Заводски комитет на Димитровския комунистически младежки
съюз при Завода за измерителни инструменти и уреди – Благоевград
Ф. 1029Б Първична партийна организация на БКП при Предприятие „Млечна промишленост“ – Благоевград
Ф. 1030Б Първична партийна организация на БКП при Монтажен завод за
релета – Якоруда
Ф. 1031Б Първична партийна организация на БКП при Промкомбинат
„Места“ – Якоруда
Ф. 1032Б Общоселски комитет на ДКМС – с. Конарско, Благоевградско
Ф. 1033Б Заводски комитет на ДКМС при Монтажен завод за релета – Якоруда
Ф. 1034Б Първична партийна организация на БКП при цех „Подготвителен“ на Завод „Анещи Узунов“ – Гоце Делчев
Ф. 1035Б Първична партийна организация на БКП при администрацията на
Завод „Анещи Узунов“ – Гоце Делчев
Ф. 1036Б Първична партийна организация на БКП при цех „Пластмаси“ на
Завод „Анещи Узунов“ – Гоце Делчев
Ф. 1037Б Първична партийна организация на БКП при квартал „Георги Димитров“ – Гоце Делчев
Ф. 1038Б Първична партийна организация на БКП при цех „Пластмаси“ –
с. Копривлен към Комбинат „Михаил Антонов“ – Гоце Делчев
Ф. 1039Б Първична партийна организация на БКП при цех „Батерии“ на
Комбинат за ултракъсовълнови радиостанции „Михаил Антонов“ – Гоце Делчев
Ф. 1040Б Първична партийна организация на БКП при цех „Зарядни устройства“ на Комбинат за ултракъсовълнови радиостанции „Михаил Антонов“ – Гоце Делчев
Ф. 1041Б Първична партийна организация на БКП при енергомеханичен
отдел на Завод „Анещи Узунов“ – Гоце Делчев
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Ф. 1042Б Първична партийна организация на БКП при Трудово-производителна кооперация „Атанас Тешовски“ – Гоце Делчев
Ф. 1043Б Първична партийна организация на БКП при културните институти – Гоце Делчев
Ф. 1044Б Първична партийна организация на БКП при Окръжния съвет на
Съюза на българските автомобилисти – Благоевград
Ф. 1045Б Първична партийна организация на БКП при Обувна фабрика
„Вихрен“ – Благоевград
Ф. 1046Б Първична партийна организация на БКП при „Телевизионни и радиосервизи“ – Благоевград
Ф. 1047Б Първична партийна организация на БКП при Районна потребителна кооперация – Благоевград
Ф. 1048Б Първична партийна организация на БКП при Общостроително
предприятие „Благоустройствени строежи“ – Благоевград
Ф. 1049Б Първична партийна организация на БКП при Стопанска дирекция
„Местна промишленост и битови услуги“ – Благоевград
Ф. 1050Б Първична партийна организация на БКП при Горско стопанство –
Мелник
Ф. 1051Б Заводски комитет на ДКМС при Завод за високоговорители
„Гроздан Николов“ – Благоевград
Ф. 1052Б Комбинатски комитет на ДКМС при Комбинат „Биляна“ – Петрич
Ф. 1053Б Заводски комитет на ДКМС при Завода за предмети за бита
„Явор“ – Петрич
Ф. 1054Б Общоселски комитет на ДКМС – с. Марикостиново, Благоевградско
Ф. 1055Б Първична партийна организация на БКП при Народно основно
училище „Неофит Рилски“ – Мелник
Ф. 1056Б Териториална първична партийна организация на БКП – с. Абланица, Благоевградско
Ф. 1057Б Териториална първична партийна организация на БКП – с. Копривлен, Благоевградско
Ф. 1058Б Заводски комитет на ДКМС при Завода за механични конструкции – Благоевград
Ф. 1059Б Първична партийна организация на БКП при Междуокръжна партийна школа – Благоевград
Ф. 1060Б Междуокръжна партийна школа – Благоевград
Ф. 1061Б Първична партийна организация на БКП при Окръжния комитет
на Отечествения фронт – Благоевград
Ф. 1062Б Общоселски комитет на БКП – с. Елешница, Благоевградско
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Ф. 1063Б Първична партийна организация на БКП при администрацията на
Аграрно-промишлен комплекс „Струма“ – Симитли
Ф. 1064Б Партиен комитет на БКП при Автостопанство – Петрич
Ф. 1066Б Първична партийна организация на БКП при Машинно-тракторна
станция – с. Коларово, Благоевградско
Ф. 1067Б Първична партийна организация на БКП при цех „Диамантинов“
при Комбината за добив и обработка на мрамор – Сандански
Ф. 1068Б Първична партийна организация на БКП при финансовия отдел на
Окръжен народен съвет – Благоевград
Ф. 1069Б Първична партийна организация на БКП при отдел „Окръжна
държавна инспекция по труда“ при Окръжен народен съвет – Благоевград
Ф. 1070Б Първична партийна организация на БКП при База за развитие на
Завод за ултракъсовълнови радиостанции „Михаил Антонов“ –
Гоце Делчев
Ф. 1071Б Първична партийна организация на БКП при цех „Механичен“
на Завод за ултракъсовълнови радиостанции „Михаил Антонов“ –
Гоце Делчев
Ф. 1072Б Първична партийна организация на БКП при Проектантска организация – Благоевград
Ф. 1073Б Първична партийна организация на БКП при Общински комитет
на ДКМС – Гоце Делчев
Ф. 1074Б Заводски комитет на ДКМС при Завода за пластмаси „Пиринпласт“ – Гоце Делчев
Ф. 1076Б Първична партийна организация на БКП при техническите сътрудници на Окръжния комитет на БКП – Благоевград
Ф. 1077Б Партиен комитет на БКП при Първостепенна болница – Благоевград
Ф. 1080Б Първична партийна организация на БКП при Полувисш институт
по механо и електротехника – Благоевград
Ф. 1081Б Първична партийна организация на БКП при Езикова гимназия –
Благоевград
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СПИСЪК НА СПОМЕНИТЕ
СП 1 Спомени от Димитър Иванов Георгиев за политическите борби
през периода 1937–1944 г. в локомотивното депо – с. Симитли. Машинопис,
ръкопис. 9 л.
СП 6 Спомени от Костадин Ангелов Смилянов за поминъка, бита и вярванията на населението в с. Марикостиново, Балканската и Междусъюзническата войни и гръцкото нашествие в района през октомври 1925 г. Машинопис. 20 л.
СП 7 Спомени от Георги Илиев Пражаров за септемврийските събития
през 1923 г. в Разлог. Машинопис. 3 л.
СП 9 Спомени от Славка Ваканова Накова от Банско за участието ѝ в
съпротивителното движение. Машинопис. 18 л.
СП 10 Спомени от Стоян Мицов Самарджиев за дейността на Яне Сандански и неговите съмишленици. Ръкопис, машинопис. 112 л.
СП 11 Спомени от Никола Иванов Балджиев за дейността му в съпротивителното движение през 1941–1944 г. Машинопис. 419 л.
СП 14 Спомени от Георги Мицов Джибрилов за Никола Йонков Вапцаров. Машинопис. 1 л.
СП 15 Спомени от Роза Смилянова за брат ѝ Антон Попов. Машинопис.
24 л.
СП 16 Спомени от Александър Димитров за Асен Итов Веселинов. Машинопис. 5 л.
СП 17 Спомени от Александър Димитров за кооперативното движение
преди 9 септември 1944 г. в Свети Врач (Сандански). Машинопис. 5 л.
СП 20 Спомени от Елеонора Иванова Давчева за дейността ѝ като ремсистка с данни за Никола Калъпчиев, Станой Крекмански, Станке Лисичков,
Стефан Миленков, Веса Бараковска, Никола Вапцаров и др. Машинопис.
24 л.
СП 21 Спомени от Елеонора Иванова Давчева за дейността на Никола
Костадинов Калъпчиев като ръководител на антифашистката борба в Горноджумайско (Благоевградско). Машинопис. 10 л.
СП 22 Спомени от Ангел Георгиев Тасински за дейността му като член
на БКП от 1935 до 1974 г. Машинопис, ръкопис. 63 л.
СП 23 Спомени от Иван Димитров Мизилов за участието му в септемврийските събития през 1923 г. като войник в Неврокопско. Машинопис. 3 л.
СП 24 Спомени от Елеонора Иванова Давчева за Елена Калъпчиева,
Гина Крекманска, Петра Дерменджиева и Гина Междуречка. Машинопис.
6 л.
СП 26 Спомени от Иван Г. Топалов (Йовчо) за другарството в партизанския отряд „Никола Парапунов“. Машинопис. 2 л.
СП 28 Спомени за читалищната дейност през 1926–1934 г. в Банско.
Машинопис, ръкопис. 15 л.
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СП 31 Спомени от Георги Лазаров за участието му във Втората световна война 1944–1945 г. Машинопис. 6 л.
СП 33 Спомени от Мария Андонова Измирлиева за Кукуш, революционното му минало, Първата световна война и бежанския живот на кукушани. Машинопис. 12 л.
СП №: 34 Спомени от Иван Прангов за дейността на БЗНС през 1922–
1944 г. в Разложки район. Машинопис. 3 л.
СП №: 36 Спомени от Никола Менов за политическите борби през
1913–1942 г. в Неврокопска околия. Машинопис. 31 л.
СП 37 Спомени от Стоян Д. Бухлев за дейността на БЗНС през 1919–
1944 г. в Неврокоп (Гоце Делчев). Машинопис. 4 л.
СП 38 Спомени от Илия Атанасов Ставров за политическите борби през
1919–1944 г. в Светиврачкия и Петричкия райони. Ръкопис, машинопис. 22 л.
СП 39 Спомени от Иван Михайлов Бутраков за дейността на БЗНС през
1919–1944 г. в Неврокоп (Гоце Делчев). Машинопис. 5 л.
СП 40 Спомени от Атанас Г. Кемалов за дейността на БЗНС през 1919–
1944 г. в Неврокоп (Гоце Делчев). Машинопис. 4 л.
СП 42 Спомени от Асен Борисов Тасев за превеждането и разпространяването на романа на Н. Островски „Как се каляваше стоманата“ през 1936–
1937 г. в Старозагорския затвор. Машинопис. 3 л.
СП 43 Спомени от Петър Демиревски за септемврийските събития през
1923 г. в Горноджумайска околия. Машинопис. 7 л.
СП 47 Спомени от Иван Николов Калинков за Иван Козарев. Машинопис. 5 л.
СП 52 Спомени от Славе Попов от Белица за живота в Разложкия партизански отряд. Звукозапис. 1 ролка, 15 мин.
Забележка: Заедно със СП 53, СП 67, СП 68.
СП 53 Спомени от Роза Смилянова за Никола Вапцаров и за дружбата
му с Антон Попов. Звукозапис. 1 ролка, 10 мин.
Забележка: Заедно със СП 52, СП 67, СП 68.
СП 54 Спомени от Георги Панайотов Кабзималов за основаването и
дейността на комунистическата партия в с. Левуново. Ръкопис. 7 л.
СП 55 Спомени от Ангел Косачев за създаването и дейността на партизанския отряд „Яне Сандански“, действал в района на Свети Врач (Сандански). Машинопис. 8 л.
СП 57 Спомени от Тодор Папалезов за политическата му дейност през
1934–1944 г. Ръкопис. 5 л.
СП 58 Спомени от Георги Божов за политическата му дейност през
1922–1944 г. в Неврокопско (Гоцеделчевско). Машинопис. 2 л.
СП 59 Спомени от Кочо Павлов Павлов от с. Кобалище, Драмска околия (Гърция) за Балканската война и за освобождението на Неврокоп (Гоце
Делчев) от турско робство през 1912 г. Машинопис. 53 л.
СП 60 Спомени от Владимир Левков за пребиваването му през 1942–
1944 г. в Горноджумайския затвор. Машинопис. 4 л.
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СП 61 Спомени от Владимир Левков за живота и дейността на Станой
Иванов Крекмански през периода 1931–1944 г. Машинопис. 18 л.
СП 62 Спомени от Андрея Николов Майсторски за основаването и дейността на земеделските дружби в селата от Огражденски район. Ръкопис, машинопис. 2 л.
СП 64 Спомени от Петър Демиревски за събитията на 6–10 септ. 1944 г.
в Горна Джумая (Благоевград). Ръкопис, машинопис. 4 л.
СП 65 Спомени от Лазар Тодоров Гешев от с. Годлево за участието му в
септемврийските събития през 1923 г. в Разлог. Машинопис. 4 л.
СП 66 Спомени от Стоян Каракашев за живота и дейността на Илия Поппетров от с. Гайтаниново. Снимка на с. Гайтаниново. Ръкопис. 3 л.
СП 67 Спомени от Борис Христов Манов за дейността на Горноджумайската ремсова организация през 1941–1944 г. Звукозапис. 1 ролка, 30 мин.
Забележка: Заедно със СП 52, СП 53, СП 68.
СП 68 Спомени от Венера Стоянова Клинчарова за младежкото революционно движение в окръга през 1937–1944 г. Звукозапис. 1 ролка, 35 мин.
Забележка: Заедно със СП 52, СП 53, СП 67.
СП 69 Спомени от Велика Петкова от с. Междурек, Кукушко (Гърция)
за живота в с. Междурек, за Гоце Делчев и за бежанските години. Звукозапис
и машинописен препис. 1 ролка, 40 мин. и 9 л.
СП 70 Спомени от Никола Шуманов за участието му в политическите
борби през 1921–1944 г. Ръкопис. 4 л.
СП 71 Спомени от Александър Иванов Терзиев за престоя му в ареста
и затвора като политзатворник през 1935–1936 г. в Неврокоп (Гоце Делчев).
Машинопис. 6 л.
СП 72 Спомени от Костадин Шомов за участието му в политическите
борби през 1932–1944 г. Ръкопис. 4 л.
СП 76 Спомени от Христо Д. Ампов за живота и дейността на Таската
Серски. Ръкопис. 32 л.
СП 77 Спомени от Санка Хаджиянчева и Желязко Колев за Атанас Хаджиянчев. Машинопис. 2 л.
СП 78 Спомени от Мария Костадинова Божикова-Николчева за живота
и дейността на брат ѝ – Илия Костадинов Божиков – най-малкият партизанин
в Петричкия партизански отряд. Машинопис. 13 л.
СП 79 Спомени от Велика Костадинова Божикова-Керемедчиева за
участието ѝ в съпротивителното движение. Машинопис. 5 л.
СП 80 Спомени от Мария Костадинова Божикова-Николчева за брат ѝ –
Тодор Костадинов Божиков – първият партизанин в Петричкия партизански
отряд. Машинопис. 4 л.
СП 81 Спомени от Борис Манов за Горноджумайския партизански отряд и за боя на 29 ян. 1944 г. при с. Лисия. Звукозапис. 1 ролка, 60 мин.
СП 82 Спомени от Атанас Стратиев за участието му в съпротивителното движение. Звукозапис. 2 ролки по 60 мин. – общо 120 мин.
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СП 83 Спомени от Ангел Тодоров за неговия другар и съратник Борис
Тошев. Ръкопис. 2 л.
СП 87 Спомени от Христо Д. Ампов за Димитър Точев – секретар на
Мелнишкия околийски комитет на ВМРО (обединена). Ръкопис. 22 л.
СП 88 Спомени от Христо Д. Ампов за убийството на Тодор Александров. Ръкопис. 56 л.
СП 89 Спомени от Стоил Симеонов Попов за горските служби през периода 1913–1960 г. в Неврокопска (Гоцеделчевска) околия. Машинопис. 18 л.
СП 90 Спомени от Елена Паскова за участието ѝ в гръцкото партизанско движение – 1946–1949 г. Ръкопис. 6 л.
СП 94 Спомени от Станоя Георгиев Илиев за участието му в политическите борби през периода 1920–1944 г. Машинопис. 7 л.
СП 95 Спомени от Михаил Тасков за участието му в гръцкото партизанско движение – 1946–1949 г. Ръкопис. 11 л.
СП 96 Спомени от Калоян Димитров Карпатов за първия партизанин
в Петричкия партизански отряд – Тодор Костадинов Божиков. Машинопис.
16 л.
СП 97 Спомени от Иван Льонов за участието на Тодор Костадинов Божиков в съпротивителното движение през 1941–1944 г. Ръкопис, машинопис.
4 л.
СП 98 Спомени от Мария Костадинова Николчева за участието ѝ в съпротивителното движение. Снимки на Мария Николчева и членове на нейното
семейство – 8 бр. Машинопис. 15 л.
СП 99 Автобиография на Тодор Костадинов Божиков – активен борец
против фашизма и капитализма в Петрич. Машинопис. 5 л.
СП 101 Спомени от Андон Д. Тутов за Тодор Атанасов Стайков. Машинопис. 3 л.
СП 104 Спомени от Васил Крекмански за съвместната акция на партизанските отряди „Никола Калъпчиев“, „Никола Парапунов“ и „Коста
Петров“ на 24 август 1944 г. в местността „Жабокрек“ и кочериновската почивна станция. Ръкопис. 5 л.
СП 105 Спомени от Крум Христов за Горна Джумая (Благоевград) през
периода 1913–1923 г. Машинопис. 19 л.
СП 108 Спомени от Стоян Сарафов за предотвратяване взривяването на
складовете за боеприпаси в местността „Копанчето“ край Петрич през септ.
1944 г. Машинопис. 3 л.
СП 109 Спомени от Стоян Георгиев Киряков за участието му в съпротивителното движение през периода 1941–1944 г. Ръкопис. 10 л.
СП 110 Спомени от Георги Ангелов Бучков за превземането на с. Якоруда от трети батальон на партизанска бригада „Чавдар“ на 22 юли 1944 г. и
смъртта на четния командир Никола Петров – Караджата. Машинопис. 3 л.
СП 111 Спомени от Георги Трендафилов за гибелта на Гоце Делчев в
с. Баница. Машинопис. 4 л.
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СП 112 Спомени от Върбан П. Илиев за участието на железничарите от
жп район Дупница – Симитли в политическите борби. Машинопис. 5 л.
СП 113 Спомени за живота и дейността на Горноджумайския партизански отряд „Никола Калъпчиев“ и за командира на отряда през 1943–1944 г.
Асен Дерменджиев. Машинопис. 12 л.
СП 114 Спомени „Огнище на революционни и просветни традиции“ за
Горноджумайската (Благоевградската) гимназия (бивша Солунска) през периода 1920–1925 г. от възпитаника ѝ Иван Рупов. Машинопис. 8 л.
СП 117 Спомени от Иван Милушев Марков за Раздолския бунт срещу
ВМРО през 1921 г. Машинопис. 6 л.
СП 118 Спомени от Димитър Атанасов Градев за зараждането на кооперативното движение през 1930–1945 г. в Микревски район. Снимка на кооператори от с. Микрево при излизането им от затвора през 1939 г. Ръкопис,
машинопис. 20 л.
СП 119 Спомени от Крум Хаджиев за борбата срещу турското робство
в с. Кърчево, Демирхисарска околия и асимилирането на българското население в Егейска Македония от гръцките власти. Ръкопис, машинопис. 5 л.
СП 120 Спомени от Димитър Котевски за учредяването на ТКЗС „Партизанска звезда“ – с. Горна Крушица. Ръкопис, машинопис. 8 л.
СП 121 Спомени от Стоян Стойчев Митрев за основаването на ТКЗС
през 1956 г. в с. Микрево. Ръкопис. 4 л.
СП 123 Спомени от Захари Иванов Мадолев от Белица за Междусъюзническата и Първата световна войни 1913–1918 г. Ръкопис, машинопис. 2 л.
СП 124 Спомени от Иван Серафимов Тричков за бригадирското движение през 1947–1949 г. Ръкопис, машинопис. 12 л.
СП 125 Спомени от Методи Илиев Филатов за основаването на ТКЗС
през 1948 г. в с. Огражден. Ръкопис, машинопис. 6 л.
СП 126 Спомени от Атанас Траянов Васильовски за участието му в политическите борби и създаването на ТКЗС в с. Ново Кономлади. Ръкопис,
машинопис. 49 л.
СП 127 Спомени от Борис Трайков Богоев за с. Кономлади, Костурско
(Гърция), основаването на с. Ново Кономлади в пределите на България и
живота в селото до създаването на ТКЗС през 1948 г. Ръкопис, машинопис.
18 л.
СП 128 Спомени от Естер Лиячева Данон за участието ѝ в съпротивителното движение. Машинопис. 19 л.
СП 129 Спомени от Благой Георгиев Иванов за участието му в съпротивителното движение и кратки сведения за историята на с. Капатово. Ръкопис.
3 л.
СП 132 Спомени от Борис Ролев за пребиваването на партизанския отряд „Антон Попов“ през август 1944 г. на гръцка територия и за съвместната
акция с гръцките партизани в с. Крушево. Машинопис. 6 л.
СП 133 Очерк от Илия Ушаков за Атанас Георгиев Миховски по повод
55-годишнината от смъртта му. 2 л.
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СП 135 Спомени от Георги Н. Чилев за партизанския отряд „Н. Парапунов“ и за политическите събития през май 1944 г. в Разлог. Машинопис. 3 л.
СП 141 Спомени от Вера Зигова за партизанина Стоимен Календерски.
Машинопис. 2 л.
СП 142 Спомени от Костадин Георгиев Петков за участието му в съпротивителното движение. Машинопис. 52 л.
СП 143 Спомени от Славка Георгиева Кордева за живота на ремсовата
организация от юли 1942 до дек. 1943 г. в Горна Джумая (Благоевград). Машинопис. 7 л.
СП 144 Спомени от Славка Георгиева Кордева за напускането на затвора в Плевен от политическите затворници на 7 септ. 1944 г. и пътуването до
София и Горна Джумая (Благоевград). Машинопис. 4 л.
СП 145 Спомени от Славка Георгиева Кордева за дейността на РМС в
Горноджумайската (Благоевградската) гимназия през периода 1939–1944 г.
Машинопис. 9 л.
СП 146 Спомени от Методи Десподов Христов за дейността на първичната партийна организация през периода 1919–1971 г. в с. Логодаж и създаването и развитието на ТКЗС в селото. Машинопис. 9 л.
СП 147 Спомени от Методи Десподов Христов за дейността на ремсовата организация през периода 1939–1944 г. в селата Лешко, Логодаж, Селище,
Дренково и др. Машинопис. 7 л.
СП 148 Спомени от Методи Десподов Христов за дейността му в ремсовата група на първо армейско товарно поделение в Разлог от 15 септ. 1941
до 15 септ. 1943 г. Машинопис. 7 л.
СП 149 Спомени от Георги Спасов Павлов за участието му в съпротивителното движение. Машинопис. 17 л.
СП 150 Спомени от Костадин Иванов Велев за участието му в установяването и укрепването на новата власт (1944–1950 г.). Ръкопис. 1 л.
СП 151 Спомени от Александър Николов Ботев за живота и политическата му дейност през 1925–1944 г. Ръкопис. 2 л.
СП 152 Спомени от Алеко Алеков Близнаков за участието му във Втората световна война 1944–1945 г. Ръкопис. 2 л.
СП 153 Спомени от Русен Воденичаров за участието му във Втората
световна война 1944–1945 г. Ръкопис. 2 л.
СП 154 Спомени от Борис Филин за участието му в съпротивителното
движение през 1941–1944 г. Ръкопис. 2 л.
СП 155 Спомени от Катя Ермиева от с. Гърмен за детството и дейността
на брат ѝ Иван Гулев. Ръкопис. 5 л.
СП 156 Спомени от Крум Георгиев Ушев от с. Гърмен за участието му
във Втората световна война 1944–1945 г. Ръкопис. 3 л.
СП 157 Спомени от Боян Байчев, бивш политкомандир на 6-ти пограничен участък – Петрич за изстъпленията над българското население в с. Сенгелево (Гърция) и за съвместната дейност на петричките и гръцките партизани. Ръкопис. 13 л.
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СП 158 Спомени от Славе Спасов Каназирев за детските му години през
1941–1944 г. в Разлог. Машинопис. 3 л.
СП 159 Спомени от проф. Марин Големинов за ученическите му години
в Горноджумайската (Благоевградската) гимназия преди 9 септ. 1944 г. Ръкопис, машинопис. 6 л.
СП 160 Спомени от Б. Еринин от Банско за поета Никола Йонков Вапцаров. Ръкопис, машинопис. 3 л.
СП 161 Спомени от Христо Киров за Петър Георгиев (Петрето), участник в националноосвободителните борби в Разложко през 1895–1903 г. Машинопис. 3 л.
СП 162 Спомени от Илия Николов Хаджиев за политическата му дейност през 1916–1933 г. Машинопис. 10 л.
СП 163 Спомени от Иван Г. Дивизиев за изселването през 1928 г. на
българо-мохамеданско семейство от с. Елешница, Благоевградско в Турция.
Машинопис. 4 л.
СП 166 Спомени от Иван Петков Митов за Асен Атанасов Лагадинов.
Ръкопис. 3 л.
СП 167 Спомени от Иван Гонов за члена на Областния комитет на БКП
в Горна Джумая (Благоевград) Владимир Иванов Чимев. Машинопис. 4 л.
СП 168 Спомени от Станке Михайлов Димитров за живота му през периода 1944–1948 г. в с. Градево. Машинопис. 1 л.
СП 169 Спомени от Йосиф Алексеев Въгленов за участието му в съпротивителното движение през 1943–1944 г. Машинопис. 1 л.
СП 170 Спомени от Владо Костов за септемврийските събития през
1923 г. в с. Крупник. Машинопис. 1 л.
СП 171 Спомени от доц. Елена Балабанова-Радонова за дейността на
студентската корпорация „Скаптопара“ през 1941–1942 г. Снимка на полагане венец от студентска корпорация „Скаптопара“ при откриване паметника
на незнайния четник в Горна Джумая. 2 авг. 1933 г. 13х18 см. Черно-бяла.
Машинопис, фотокопие. 3 л.
СП 172 Спомени от Таско Тасев за ремсовите му години и за дейността
на писателя Моис Аврамов. Звукозапис. 1 ролка, 15 мин.
Забележка: Заедно със СП 173, СП 174, СП 175.
СП 173 Спомени от Елеонора Давчева за Никола Калъпчиев. Звукозапис. 1 ролка, 10 мин.
Забележка: Заедно със СП 172, СП 174, СП 175.
СП 174 Спомени от Васил Иванов Крекмански за участието му в партизанското движение 1943–1944 г. Звукозапис. 1 ролка, 15 мин.
Забележка: Заедно със СП 172, СП 173, СП 175.
СП 175 Спомени от Моис Лиячев Аврамов за участието му в политическите борби през 1934–1944 г. Звукозапис. 1 ролка, 45 мин.
Забележка: Заедно със СП 172, СП 173, СП 174.
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СП 176 Спомени от полковник Александър Касянов, бивш командир на
партизанска чета от Разложкия отряд, за проведена акция на 30 авг. 1944 г. в
с. Гостун. Ръкопис. 4 л.
СП 177 Спомени от Александър Н. Касянов, бивш командир на 2-ри
батальон от отряд „Никола Парапунов“, за проведена през авг. – септ. 1944 г.
акция в мест. „Лушин“, Добринишко землище. Ръкопис. 2 л.
СП 178 Спомени от Илия Георгиев Полянов за основаването на партийната организация през авг. 1919 г. в с. Либяхово (с. Илинден). Ръкопис. 2 л.
СП 180 Спомени от Владимир Илиев Гьошев за настъпилите промени в
политическия, икономическия и културния живот в Якоруда през периода 9
септ. 1944–1948 г. Машинопис. 14 л.
СП 181 Спомени от Георги Захов и Илия Ушаков за съдбата на участниците от Горноджумайско и Разложко след септемврийските събития през
1923 г. Машинопис. 8 л.
СП 182 Спомени от Иван Рупов за Иван Демиревски – съратник на Гоце
Делчев. Машинопис. 4 л.
СП 183 Спомени от Георги Чавеев от Благоевград – участник в Македоно-Одринското опълчение, за Сава Савов – доброволец в Балканската война.
Машинопис. 3 л.
СП 184 Спомени от Лазар Даскарев за дядо Никола Пумпалов от с. Добринище и връзките му с българо-мохамеданите от Гоцеделчевския район.
Машинопис. 6 л.
СП 186 Спомени от Димитър Михайлов за Иван Козарев, Никола Вапцаров и провеждането на Соболевата акция през 1940 г. Ръкопис. 2 л.
СП 187 Спомени от Костадин Ангелов Смиленов за нападение на четата
на Георги Казепов през 1907 г. над Чифлика (с. Ново Кономлади). Машинопис. 1 л.
СП 188 Спомени от Борис Котузов за акцията на Алиботушката партизанска чета на 20 юни 1944 г. в мест. „Али ботуш“. Машинопис. 2 л.
СП 189 Спомени от Андон Попов от с. Гега за дейността на първия му
братовчед Антон Попов. Ръкопис. 6 л.
СП 190 Спомени от Кирил Костадинов Джунев за участието му в съпротивителното движение. Машинопис. 7 л.
СП 191 Спомени от Иван Николов Копанаров от Разлог за Никола Костадинов Парапунов. Машинопис. 11 л.
СП 200 Спомени от Мария Костадинова Цветкова за участието ѝ в съпротивителното движение през периода 1941–1944 г. Машинопис. 4 л.
СП 201 Спомени от Георги Спасов Чумов за дейността му като ремсист
и партизанин в съпротивителното движение. Ръкопис. 6 л.
СП 202 Спомени от Тодор Аврионов за участието му в Балканските
войни. Ръкопис. 2 л.
СП 203 Спомени от Димитър Траянов Васильовски за участието му в
съпротивителното движение 1941–1944 г. Машинопис. 1 л.
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СП 204 Спомени от Лазар Траянов Васильовски за политическата му
дейност. Машинопис. 3 л.
СП 205 Спомени от Лазар Траянов Васильовски за политическата му
дейност. Машинопис. 15 л.
СП 206 Спомени от Никола Атанасов Татарски за политическата му
дейност. Машинопис. 24 л.
СП 207 Спомени от Георги Коцалиев за завземането на властта на 9
септ. 1944 г. в Горна Джумая (Благоевград) и за първите мероприятия на
новата власт. Машинопис. 4 л.
СП 208 Спомени от Кирил Граменов за дейността на Веса Бараковска
през периода 1941–1944 г. Машинопис. 7 л.
СП 209 Спомени от полковник Иван Младенов за дейността на артилерийското отделение на гарнизона в Разлог на гръцка територия от юни 1943
до дек. 1944 г. Машинопис. 23 л.
СП 210 Спомени от Георги Г. Данелов – бивш партизанин от Неврокопския партизански отряд „Анещи Узунов“ за създаването на отряда през
пролетта на 1944 г. Машинопис. 4 л.
СП 211 Спомени от Стойне Лисийски за бойния път на Горноджумайския партизански отряд „Никола Калъпчиев“. Машинопис. 10 л.
СП 212 Спомени от Михаил М. Балабанов за срещите му с ръководителите на въоръжената борба на БКП в Горноджумайско през 1942–1944 г.
Машинопис. 4 л.
СП 213 Спомени от Кирил Граменов за дейността на Никола Парапунов
през периода май 1942–1943 г. Машинопис. 9 л.
СП 214 Спомени от Кирил Граменов за Арсо Пандурски. Машинопис.
9 л.
СП 215 Спомени от Раде Ангелов за Арсо Пандурски. Машинопис. 8 л.
СП 216 Спомени от Г. Филипов за заслужилия майстор на спорта, полковник Стефан Калъпчиев. Машинопис. 4 л.
СП 217 Спомени от Магда Попкостова-Джерманска за дейността на
дядо ѝ свещеник Костадин Савов Чилев в основания от Васил Левски революционен комитет в Мехомия (Разлог). Машинопис. 2 л.
СП 218 Спомени от Георги Градинайн от Разлог за живота и дейността
на Яким Цоков от Белица. Машинопис. 2 л.
СП 219 Спомени от Иван Малаков от с. Либяхово за обстановката в
селото в навечерието на Илинденското въстание. Машинопис. 2 л.
СП 221 Спомени от Христо Въсенски за Стефка Филипова, Анка Поповска, Стойо Филипов и Славе Костадинов от с. Лешко. Автобиография на
автора. Ръкопис. 6 л.
СП 222 Спомени от Костадин Атанасов Къшев от с. Лъки за участието
му в съпротивителното движение през 1942–1944 г. като ятак на Никола Парапунов. Ръкопис. 12 л.

644

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА Д А – БЛАГОЕВГРАД 1944–2009

СП 223 Спомени от партизанина Моис Лиячев Аврамов (Тодор Паница)
от Дупнишкия партизански отряд за акция на 5 юни 1944 г. в с. Добърско.
Машинопис. 3 л.
СП 225 Спомени от Димитър Божиков Билюкбашиев за живота и дейността му – обучението му в Солунската гимназия, учителстването в български училища в Македония и Одринска Тракия, Балканските войни, бежанските години и др. Машинопис. 236 л.
СП 227 Спомени от Апостол Михайлов Трайчев за срещата му с Георги Димитров през юни 1948 г. като ръководител на физкултурна делегация,
участвала в празник на физкултурата в София. Ръкопис. 2 л.
СП 229 Спомени от бившия училищен инспектор в Петрички окръг Вельо Велев за живота и дейността на учителя Никола Минцев от Дойран, бежанец в България. Снимка на Никола Минцев. Машинопис. 5 л.
СП 230 Спомени от Нешо Пейчев за посрещането на съветската армия
във Варна. Машинопис. 6 л.
СП 231 Спомени от Динчо Харизанов за отражението на атентата в
черквата „Света Неделя“ през 1925 г. над партийната организация и за работата на БРП (к) през периода 1931–1942 г. Машинопис. 4 л.
СП 232 Спомени от Иван Н. Янев за образуването на 13 ян. 1951 г. на
ТКЗС „Тома Воденичаров“ – с. Хотово. Машинопис. 5 л.
СП 235 Спомени от Георги Янков за създаването и дейността на обединеното ТКЗС в с. Склаве. Машинопис. 2 л.
СП 237 Спомени от Мария Трифонова – дъщеря на Георги Папалезов,
за живота и дейността на баща ѝ. Ръкопис. 4 л.
СП 239 Спомени от Владимир Бацалов за образуването и дейността на
Околийския комитет на ОФ в Гоце Делчев. Машинопис. 8 л.
СП 241 Спомени от Георги Андонов Механджийски за участието му в
бригадирското движение при строителството на язовир „Георги Димитров“
през 1947 г. с препис на служебна бележка за участието му в бригадата. Машинопис. 1 л.
СП 243 Спомени от неизвестен жител на с. Бачево за националноосвободителните борби в Разложко в началото на ХХ век и за Илинденското въстание 1903 г. Машинопис. 8 л.
СП 244 Спомени от неизвестно лице от с. Кърчово (Гърция) за бежанската 1913 г. (без начало и край). Машинопис. 4 л.
СП 246 Спомени от Г. Мавров за сражението на партизаните от Рилския
отряд „Коста Петров“ и от Първа софийска партизанска бригада на 30 май
1944 г. при моста на р. Рилска. Машинопис. 4 л.
СП 250 Спомени от Христо Ангелов Влахов за дейността на войводата
Христо Чернопеев през периода 1903–1912 г. Ръкопис. 7 л.
СП 251 Спомени от Мария Иванова Христова, братовчедка на Христо
Стоилов Янков, за революционната му дейност в четата на Кръстьо Асенов
и живота му след Балканската война. Машинопис. 8 л.
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СП 252 Спомени от Димитър Сеганов за дейността на ВМРО и БКП
през периода 1923–1942 г. в Разложко. Машинопис. 10 л.
СП 256 Спомени от Никола Илиев за Тодор Паница. Машинопис. 1 л.
СП 257 Спомени от Никола Илиев за убийството на Яне Сандански.
Машинопис. 1 л.
СП 258 Спомени от Никола Илиев за създаването и дейността на Единния фронт между комунисти и земеделци в Петровски и Горноспанчевски
район. Машинопис. 2 л.
СП 259 Спомени от Ангелуш Николов Хаджиев за участието му в Балканската война 1913 г., за брат му Стою Хаджиев, за Яне Сандански и др.
Машинопис. 3 л.
СП 260 Спомени от Димитър Панайотов за Георги Казепов. Машинопис. 1 л.
СП 261 Спомени от Стоян Златков Ризов от с. Любовка за участието му
в четата на Яне Сандански. Ръкопис. 7 л.
СП 262 Сведения за дейността на Яне Сандански и Георги Казепов през
периода 1903–1914 г. и за селата Кашина и Лопово. (събрал сведенията Любен Георгиев Панчев) Машинопис. 74 л.
СП 263 Спомени от Любен Георгиев Панчев за дейността му в съпротивителното движение 1941–1944 г. Препис на удостоверение от Централния съвет на Демократичната организация на гръцките политемигранти –
ДОМЕ – София за участието на Любен Георгиев Панчев в партизанското
движение на ЕЛАС (Народноосвободителна армия). Машинопис, ръкопис.
2 л.
СП 265 Спомени от Благой Хаджииванов за участието му в съпротивителното движение 1941–1944 г. Ръкопис. 2 л.
СП 266 Автобиография на Никола Стоянов Баджоров. Машинопис.
12 л.
СП 267 Спомени от Никола Стоянов Баджоров за образуването на
ТКЗС в с. Кромидово. Ръкопис. 6 л.
СП 269 Спомени от Георги Костадинов Капсъзов за преселническите
1912–1913 г. Ръкопис. 3 л.
СП 271 Спомени от Атанас Ст. Панайотов за Балканските войни и бежанските години. Ръкопис. 6 л.
СП 272 Спомени от Тодора Петрова Алексиева за Междусъюзническата война и преселничеството през 1913 г. Ръкопис. 7 л.
СП 273 Спомени от Георги Костадинов Капсъзов за отношението на
гръцките власти към българското население през 1914 г. Ръкопис. 2 л.
СП 274 Спомен-автобиография на Илия Иванов Бижев с данни за националноосвободителното движение в Македония. Машинопис. 200 л.
СП 276 Спомени от Димитър Костадинов Димитров от с. Хърсово за
политическите борби през 1923–1944 г. Машинопис. 3 л.
СП 278 Спомени от Васил Драгомиров от с. Драгомирово, Струмишко за живота в родния му край, учителстването му, революционните борби,
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участието му в Първата световна война и др. Снимка на Васил Драгомиров.
Машинопис. 77 л.
Забележка: обединен със СП 331.
СП 279 Спомени от Асен Борисов Тасев за Горноджумайската (Благоевградската) партийна организация до 1944 г. Звукозапис. 1 ролка, 30 мин.
Забележка: заедно със СП 280.
СП 280 Спомени от Васил Цонев от Благоевград за дейността му като
член на РМС и БКП. Звукозапис. 1 ролка, 30 мин.
Забележка: заедно със СП 279.
СП 282 Спомени от Александър Абаджиев за участието му в септемврийските събития през 1923 г. в Горноджумайско. Машинопис. 3 л.
СП 285 Спомени от Добра Маркова за дейността на радиовъзела в Благоевград. Машинопис. 16 л.
СП 286 Спомени от Славчо Василев Ангелов от с. Дебрене за баща му
Васил Ангелов Патронски. Машинопис. 1 л.
СП 287 Спомени от Николай Антонов за срещите му с Алеко паша и за
септемврийските събития през 1923 г. Машинопис. 3 л.
СП 288 Спомени от Славчо Василев за иманярството през 1932 г. Машинопис. 4 л.
СП 289 Спомени от Александър Хр. Димитров за построяване сградата
на гимназията през 1946–1947 г. в Свети Врач (Сандански). Машинопис. 4 л.
СП 290 Спомени от Стоян Стаматов Илиев за сражението на четата на
Яне Сандански с турците през 1906 г. в с. Ладарево, за обявяването на Хуриета в Мелник през 1908 г., за Балканската война 1912 г. и Междусъюзническата война 1913 г. Машинопис. 4 л.
Забележка: обединен със СП № 1089.
СП 294 Спомени от Иван Илиев Патронев за кооперативното движение
в Свети Врач (Сандански) и района. Спомени за развитието на физкултурата,
спорта и туризма в Свети Врач. Ръкопис. 4 л.
СП 295 Спомени от Роза Николова Смилянова за брат ѝ Антон Попов,
за обществено-политическата ѝ дейност през периода 1944–1983 г. Машинопис. 16 л.
СП 296 Спомени от Борис Янкулов за погребението на Яне Сандански.
Ръкопис. 1 л.
СП 299 Спомени от Петър Костадинов Даскалов за учителската и обществената му дейност през периода 1891–1936 г. Ръкопис. 26 л.
СП 300 Спомени от Иван Каменов за престоя му в черните роти в лагера
в с. Левуново. Машинопис. 3 л.
СП 301 Спомени от Димитър Илиев Скорчев за политическата му дейност и престоя му в черните роти в концлагера в с. Левуново. Снимки на
концлагеристи – 2 бр. Ръкопис, ксерокопие.
Забележка: Обединен със СП 302.
СП 303 Спомени от Иван Пейков за Иван Златанов Автански от с. Пирне, Бургаско, починал като концлагерист в с. Левуново. Машинопис. 6 л.
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СП 304 Спомени от Асен Босев за пребиваването му в черните роти в
лагера в с. Левуново. Машинопис. 5 л.
СП 308 Спомени от Костадин Стойков Божков за политическата му дейност и срещите му с Никола Калъпчиев. Ръкопис. 5 л.
СП 309 Спомени от Олга Филипова Янева за дейността на РМС и обществено-политическия живот след 9 септ. 1944 г. в Петрич. Машинопис. 7 л.
СП 313 Спомени от Иван Митков Достин за дейността на Яне Сандански и неговата чета през 1900–1912 г. Машинопис. 3 л.
СП 314 Спомени от Илия Тодоров Гърнев за живота му през периода
1913–1925 г. Ръкопис. 6 л.
СП 316 Спомени от Димитър Ланджев за участието му във Втората световна война – 1945 г. Звукозапис. 1 касета, 50 мин.
СП 317 Спомени от Георги Тодоров Папазов за изтеглянето от Гърция
на 39 Солунски пехотен полк през авг. – септ. 1944 г. и за сраженията, които
води до 10 ноем. 1944 г. Машинопис. 3 л.
СП 323 Спомени от Фердинанд Христов Тасев за пребиваването на съветски военнопленници в с. Черниче през 1943–1944 г. Ръкопис. 4 л.
СП 325 Спомени от Параскева Стоянова Поцкова за ученическите ѝ години в с. Левуново и Мелник в края на ХIХ и началото на ХХ век. Ръкопис.
9 л.
СП 337 Спомени от Тодор Гогов Петров за участието му във Втората
световна война – 1945 г. Портретна снимка на автора. Машинопис, фотокопие. 4 л.
СП 338 Спомени от Симеон Костадинов Ангелов за дейността му като
политемигрант в Югославия, Австрия и СССР, участието му във Втората
световна война и реализирането на мероприятията на новата власт в България през 1946–1953 г. Машинопис. 23 л.
СП 341 Спомени от Георги Панайотов Стойчев за участието му в боя
при с. Звегор през септ. 1944 г. Машинопис. 3 л.
СП 342 Автобиография на архимандрит Иван (Йона) Маджаров. (препис
на публикацията на Антон Попстоилов в сп. „Училищен преглед“, 1927 г., кн.
1). Машинопис. 22 л.
СП 344 Спомени от Иван А. Тричков за Алекси Иванов Сачков (Лесето). Машинопис. 7 л.
СП 346 Спомени от Иван Петровски за образуването на Потребителна
кооперация „Сговор“ на 17 февр. 1942 г. в с. Кавракирово. Машинопис. 6 л.
СП 348 Спомени от Христо Кръстев Цинзов за поп Коста от с. Горно
Драглище и срещата му с турски бимбашия. Ръкопис. 3 л.
СП 350 Спомени от Г. Курдев за пребиваването му в концлагера Рупел
през 1943–1944 г. Ръкопис. 2 л.
СП 351 Спомени от Никола Костов Манушкин и Атанас Костов Манушкин за революционната дейност на баща им – учителя Коста Атанасов
Манушкин. Машинопис. 5 л.
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СП 352 Спомени от Райна Николова Парапунова за съпротивителното
движение. Ръкопис. 12 л.
СП 353 Спомени от Неделя Атанасова Дункина за съпротивителното
движение. Ръкопис. 2 л.
СП 354 Спомени от Георги Витанов Коцаков за политическата му дейност и пребиваването му в черните роти в Демир Хисар през май – септ.
1944 г. Ръкопис. 2 л.
СП 355 Спомени от Зафир Петров Мишков за политическата му дейност, интернирането му в с. Крушари, Добричко, пребиваването му в черните
роти в Рупелското дефиле и др. Машинопис. 2 л.
СП 356 Спомени от Надежда Костадинова Сланчева за политическата
дейност на баща ѝ. Машинопис. 7 л.
СП 357 Спомени от Никола Ананиев Бележков за участието му в съпротивителното движение. Машинопис. 3 л.
СП 358 Спомени от Симеон Георгиев Крайнов за участието му в съпротивителното движение. Машинопис. 5 л.
СП 360 Спомени от Фердинанд Д. Радев за пребиваването му в черните
роти в с. Левуново през 1944 г. Машинопис. 1 л.
СП 361 Спомени от Тодор Цветков Наков за участието му в съпротивителното движение. Машинопис. 1 л.
СП 362 Спомени от Георги Керанов – капитан от запаса, за участието
му във Втората световна война 1944–1945 г. Машинопис. 8 л.
СП 363 Спомени от Борис Георгиев Грънчаров за участието му във Втората световна война като засечник в ротата за външно радиоразузнаване към
Първа българска армия през периода дек. 1944 – юни 1945 г. Ръкопис. 9 л.
СП 364 Спомени от Асен Иванов Каназирев за участието му във Втората световна война 1944–1945 г. Машинопис. 2 л.
СП 365 Спомени от Петър Николов Топалов за участието му във Втората световна война и боевете с немците при гара Удово. Машинопис. 3 л.
СП 368 Спомени от Васил Стоянов Христов (Цонев) за основаването на
ОФ комитети в Горноджумайски район през 1943 г. и за дейността му като
отечественофронтовски деец до 1984 г. Машинопис. 7 л.
СП 369 Спомени от Борис Христов Манов за изграждането и дейността
на нелегалните ОФ комитети в периода на политическите борби 1941–1944 г.
в Горноджумайска околия. Машинопис. 11 л.
СП 370 Спомени от Христо Георгиев Петков за участието му в политическите борби 1927–1944 г. и работата му в милицията през 1944–1948 г.
Машинопис. 25 л.
СП 371 Спомени от Георги Димитров Маламов за провеждането на изборите през 1919 и 1938 г. Ръкопис. 2 л.
СП 372 Спомени от Георги Димитров Маламов за бунта на 27-ми Чепински полк, разположен в Неврокопска околия – 1915 г. Ръкопис. 2 л.
СП 374 Спомени от Костадин Ив. Аршинков за участието му в Първата
световна война. Машинопис. 2 л.
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СП 375 Спомени от Никола Иванов Данаилов за създаването на ученическа кооперация през 1935 г. в Белица. Машинопис. 2 л.
СП 376 Спомени от Михаил Г. Генев за дейността му като партиен секретар на БКП до 1935 г. в Белица. Машинопис. 6 л.
СП 377 Спомени от Михаил Г. Генев за дейността му като член на Комсомола през 1924–1927 г. в Стара Загора. Машинопис. 1 л.
СП 378 Спомени от Михаил Г. Генев за пребиваването му в затвора
като политзатворник и за политическата му дейност. Машинопис. 7 л.
СП 379 Спомени от Никола Иванов Данаилов за участието му в укрепването на новата власт непосредствено след 9 септ. 1944 г. Машинопис. 7 л.
СП 380 Спомени от Никола Иванов Данаилов за завземането на властта
от партизаните на 9 септ. 1944 г. в Белица. Машинопис. 3 л.
СП 381 Спомени от Васил Илиев Попов за освобождението на Белица
от турско робство през 1912 г. Машинопис. 3 л.
СП 382 Спомени от Васил Илиев Попов за идването на Яне Сандански
и Христо Чернопеев през 1914 г. в Белица. Машинопис. 1 л.
СП 383 Спомени от Васил Илиев Попов за Илинденското въстание и
опожаряването на Белица. Машинопис. 2 л.
СП 384 Спомени от Васил Илиев Попов за създаването на комунистическо младежко дружество през 1921 г. в Белица. Машинопис. 4 л.
СП 385 Спомени от Васил Илиев Попов за проведените избори през
1920 г. в Белица. Машинопис. 1 л.
СП 386 Спомени от Васил Илиев Попов за септемврийските събития
през 1923 г. в Разложко. Машинопис. 9 л.
СП 387 Спомени от Мария Христова Петрова за Яким Цоков. Машинопис. 2 л.
СП 388 Спомени от Мария Ангелова Гърбева за Яким Цоков. Машинопис. 1 л.
СП 389 Спомени от Карамфила Цокова за съпруга ѝ Яким Цоков. Машинопис. 3 л.
СП 390 Спомени от Петър Г. Банков за участието в опълчението на
братята Георги и Христо Николови Банкови от Белица за освобождението на
България от турско робство през 1878 г. Машинопис. 2 л.
СП 391 Спомени от Михаил Кръстев Ковачев за борбите срещу турците
и гибелта на братята Георги и Стате Ласкови от с. Добърско. Машинопис.
1 л.
СП 392 Спомени от Михаил Кръстев Ковачев за осъждането му поради
създаването на ремсова ядка като войник в казармата и пребиваването му в
Хасковския затвор през 1934–1936 г. Машинопис. 4 л.
СП 393 Спомени от Михаил Кръстев Ковачев за разказите на баща му
за борбата по време на турското робство. Машинопис. 1 л.
СП 394 Спомени от Костадин Ив. Аршинков за живота в с. Елешница по
време на турското робство. Машинопис. 2 л.
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СП 395 Спомени от Тома Георгиев Шаламанов за разказите на баща
му – дългогодишен кмет на Белица до освобождението от турско робство
през 1912 г. Машинопис. 4 л.
СП 396 Спомени от Тома Георгиев Шаламанов за събитията в Белица на
23 септ. 1923 г. Машинопис. 2 л.
СП 397 Спомени от Тома Георгиев Шаламанов за младежкото революционно движение и синдикалното движение през 1937–1939 г. в Белица. Машинопис. 2 л.
СП 398 Спомени от Тома Георгиев Шаламанов за политическата му дейност през периода 1941–1944 г. Машинопис. 15 л.
СП 399 Спомени от Тома Георгиев Шаламанов за утвърждаването и укрепването на новата власт след 9 септ. 1944 г. в Белица. Машинопис. 4 л.
СП 400 Спомени от Тома Георгиев Шаламанов за основаването на ТКЗС
през 1948 г. в Белица. Машинопис. 4 л.
СП 401 Спомени от Кръстана Серафинова Генева за разказите на баща
ѝ Серафин Петров Китин – комита и кмет на Белица, за опожаряването на
селото през 1903 г. и живота през турското робство. Машинопис. 3 л.
СП 402 Спомени от Кръстана Серафинова Генева за дейността на баща
ѝ Серафин Китин след 1919 г. и за включването ѝ в съпротивителното движение. Машинопис. 4 л.
СП 403 Спомени от Тома Георгиев Шаламанов за създаването през
1920 г. на кооперация „Рила“ в Белица и за развитието на кооперативното
движение в селото. Машинопис. 4 л.
СП 404 Спомени от Стоян Иванов Чачкаров за живота в Горна Джумая
(Благоевград) и околните села преди освобождението от турско робство, за
дейността му във ВМРО, създаването на ТКЗС, дейността на тракийските
културно-просветни дружества и др. Машинопис. 29 л.
СП 405 Спомени от Стоян Иванов Чачкаров за дейността на ВМРО до
1944 г. Машинопис. 113 л.
СП 406 Спомени от Андон Иванов Мусов за видяното и преживяното
през ученическите му години в гимназията в Горна Джумая (Благоевград)
през 1923–1925 г. Ръкопис. 8 л.
СП 407 Спомени от Иван Рупов за Димитър Благоев (I и II редакция).
Машинопис. 5 л.
СП 408 Спомени от Борис Ролев за участието му в съпротивителното
движение като войник през 1944 г. в Гърция и София. Машинопис. 6 л.
СП 409 Спомени от Иван Рупов за образуването и дейността на ученическия марксически кръжок в гимназията „Св. св. Кирил и Методий“ (бивша
Солунска) в Горна Джумая (Благоевград). Машинопис. 5 л.
СП 411 Спомени от Иван Николов Янев за боя при Куманово през
1944 г. и раняването му. Ръкопис. 2 л.
СП 412 Спомени от Иван Николов Янев за участието му във Втората
световна война 1944–1945 г. като боец от 11 дивизионен артилерийски полк
на Първа българска армия. Ръкопис. 5 л.
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СП 413 Спомени от Васил Теофилов Попов за македонското освободително движение през 1901–1912 г. в Разложкия край. Ръкопис. 43 л.
СП 414 Спомени от Георги Симеонов Овчаров за турското робство в
родното му село Добърско. Машинопис. 4 л.
СП 415 Спомени от Георги Симеонов Овчаров за Георги Белев от с. Добърско – куриер на Яне Сандански. Машинопис. 1 л.
СП №: 416 Спомени от Михаил Кръстев Ковачев за Георги Белев – куриер на Яне Сандански. Машинопис. 1 л.
СП 417 Спомени от Михаил Кръстев Ковачев за пребиваването му в
Сливенския затвор през 1936–1938 г. Машинопис. 3 л.
СП 418 Спомени от Никола Иванов Данаилов за борбата на младежи от
Белица за справедливо заплащане на вложения труд през лятото на 1940 и
1942 г. Машинопис. 5 л.
СП 419 Спомени от Михаил Г. Генев за Яким Цоков. Машинопис. 2 л.
СП 420 Спомени от Стоимен Тахтаков за работата на Георги Тодоров
Разсолков от Белица като партиен функционер в Пазарджишка околия до
убийството му на 23 септ. 1923 г. Машинопис. 3 л.
СП 421 Спомени от Георги Иванов Чифлигаров за Васил и Сава Кокарешкови. Машинопис. 3 л.
СП 422 Спомени от Георги Иванов Чифлигаров за установяването на
връзка на Беличкия партизански отряд с Дупнишкия партизански отряд и акцията в мест. „Жабокрек“. Машинопис. 2 л.
СП 423 Спомени от Ангел Петров Балев за Георги Тодоров Разсолков
от Белица – партиен функционер на БКП в Пазарджик. Машинопис. 1 л.
СП 424 Спомени от Георги Хаджииванов за Владимир Кацаров – партиен функционер на БКП от с. Лъжене (Велинград). Машинопис. 7 л.
СП 425 Спомени от Георги Иванов Цинцев за Владимир Кацаров – партиен функционер на БКП от с. Лъжене (Велинград). Машинопис. 4 л.
СП 426 Спомени от Георги С. Трендафилов за Владимир Ат. Кацаров –
партиен функционер на БКП от с. Лъжене (Велинград). Машинопис. 4 л.
СП 427 Спомени от Никола Паловски за по-важните събития и постижения в с. Първомай през периода 1945–1979 г. Машинопис. 8 л.
СП 428 Спомени от Георги Ковачев за създаването и дейността на кооперация „Рила планина“ – Белица. Машинопис. 12 л.
СП 430 Спомени от Петър Петров Григоров – заместник-командир на
Околийската младежка строителна бригада „Никола Парапунов“ – с. Елешница, за организирането и работата на бригадата през 1949 г. Машинопис.
4 л.
СП 431 Спомени от Катерина Василева Стоянджикова за бригадирския
живот в Южен Казахстан през 1957–1960 г. Ръкопис. 2 л.
СП 432 Спомени от Марин Павлов за живота и дейността на Стефан
Калъпчиев от 1943 г. до смъртта му. Ръкопис. 19 л.
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СП 433 Спомени от Методи Щерев Хаджиев за политическия, културния и просветния живот в с. Хърсово, участието на жители от селото във
Втората световна война и др. Машинопис. 198 л.
СП 434 Спомени от Станке Михайлов Димитров за въвеждането на македонски език и налагането на македонско национално съзнание сред населението в района на с. Градево през 1944–1948 г. Ръкопис. 2 л.
СП 435 Спомени от Христо Стоянов Цветанов за политическата му дейност през периода 1941–1944 г. Ръкопис. 5 л.
СП 436 Спомени от Йосиф Алексеев Въгленов за участието му в съпротивителното движение през 1943–1944 г. като ятак на Рило-Пиринския партизански отряд. Ръкопис, машинопис. 3 л.
СП 437 Спомени от Апостол Стоицов Велев за участието на жители от
с. Градево в септемврийските събития през 1923 г., за събитията през 1925 г.,
за провеждането на преброяването през 1946 г. Ръкопис. 5 л.
СП 438 Спомени от Апостол Стоицов Велев за събитията в с. Градево
през 1903–1946 г. Ръкопис. 24 л.
СП 439 Спомени от Георги Спасов Павлов за участието му в политическите борби като ремсист през 1938–1944 г. Машинопис. 10 л.
СП 440 Спомени от Христо Стоянов Цветанов за участието му в политическите борби през 1937–1944 г. Ръкопис. 7 л.
СП 441 Спомени от Ангел Георгиев Милчин за създаването и дейността
на партийната организация на БКП в с. Градево. Машинопис. 15 л.
СП 442 Сведения от Ангел Георгиев Милчин за историята на с. Градево
и спомени за Балканската и Междусъюзническата войни. Машинопис. 10 л.
СП 443 Спомени от Йордан Кралев Караджов за учредяването на ТКЗС
„Георги Караджов“ – с. Долно Драглище и неговата начална дейност. Машинопис. 10 л.
СП 444 Спомени от Васил Георгиев Калоянов за създаването и дейността на ТКЗС в с. Годлево. Машинопис. 30 л.
СП 445 Спомени от Георги Атанасов Татарски за участието му във Втората световна война 1944–1945 г. Машинопис. 4 л.
СП 446 Спомени от Петър Благоев Наков за дейността му като ятак на
Бачевската партизанска чета. Машинопис. 6 л.
СП 447 Спомени от Стоян Христов Чатлабашев за бежанския му живот
и данни за убийството на Гоце Делчев. Машинопис. 1 л.
СП 448 Спомени от Христина Николова Банкова за Илинденското въстание през 1903 г. и за Балканската война. Машинопис. 2 л.
СП 449 Спомени от Христо Николов Шопов за освобождението на Белица от турско робство през 1912 г. и възстановяването на българските имена на мохамеданите. Машинопис. 1 л.
СП 450 Спомени от Георги Спиров Андонов за преселничеството през
1913 г. и данни за убийството на Гоце Делчев. Ръкопис. 1 л.
СП 451 Спомени от Чика Георгиева Сърбинова за бежанските години.
Машинопис. 2 л.
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СП 452 Спомени от Алдин Шишманов Джамбазки за опожаряването на
Белица през 1903 г., освобождението от турско робство през 1912 г. и дейността му като ятак на партизаните. Ръкопис. 2 л.
СП 453 Спомени от Иван Георгиев Лардев за дейността на милицията в
Разложка околия след 9 септ. 1944 г., за създаването на ТКЗС в околията и за
преименуването на българо-мохамеданите. Машинопис. 10 л.
СП 454 Спомени от Георги Костадинов Лютков за съпротивата на населението от Белица за насилствената промяна на българската национална
принадлежност с македонска. Машинопис. 1 л.
СП 455 Спомени от Георги Димитров Калъчов за участието му в младежката бригада на прохода Хаинбоаз през 1946 г. Машинопис. 1 л.
СП 456 Спомени от Борис Стоянов Зотев за участието му в бригадирското движение през 1948 г. Ръкопис. 3 л.
СП 457 Спомени от Стоил Филипов Генев за участието му във Втората
световна война 1944–1945 г. Ръкопис. 2 л.
СП 458 Спомени от Иван Ангелов Тричков за създаването и дейността
на ОФ комитета през 1944 г. в Белица. Машинопис. 2 л.
СП 459 Спомени от Иван Сер. Тричков за участието на младежите от
Белица в бригадирското движение през 1947–1949 г. Машинопис. 5 л.
СП 460 Спомени от Иван Г. Чонков за участието му във Втората световна война 1944–1945 г. Машинопис. 4 л.
СП 461 Спомени от Никола Костадинов Русков за съпротивата на населението на Белица срещу насилствената промяна на народността през 1946 г.
Машинопис. 1 л.
СП 462 Спомени от Надежда Иванова Пундова за участието ѝ в национална бригада в СССР през 1957–1959 г. Ръкопис. 3 л.
СП 463 Спомени от Иван Ангелов Тричков за участието му в съпротивителното движение. Машинопис. 17 л.
СП 464 Спомени от Иван Тодоров Зотев за участието му в съпротивителното движение през 1943–1944 г. Машинопис. 1 л.
СП 465 Спомени от Елена Николова Банкова за участието ѝ в ремсовата
група през 1941–1944 г. в Белица. Ръкопис. 2 л.
СП 466 Спомени от Георги Ст. Клясов за участието му в септемврийските събития през 1923 г. Ръкопис. 9 л.
СП 467 Спомени от Васил Тодоров Марценков за участието му в съпротивителното движение. Машинопис. 26 л.
СП 468 Спомени от Тодор Георгиев Апостолов за участието му в съпротивителното движение. Машинопис. 2 л.
СП 469 Спомени от Георги Стоянов Зотев за политическата му дейност.
Машинопис. 3 л.
СП 470 Спомени от Иван Христов Пундов за участието му в основаването на младежка комунистическа организация през 1921 г. в Белица и в
септемврийските събития през 1923 г. Машинопис. 2 л.
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СП 471 Спомени от Георги Стефанов Клясов за образуването на младежка комунистическа организация през 1921 г. в Белица и за септемврийските събития през 1923 г. Машинопис. 3 л.
СП 473 Спомени от Георги Костадинов Лютков за дейността му като
ремсист. Машинопис. 2 л.
СП 474 Спомени от Шишман Буков за дейността на баща му Ибраим
Адемов Буков като ятак на партизаните. Машинопис. 1 л.
СП 475 Спомени от Иван Ангелов Тричков за пребиваването му като
арестант в полицейските участъци в Разлог и София през 1938–1943 г. Машинопис. 16 л.
СП 476 Спомени от Надежда Георгиева Апостолова за Вела Пеева. Ръкопис. 2 л.
СП 477 Спомени от Йосиф Христов Шопов за включването му в партизанското движение през май 1943 г. Машинопис. 2 л.
СП 478 Спомени от Иван Георгиев Лардев за политическата му дейност.
Машинопис. 10 л.
СП 479 Спомени от Иван Йосифов Мадолев за участието му в съпротивителното движение и изграждането на социализма. Ръкопис. 88 л.
СП 480 Спомени от Георги Андреев Андреев за участието му в Гражданската война в Испания през 1937 г. и пребиваването му в концлагери.
Машинопис. 1 л.
СП 481 Спомени от Саве Янев Велинов за политическата му дейност
през периода 1935–1944 г. Машинопис. 1 л.
СП 482 Спомени от Елена Серафимова Топалова за политическите събития през 1935–1944 г. в Белица. Машинопис. 2 л.
СП 483 Спомени от Атанас Хараламбиев Паганидис за участието му в
гръцкото съпротивително движение. Машинопис. 2 л.
СП 484 Спомени от Иван Костадинов Кошов за участието му в партизанското движение. Машинопис. 7 л.
СП 485 Спомени от Иван Сергеев Тричков за участието му в съпротивителното движение. Машинопис. 8 л.
СП 486 Спомени от Иван Георгиев Ботушанов за живота и дейността на
Стойко Ангелов Ботушанов – Маджере, участник в Ботевата чета (1876 г.).
Машинопис. 6 л.
СП 487 Спомени от Искрен Ваклов за баща му Исуф Мустафов Ваклов
и живота на българо-мохамеданите в с. Конарско и с. Бабяк след 1912 г. Ръкопис. 12 л.
СП 488 Автобиографични спомени от Димитър Василев Хаджигеоргиев
за участието му в септемврийските събития през 1923 г., РМС, съпротивителното движение 1941–1944 г. и социалистическото строителство 1944–1952 г.
Машинопис. 67 л.
СП 490 Спомени от Андрей Мунев за Владимир Седлоев. Машинопис.
2 л.
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СП 491 Спомени от Борис Колчагов за участието на Владимир Седлоев
в септемврийските събития през 1923 г. Ръкопис. 1 л.
СП 492 Спомени от Иван Николов Колчагов за Владимир Седлоев. Ръкопис. 3 л.
СП 493 Спомени от Филип Вригазов за провеждането на изборите за
народни представители през 1938 г. в Якоруда. Машинопис. 5 л.
СП 494 Спомени от Борис Попов за установяването на новата власт на
9 септ. 1944 г. в Якоруда. Машинопис. 4 л.
СП 495 Спомени от Георги Василев Хаджигеоргиев за комунистическата му дейност през периода 1923–1944 г. Машинопис. 4 л.
СП 496 Спомени от Андрей Иванов Мунев за провеждането на парламентарните избори през 1919 г. в Якоруда и за дейността на партийната група през 1919–1920 г. Машинопис. 7 л.
СП 497 Спомени от Благой Кадурин за създаването на партийната организация през 1919 г. в Якоруда и нейната дейност. Машинопис. 4 л.
СП 498 Спомени от Асен Лазаров Бориков за дейността му като комсомолски секретар през 1949–1950 г. в Якоруда. Машинопис. 4 л.
СП 499 Спомени от Георги Иванов Цинцев за ремсовото движение през
1928–1940 г. в Якоруда. Машинопис. 5 л.
СП 500 Спомени от Георги Ангелов Вригазов за партизанския му живот
през 1944 г. Портретна снимка на автора. Машинопис, ръкопис. 7 л.
СП 501 Спомени от Филип Г. Вригазов за мероприятията на новата
власт след 9 септ. 1944 г. в Якоруда. Ръкопис. 4 л.
СП 502 Спомени от Владимир Ил. Гьошев за провеждането на референдум за премахване на монархията, изборите за ВНС през 1946 г. и съпротивата на населението от Якоруда срещу промяната на българската националност. Машинопис. 2 л.
СП 503 Спомени от Никола Христов Бозаджиев за политическите събития през 1945–1948 г. в Якоруда. Машинопис. 4 л.
СП 504 Спомени от Георги Атанасов Вригазов за политическата му дейност. Машинопис. 5 л.
СП 505 Спомени от Асен Димитров Кавалов за участието му в съпротивителното движение 1941–1944 г. Ръкопис. 15 л.
СП 506 Спомени от Васил Иванов Бучков за участието му в партизанския отряд „Никола Парапунов“ през 1944 г. Машинопис. 5 л.
СП 507 Спомени от Бисер Душков Медаров за участието му в съпротивителното движение 1941–1944 г. Машинопис. 3 л.
СП 508 Спомени от Мария Георгиева Дринцолова за участието ѝ в съпротивителното движение през 1943–1944 г. Машинопис. 4 л.
СП 509 Спомени от Мария Николова Рашкова за участието ѝ в съпротивителното движение. Машинопис. 9 л.
СП 510 Спомени от Митко Мишов Караилиев за дейността му като ятак
на партизаните през 1944 г. Ръкопис. 2 л.
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СП 511 Спомени от Ангел Александров Никулкин за участието му във
войнишкия партизански батальон „Христо Ботев“ с командир Дичо Петров.
Ръкопис. 3 л.
СП 512 Спомени от Георги Иванов Цинцев за участието му в политическите борби 1923–1944 г. и в социалистическото строителство 1944–1957 г.
Машинопис. 40 л.
СП 513 Спомени от Петър Георгиев Хаджиценев за участието му в съпротивителното движение 1941–1944 г. Машинопис. 10 л.
СП 514 Спомени от Иван Щерянов за живота и дейността на Петър Захариев Джеджеров през 1943–1944 г. Машинопис. 5 л.
СП 515 Спомени от Георги Ценев Хаджиценев за партизанския му живот през 1944 г. Машинопис. 8 л.
СП 516 Спомени от Борис Марков Карааризанов за участието му в политическите борби 1938–1944 г. Ръкопис. 11 л.
СП 517 Спомени от Георги Асенов Малчов за дейността му като партизанин през 1944 г. Портретна снимка на автора. Ръкопис. 26 л.
СП 518 Спомени от Никола Ангелов Тодев за участието му в партизанския батальон към Разложкия партизански отряд „Никола Парапунов“ – 5
авг. – 9 септ. 1944 г. Портретна снимка на автора. Машинопис. 10 л.
СП 519 Спомени от Зора Лазарова Катинчарова за участието ѝ в политическите борби през 1935–1944 г. Ръкопис. 6 л.
СП 520 Спомени от Костадин Пашкулев за дядо му Стойко Пашкулев от
с. Гърмен. Машинопис. 1 л.
СП 521 Спомени от Костадин Кехайов за събитията в с. Балдево по време на Илинденското въстание през 1903 г. Машинопис. 2 л.
СП 522 Спомени от Христо Топалов за Стоимен войвода от с. Баничан – предводител на чета през 1908 г. в с. Гърмен срещу турските поробители. Машинопис. 2 л.
СП 524 Спомени от Крум Ушев за участието му във Втората световна
война 1944–1945 г.. Машинопис. 5 л.
СП 525 Спомени от Ангел Иванов Донев за участието му в бригадирското движение за построяването на линията Перник – Волуяк. Машинопис.
1 л.
СП 526 Спомени от Елена Стоилова и Иванка Стоилова-Ушева за участието на Илия Стоилов в съпротивителното движение. Машинопис. 2 л.
СП 527 Спомени от Никола Пулев за основаването на партийна организация в с. Гърмен през януари 1919 г. Машинопис. 1 л.
СП 528 Спомени от Борис Филин за пребиваването му в лагер в Каспичан през 1943 г. и за установяването на новата власт на 9 септ. 1944 г. в
Неврокоп (Гоце Делчев). Машинопис. 2 л.
СП 529 Спомени от Ангел Даскалов за създаването на ОФ в с. Ковачевица през 1944 г. Машинопис. 1 л.
СП 530 Спомени от Ангел Даскалов за създаването на земеделска дружба през 1919 г. в с. Ковачевица. Машинопис. 1 л.
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СП 531 Спомени от Евтим Пашов за комуниста Георги Папалезов. Машинопис. 2 л.
СП 532 Спомени от Йордан Стоянов Попов за дейността му като ремсист през 1940–1943 г. в с. Гърмен. Машинопис. 1 л.
СП 533 Спомени от Иван Сидеров за Елена Биберкина от с. Гърмен –
участвала в четата от с. Гърмен в Илинденското въстание през 1903 г. Машинопис 1 л.
СП 534 Спомени от Васил Папалезов от с. Белотинци, Драмско за бежанските години. Машинопис. 1 л.
СП 535 Спомени от Евтим Пашов за събитията през 1923–1925 г. в Неврокопско. Машинопис. 1 л.
СП 536 Спомени от Калина Ангелова Бусарова за народните празници
и обичаи в с. Гърмен. Ръкопис, машинопис. 4 л.
СП 537 Спомени от Георги Алексиев за създаването на ТКЗС в с. Огняново. Машинопис. 1 л.
СП 539 Спомени от Борис Каменов за създаването на горската кооперация в Якоруда и за обществено-политическия живот в района. Машинопис.
8 л.
Забележка: Из „Сборник от спомени за създаването на професионалните
организации на горските работници и лесовъдите и участието им в борбата
против фашизма и капитализма в България“, 1972 г.
СП 540 Спомени от Йордан Ив. Цинцев за участието му в партизанското движение. Портретна снимка на автора. Ръкопис. 2 л.
СП 541 Спомени от Ангел Петров Хаджиценев за участието му в партизанското движение през лятото на 1944 г. Ръкопис. 2 л.
СП 542 Спомени от Никола Джурев за участието му в партизанското
движение през септ. 1944 г. Портретна снимка на автора. Ръкопис. 1 л.
СП 543 Спомени от Атанас Йорданов Беличенов за участието му в съпротивителното движение през 1944 г. Ръкопис. 2 л.
СП 544 Спомени от Методи Димитров Алачки за участието му в партизанското движение през авг. – септ. 1944 г. Ръкопис. 1 л.
СП 545 Спомени от Александър Иванов Бучков за участието му в действията на партизанския отряд „Никола Парапунов“ през юли – септ. 1944 г.
Портретна снимка на автора. Машинопис. 3 л.
СП 546 Спомени от Атанас Цинцев за участието му в партизанското
движение. Ръкопис. 5 л.
СП 547 Спомени от Минко Г. Попов от Якоруда за участието му в партизанското движение през апр. – септ. 1944 г. Портретна снимка на автора.
Ръкопис. 2 л.
СП 548 Спомени от Иван Марков Карааризанов за оказаната от него
помощ на якорудските партизани през 1943–1944 г. Ръкопис. 5 л.
СП 549 Спомени от Магда Илиева Карааризанова за участието ѝ в изработването на дрехи за якорудските партизани през 1943–1944 г. Ръкопис. 4 л.
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СП 550 Спомени от Ангел Георгиев Шаламанов за участието му в политическите борби през 1930–1944 г. Машинопис. 1 л.
СП 551 Спомени от Анания Малаков за участието му във Втората световна война 1944–1945 г. Машинопис. 2 л.
СП 552 Спомени от Илия Алексиев Цицьов за мероприятията на новата
власт през 1944–1946 г. и отношението на населението от якорудския край
към тях. Ръкопис. 2 л.
СП 553 Спомени от Недо Асенов Илански за участието му в съпротивителното движение през 1941–1944 г. Ръкопис. 2 л.
СП 554 Спомени от Сусана Иванова Банкова за Илинденското въстание
1903 г. и за интернирането ѝ като майка на партизанин през май 1944 г. в
с. Рибница. Машинопис. 1 л.
СП 555 Спомени от Варвара Николова Апостолова за убития ѝ син партизанин. Машинопис. 1 л.
СП 556 Спомени от Пирина Иванова Попова за брат ѝ – партизанина
Алекса Сачков. Машинопис. 1 л.
СП 557 Спомени от Кадифа Иванова Топузова за арестуването и интернирането ѝ през май 1944 г. за участие в съпротивителното движение и като
съпруга на партизанин. Машинопис. 1 л.
СП 558 Спомени от Катерина Костадинова Кошова за арестуването и
интернирането ѝ през май 1944 г. за участие в съпротивителното движение и
като съпруга на партизанин. Машинопис. 1 л.
СП 559 Спомени от Костадин Йосифов Мадолев за арестуването и интернирането му през дек. 1942 г. Машинопис. 1 л.
СП 560 Спомени от Васил Иванов Мраценков за участието му в политическите борби през 1935–1944 г. Машинопис. 2 л.
СП 561 Спомени от Костадин Атанасов Сираков за участието му в съпротивителното движение 1943–1944 г. Машинопис. 1 л.
СП 562 Спомени от Вълчо Николов Сираков за участието му в съпротивителното движение през 1943–1944 г. Машинопис. 1 л.
СП 563 Спомени от Никола Костадинов Русков за престоя му в концлагера през 1943 г. в с. Левуново. Машинопис. 2 л.
СП 564 Спомени от Руска Сергеева Рускова за арестуването ѝ през май
1944 г. и интернирането ѝ в с. Яново. Машинопис. 1 л.
СП 565 Спомени от Иван Тодоров Лютков за живота му като концлагерист през 1944 г. в Демир Хисар. Машинопис. 1 л.
СП 566 Спомени от Спас Николов Кокарешков за арестуването и интернирането му в лагера в Демир Хисар. Машинопис. 1 л.
СП 567 Спомени от Костадин Тодоров Тричков за арестуването му през
1940 и 1944 г. Машинопис. 1 л.
СП 568 Спомени от Янка Иванова Чифлигарова за арестуването ѝ на 9
май 1944 г. и интернирането ѝ в с. Михнево. Машинопис. 1 л.
СП 569 Спомени от Раша Димитрова Чифлигарова за арестуването ѝ
през май 1944 г. и интернирането ѝ в с. Михнево. Машинопис. 1 л.
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СП 570 Спомени от Иван Николов Пундов за пребиваването му в концлагера в Демир Хисар през 1944 г. Машинопис. 1 л.
СП 571 Спомени от Петър Николов Сираков за участието му в съпротивителното движение през 1942–1944 г. Машинопис. 1 л.
СП 572 Спомени от Георги Павлов Кирмин за дейността му като ятак на
партизаните и концлагерист в Демир Хисар. Машинопис. 1 л.
СП 573 Спомени от Георги Николов Шаламанов за участието му в съпротивителното движение през периода 1941–1944 г. Машинопис. 2 л.
СП 574 Спомени от Кръстьо Апостолов за участието му в съпротивителното движение през 1942–1944 г. Машинопис. 1 л.
СП 575 Спомени от Христо Николов Шопов за участието му в Балканската и Първата световна войни. Звукозапис. 1 касета, 45 мин.
СП 576 Спомени от Никола Костадинов Русков за укрепването на новата власт след 9 септ. 1944 г. и дейността на ТКЗС в Белица. Звукозапис. 1
касета, 15 мин.
Забележка: Заедно със СП 577 и СП 578.
СП 577 Спомени от Мария Михайлова Цицоркина за Балканската война
през 1912 г. Звукозапис. 1 касета, 15 мин.
Забележка: Заедно със СП 567 и СП 578.
СП 578 Спомени от Саве Асенов Барабунов за Балканската война
1912 г. и за дейността му като ятак на партизаните през 1944 г. Звукозапис.
1 касета, 15 мин.
Забележка: Заедно със СП 576 и СП 577.
СП 581 Спомени от Исак Банялиев за дейността му като ятак на партизаните през 1944 г. Звукозапис. 1 касета, 10 мин.
Забележка: Заедно със СП 582 и СП 583.
СП 582 Спомени от Асен Ив. Тричков за участието му във Втората световна война 1944–1945 г. Звукозапис. 1 касета, 10 мин.
Забележка: Заедно със СП 581 и СП 583.
СП 583 „Мигове от един живот“ – телевизионно предаване за Георги
Андрейчин – комунист-интернационалист от Белица, по спомени на негови
съвременници. Звукозапис. 1 касета, 30 мин.
Забележка: Заедно със СП 581 и СП 582 (некачествен запис от телевизор).
СП 584 Спомени от Надежда Андрианова за Георги Андрианов – партиен функционер на БКП от Белица. Звукозапис. 1 касета, 15 мин.
Забележка: Заедно със СП 585 и СП 586.
СП 585 Спомени от Христо П. Чонков за политическата му дейност
през 1925–1944 г. Звукозапис. 1 касета, 15 мин.
Забележка: Заедно със СП 584 и СП 586.
СП 586 Спомени от Петър Георгиев Сеганов за преселническите години 1913–1914 г. и за участието на семейството му в политическите борби
1923–1944 г. Звукозапис. 1 касета, 15 мин.
Забележка: Заедно със СП 584 и СП 585.
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СП 587 Спомени от Йосиф Христов Шопов за преброяване на населението през 1946 г. в Белица. Звукозапис. 1 касета, 30 мин.
СП 588 Спомени от Йордан Ив. Липев за Балканската и Първата световна войни. Звукозапис. 1 касета, 30 мин.
Забележка: Заедно с ЧП 263.
СП 591 Спомени от П. Чонков, Н. Русков и Ст. Кошов за живота и дейността на комуниста Георги Андрейчин. Звукозапис. 1 ролка, 60 мин.
СП 592 Спомени от Кирил Иванов Шатаров за живота на населението в
с. Горни Порой (Гърция) през 1908–1924 г. Машинопис. 3 л.
СП 593 Спомени от Киро Хаджипопов за театралната дейност на читалището в Кукуш през периода 1907–1912 г. Машинопис. 6 л.
СП 594 Спомени от Борис Трайков Богов за революционните борби в
с. Кономлади, Костурско, преселничеството, основаването на с. Ново Кономлади и живота в селото до 1948 г. Машинопис. 6 л.
СП 595 Спомени от Мария Божкова за посрещането на българската армия през 1912 г. в Кукуш и за бежанските неволи през 1913 г. Машинопис.
3 л.
СП 596 Спомени от Надежда Иванова Кехайова за Гърковия род в Кукуш, за живота в града до 1913 г. и за бежанските години. Ръкопис. 28 л.
СП 597 Спомени от Надежда Рамбакова за рода на Гьошо Попйорданов
от Велес и неговите синове Миле Попйорданов и Орце Попйорданов. Ръкопис. 10 л.
СП 598 Спомени от Гина Междуречка за живота ѝ в с. Междурек и Кукуш и за бежанските години. Ръкопис. 8 л.
СП 600 Спомени от Андон Кицовски за революционните борби в
Костурско през периода 1905–1913 г. Ръкопис. 4 л.
СП 601 Спомени от Мария Божкова от Кукуш за бягството от гърците
през 1913 г. Машинопис. 3 л.
СП 602 Спомени от Мария Божкова за живота в Кукуш и за революционната дейност на нейния чичо Никола Бъчваров. Машинопис. 3 л.
СП 603 Спомени от Атанас Христов Коджакостов от с. Лелево, Кукушка
околия за революционната дейност на баща му Христо, живота на населението в родния му край преди и след Балканската война 1912 г. и преселването
през 1924 г. в България. Портретна снимка на автора. Машинопис. 2 л.
СП 604 Спомени от Магда Андонова Коджакостова от с. Лелево, Кукушко за преселничеството в България през 1913 и 1924 г. Портретна снимка
на авторката. Машинопис. 1 л.
СП 605 Спомени от Иван Димитров Попов за преселничеството в България през 1918 г. Машинопис. 2 л.
СП 606 Спомени от Ташо Христев Кирин за преселничеството през
1924 г. от с. Саракиново, Солунско в България. Машинопис. 2 л.
СП 607 Спомени от Надежда Димитрова Сотирова от с. Саракиново,
Солунско за дядо ѝ – поп Иван Саракински, участник в националноосвободителните борби. Портретна снимка на авторката. Машинопис. 2 л.
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СП 608 Спомени от Георги Наков Хаджиниколов за борбата на българите от с. Раяново, Кукушко против турците и гърците и за преселничеството
през 1924 г. в България. Портретна снимка на автора. Машинопис. 3 л.
СП 609 Спомени от Кольо Атанасов Карамитрев от с. Горно Тодорак,
Кукушка околия за живота на населението в родния му край по време на
турската и гръцката власт и преселничеството в България през 1924 г. Машинопис. 2 л.
СП 610 Спомени от Петър Попстоянов Малев за революционната дейност на баща му свещеник Стоян Димитров Малев от с. Търлис, Драмско.
Ръкопис. 6 л.
СП 611 Спомени от Атанас Ангелов Янев и Фидана Янева за живота в
с. Калапот, Драмско по време на турското робство, дейността на Дончо войвода, преселничеството в България през 1913 г. Ръкопис. 6 л.
СП 612 Спомени от Иван Костадинов Гърков от с. Зърнево, Неврокопско за живота на населението в родния му край през 1911–1913 г., службата
му като гръцки войник в Мала Азия и преселничеството в Неврокоп (Гоце
Делчев) през 1925 г. Портретна снимка на автора. Ръкопис. 7 л.
СП 613 Спомени от Илия Димитров Кирев от с. Калапот, Драмско за
живота на населението в родното му село през 1912–1913 г., преселването в
България и действията на автономистите през 1922 г. в Неврокоп (Гоце Делчев). Снимка на автора. Ръкопис. 4 л.
СП 614 Спомени от Никола Ангелов Гъргавелов от с. Калапот, Драмско
за живота на населението в родното му село, националноосвободителните
борби и преселничеството в България. Ръкопис. 13 л.
СП 615 Спомени от Мария Георгиева Найкова от с. Зърнево, Драмско
за живота на населението в родното ѝ село и преселничеството в България
през 1913–1925 г. Ръкопис. 5 л.
СП 616 Спомени от Яна Димитрова Иванова от с. Калапот, Драмско за
опожаряването на селото от гърците през 1913 г., преселничеството в България, акцията на автономистите в Неврокоп (Гоце Делчев) и убийството на
съпруга ѝ Костадин Попиванов през 1923 г. Ръкопис. 4 л.
СП 618 Спомени от Тодор Иванов Ибришимов от с. Търлис, Неврокопско за четата на войводата Атанас Тешовски и за преселничеството през 1913
и 1924 г. Ръкопис. 5 л.
СП 619 Спомени от Кръстьо Атанасов Кръстилов и Петкана Кръстилова от с. Калапот, Драмско за живота на населението в родния им край, националноосвободителните борби и преселничеството в България. Ръкопис. 8 л.
СП 620 Спомени от Катя Георгиева Караянева от с. Черешово, Драмско
за живота на населението в родния ѝ край и за преселничеството в България.
Ръкопис. 9 л.
СП 621 Спомени от Катя Иванова Павлова от с. Калапот, Драмско за
живота на населението в родния ѝ край и за преселването в България през
1913 г. Ръкопис. 4 л.
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СП 622 Спомени от Ангел Тодоров Василев от с. Мъклен, Серско за
живота на населението в родния му край и преселничеството в България през
1913 г. Ръкопис. 4 л.
СП 623 Спомени от Стойна Стоянова Кацилова от с. Скрижево, Драмско за живота на населението в родния ѝ край и за преселничеството в България през 1913 и 1918 г. Ръкопис. 6 л.
СП 624 Спомени от Иван Керезиев за Антон Попов. Машинопис. 16 л.
СП 625 Спомени от Мария Стоилова Стоева (Бъчварова) за първите
стъпки на пионерската организация „Септемврийче“ в Неврокоп (Гоце Делчев). Машинопис. 10 л.
СП 626 Спомени от Георги Георгиев Кочев за работата му като председател на Градския комитет на ОФ през 1948–1962 г. в Гоце Делчев. Машинопис. 7 л.
СП 627 Спомени от Атанас Милушев Арнаудов за дейността на Яне
Сандански през периода 1903–1914 г. Машинопис. 1 л.
СП 628 Спомени от Александър Христов Димитров от с. Калиново, Кукушко за живота на населението в родния му край, за бежанските години,
Балканската, Междусъюзническата и Първата световна войни. Машинопис.
18 л.
СП 629 Спомени от Вангел Лазаров Лумпаров от с. Зарово, Солунско за
Балканската война и бежанските години. Машинопис. 2 л.
СП 630 Спомени от Атанас Темелков Янев за Балканската война. Машинопис. 1 л.
СП 631 Спомени от Атанас Темелков Янев за известни личности от
с. Склаве и района. Машинопис. 1 л.
СП 632 Спомени от Екатерина Манолова Терзиева за революционната
дейност на баща ѝ Манол Николов Михайлов от с. Склаве. Машинопис. 1 л.
СП 633 Спомени от Елена Атанасова Велкова за Яне Сандански и за
Балканската война. Машинопис. 1 л.
СП 635 Спомени от Костадин Яновски от с. Ковачево за Яне Сандански.
Машинопис. 1 л.
СП 636 Спомени от Васил Христов Дайленов от с. Сеслово, Кукушко за
преселничеството в България. Машинопис. 1 л.
СП 641 Спомени от Димитър Иванов Чаков за дейността на гръцките
духовници в с. Зърнево, Неврокопско (Гоцеделчевско). Машинопис. 1 л.
СП 642 Спомени от Илинка Костадинова Кременлиева за живота на населението в с. Ковачево и с. Кашина под турското робство и за националноосвободителните борби. Машинопис. 3 л.
СП 643 Спомени от Атанас Стоев Баладжанов за революционната му
дейност. Машинопис. 3 л.
СП 644 Спомени от Илия Атанасов Стоянов за участието му в Първата
световна война и живота му като военнопленник. Машинопис. 4 л.
СП 645 Спомени от Димитър Костов Михалчев за участието му в Първата световна война. Машинопис. 1 л.
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СП 646 Спомени от Стоян Иванов Стоянов, Андон Димитров Спасов и
Илия Патладжанов за живота и дейността на Петър Андонов Бориков – основател на земеделската дружба в с. Горна Сушица. Машинопис. 2 л.
СП 647 Спомени от Никола Попов за живота и дейността на Никола
Атанасов Ставрев – участник в националноосвободителните борби. Машинопис. 2 л.
СП 648 Спомени от Атанас Милушев Арнаудов от с. Ласкарево за събития, свързани с появата на автономистите в селото през 1923 г. Машинопис.
1 л.
СП 649 Спомени от Атанас Милушев Арнаудов за проведен събор от
БКП през юни 1919 г. в с. Ласкарево. Машинопис. 1 л.
СП 651 Спомени от Любен Янкулов за живота и дейността на Веселин
Марков Бабалеев. Машинопис. 2 л.
СП 653 Спомени от Васил Ангелов Мутлишов от с. Хърсово за създаването на партийна организация през 1919 г. в селото. Машинопис. 2 л.
СП 654 Спомени от Кочо Хараланов Конов от с. Левуново за създаването на партийна организация на БКП в селото непосредствено след 9 септ.
1944 г. Машинопис. 1 л.
СП 655 Спомени от Никола Илиев за създаването на единния фронт
между комунисти и земеделци през 1922 г. в Горноспанчевски и Петровски
район и за взаимоотношенията му с ВМРО. Машинопис. 2 л.
СП 656 Спомени от Димитър Костадинов Димитров от с. Хърсово за
политическата му дейност. Машинопис. 3 л.
СП 657 Спомени от Петър Данаилов за живота и дейността на партизанина Петър Димитров. Машинопис. 8 л.
СП 659 Спомени от Борис Костадинов Божков за установяването на
новата власт на 9 септ. 1944 г. и съвместната дейност с гръцките партизани в
Демир Хисар, Серес, Драма и Кавала (Гърция). Машинопис. 6 л.
СП 660 Спомени от Борис Костадинов Божков за политическата му
дейност и изграждането на яташка мрежа в района на с. Горна Сушица през
1942–1944 г. Машинопис. 7 л.
СП 661 Спомени от Борис Костадинов Божков за създаването и дейността на партизанския отряд „Яне Сандански“. Машинопис. 19 л.
СП 662 Спомени от Борис Костадинов Божков за политическата му дейност през 1940–1944 г. Машинопис. 4 л.
СП 663 Спомени от Васил Панайотов за политическата му дейност през
периода 1930–1935 г. Ръкопис. 8 л.
СП 664 Спомени от Георги Илиев Манолов за дейността му като ремсист и комунист през 1939–1944 г. Машинопис. 5 л.
СП 665 Спомени от Георги Илиев Манолов за участието му в социалистическото строителство през периода 1944–1984 г. Машинопис. 3 л.
СП 666 Спомени от Андон Иванов Терзиев от с. Дебрене за политическите борби в родния му край през периода 1910–1944 г. Ръкопис. 13 л.
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СП 667 Спомени от Ангел Лазаров Хотев за установяването на новата
власт на 9 септ. 1944 г. в Сандански район. Машинопис. 20 л.
СП 668 Спомени от Иван Антонов Жилков за участието му в Първата
световна война, изграждането през 1919 г. на партийна организация в Свети
Врач (Сандански) и нейната дейност. Машинопис. 5 л.
СП 669 Спомени от Георги Илиев Манолов за живота и дейността на
партизанина Атанас Панайотов Цеков от с. Горна Сушица. Машинопис. 1 л.
СП 670 Спомени от Георги Илиев Манолов за личности от с. Горна Сушица, участвали в националноосвободителните борби. Машинопис. 3 л.
СП 671 Спомени от Георги Николов Янков за участието му в съпротивителното движение през периода 1941–1944 г. Машинопис. 5 л.
СП 672 Спомени от Панчо Димитров Балов за участието му в съпротивителното движение 1943–1944 г. Ръкопис. 3 л.
СП 673 Спомени от Александър Александров за пребиваването му във
военния концлагер край Свети Врач (Сандански) през 1943–1944 г. Машинопис. 10 л.
СП 674 Спомени от Цветан Борисов за живота и дейността на Георги
Цветков Топалски – Благия от с. Борован, Врачанско. Машинопис. 3 л.
СП 675 Спомени от Иван Трайков за художествената самодейност в
концлагера в с. Левуново. Машинопис, ръкопис. 9 л.
СП 676 Спомени от Цветан Нейков за живота в концлагера край Свети
Врач (Сандански) през юни 1944 г. Машинопис. 3 л.
СП 677 Спомени от Стоян Даракчиев за пребиваването му в концлагера
в с. Левуново. Машинопис, ръкопис. 6 л.
СП 678 Спомени от Крум Захариев за пребиваването му в концлагера в
с. Левуново. Ръкопис. 6 л.
СП 679 Спомени от Христо Гановски за пребиваването му в концлагера
край с. Левуново. Машинопис, ръкопис. 7 л.
СП 680 Спомени от Стоян Димитров Стоименов – оръжейник на партизанския отряд „Яне Сандански“ за партизанския живот. Ръкопис. 1 л.
СП 681 Спомени от Стоян Николов Смиленски за участието му във Втората световна война 1944–1945 г. Ръкопис. 5 л.
СП №: 682 Спомени от Георги Кръстев Велев за участието му във Втората световна война 1944–1945 г. Машинопис. 3 л.
СП 683 Спомени от Александър Христов Димитров за образуването
Съюза на водните синдикати „Македония“ през 1937 г. в Свети Врач (Сандански). Машинопис. 4 л.
СП 684 Спомени от Иван Андонов Димитров – първи председател на
ТКЗС „Шести конгрес“ – Сандански за основаването на стопанството и неговата дейност. Машинопис. 9 л.
СП 685 Спомени от Кочо Хараланов Конов за създаването на кооперативно стопанство в с. Левуново. Машинопис. 1 л.
СП 686 Спомени от Асен Николов Гърков за създаването през 1956 г.
на ТКЗС в с. Джигурово. Машинопис. 2 л.
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СП 687 Спомени от Георги Николов Янков за дейността на кооперативното стопанство в с. Склаве през периода 1959–1967 г. Машинопис. 2 л.
СП 689 Спомени от Георги Николов Янков за дейността на македонските учители през 1945–1946 г. в Сандански район. Машинопис. 2 л.
СП 690 Спомени от Кочо Хараланов за екскурзия във Вардарска Македония през 1941 г. и за съвместната работа през 1947 г. с учителя емисар от
Скопие Методи Ивановски. Машинопис. 3 л.
СП 691 Спомени от Борис Костадинов Божков от с. Горна Сушица за
живота в селото през 1919–1934 г. : Машинопис. 4 л.
СП 692 Спомени от Стоян Димитров Икономов от с. Кара кьой, Неврокопско за живота в родното му село под турско робство, преселничеството в
България през 1913 и 1925 г. и др. Ръкопис. 17 л.
СП 693 Спомени от Петър Захов Джолев за живота в Мехомия (Разлог)
под турско робство и участието му в Първата световна война. Ръкопис. 12 л.
СП 694 Спомени от Никола Николов Кондев за участието му в съпротивителното двжение. Машинопис. 3 л.
СП 696 Спомени от Никола Борисов Кутлин за участието му в съпротивителното движение и в окупационния корпус в Югославия. Машинопис,
ръкопис. 65 л.
СП 697 Спомени от Младен Велев Джупанов за съвместната му работа с младия комсомолец Асен Лагадинов през декември 1935 г. в Разложко.
Машинопис. 3 л.
СП 698 Спомени от Младен Велев Джупанов за живота и дейността му
през периода 1919–1944 г. с данни за работническите манифестации през
1920–1923 г., за септемврийските събития през 1923 г., за дейците Асен Лагадинов, Георги Стефанов и др. Машинопис. 24 л.
СП 699 Спомени от Младен Велев Джупанов за участието му в политическите борби през 1915–1944 г. с данни за септемврийските събития през
1923 г., за дейността на ВМРО, за живота на политическите затворници в
Централния сливенски затвор (22 февр. 1938 – 15 май 1941 г.) и др. Машинопис. 64 л.
СП 701 Спомени от Тодор Кръстев Кифев от с. Бачево за участието му
в политическите борби през 1937–1944 г. Машинопис. 3 л.
СП 702 Спомени от Стоимен Георгиев Пенджаков от с. Бачево за политическата му дейност през периода 1922–1944 г. Машинопис. 3 л.
СП 703 Спомени от Петър Кръстев Самарджиев от с. Бачево за дейността му през 1929–1944 г. Машинопис. 2 л.
СП 704 Спомени от Станко Иванов Кирев за участието му във Втората
световна война – 1944 г. Машинопис. 9 л.
СП 705 Спомени от Станко Иванов Кирев за основаването на ТКЗС на
6 септ. 1948 г. в Разлог. Ръкопис. 9 л.
СП 706 Спомени от Ана Петрова Ткачева от с. Черешница за Яне Сандански. Машинопис. 1 л.
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СП 707 Спомени от Георги Иванов Пасков от с. Левуново за Балканската война – 1912 г. и бележки за историята на с. Левуново. Машинопис. 4 л.
СП 708 Спомени от Георги Иванов Пасков от с. Левуново за Междусъюзническата и Първата световна войни и изграждането на чешма и църква в
с. Левуново. Машинопис. 3 л.
СП 709 Спомени от Георги Иванов Пасков от с. Левуново за образуването на партийна организация в селото през 1919 г. Машинопис. 1 л.
СП 710 Спомени от Георги Иванов Пасков за дейността на ВМРО след
1921 г. Машинопис. 1 л.
СП 711 Спомени от Георги Иванов Пасков от с. Левуново за съпротивителното движение през 1941–1944 г., установяването на новата власт на 9
септ. 1944 г. и създаването на ОФ, основаването на ТКЗС и др. Машинопис.
6 л.
СП 712 Спомени от Атанас Стоянов, съратник на Яне Сандански, за
участието му в освободителните борби 1910–1913 г. Машинопис. 2 л.
СП 713 Спомени от Александър Атанасов Бабалеев за живота във военните концентрационни лагери в Белене, Ловешко и в Свети Врач (Сандански)
през 1943–1944 г. Машинопис. 9 л.
Забележка: Обединен със СП 879.
СП 714 Спомени от Стоян Андонов Чинчев за живота във военните концентрационни лагери в с. Гиген, Плевенско и Свети Врач (Сандански) през
1943–1944 г. Машинопис. 11 л.
СП №: 720 Спомени от Крум Харизанов Стоичков за участието му в
съпротивителното движение през 1941–1944 г. Машинопис. 8 л.
СП 721 Спомени от Илия Георгиев Порчев от с. Виногради за нелегалните борби на БКП през 1921–1944 г. Машинопис. 4 л.
СП 722 Спомени от Борис Костадинов Божков от с. Горна Сушица за
дейността на ремсистите през 1934–1941 г. Машинопис. 5 л.
СП 724 Спомени от Димитър Иванов Чаков за опитите на гръцкото духовенство да погърчи населението на с. Зърнево, Неврокопско. Машинопис.
1 л.
СП 725 Спомени от Стоян Димитров Стоименов от с. Гореме за Стоян
Ангелов Стаменов (Цане даскала) – образувал чета през 1903 г. Машинопис.
1 л.
СП 726 Спомени от Кръстьо Василев Нечков за прерастването на с. Свети Врач (Сандански) в околийски център. Машинопис. 3 л.
СП 728 Спомени от Кръстьо Николов Москов за политическата му дейност. Машинопис. 8 л.
СП 729 Спомени от Петър Данаилов от Сандански за политическите
борби в Светиврачко, дейността на партийната и ремсовата организации, за
Никола Парапунов, Иван Козарев и др. Звукозапис. 1 ролка, 30 мин.
Забележка: Заедно със СП 730.

667

Архивни справочници

СП 730 Спомени от Стойчо Георгиев от Сандански за съпротивителното движение и Партизанския отряд „Яне Сандански“. Звукозапис. 1 ролка, 20
мин.
Забележка: Заедно със СП 729.
СП 731 Спомени от Крум Симеонов Георгиев от с. Василци, Михайловградско за престоя му през 1943 г. в концентрационния лагер в с. Левуново.
Звукозапис. 1 ролка, 25 мин.
Забележка: Заедно със СП 732.
СП №: 732 Спомени от Димо Малечков Димов от Сливен за престоя му
през 1943 г. в концентрационния лагер в с. Левуново. Звукозапис. 1 ролка, 5
мин.
Забележка: Заедно със СП № 731.
СП 733 Спомени от Коста Ламбрев Динков за дейността на партийната
организация през 1922–1923 г. в с. Рожен. Звукозапис. 1 ролка, 25 мин.
Забележка: Заедно със СП 734.
СП 734 Спомени от Стоян Иванов Стоянов (Чавдар) за живота и дейността на Никола и Петър Андонови. Звукозапис. 1 ролка, 30 мин.
Забележка: Заедно със СП 733.
СП 735 Спомени от Радой Иванов Илиев от с. Държаново за дядо му
Илия Филипов Ангелов – кмет на селото през 1916–1918 г. Машинопис. 4 л.
СП 739 Спомени от Ангел Шаров за Атанас Илиев Турнев – съратник
на Тодор Паница и участник в националноосвободителното движение. Машинопис. 1 л.
СП 740 Спомени от Никола Палавинов от с. Ласкарево за гибелта през
1905 г. на Георги Маджирчето – четник и помощник на Яне Сандански. Машинопис. 2 л.
СП 742 Спомени от Никола Ангелов Петров за обезвреждането на Герасимовата група през 1947 г. Ръкопис. 1 л.
СП 743 Спомени от Никола Ангелов Петров за участието му във Втората световна война 1944–1945 г. Ръкопис. 1 л.
СП 744 Спомени от Мария Димитрова Арнаудова от с. Кашина за Балканската война 1912 г. и за Яне Сандански. Звукозапис. 1 касета, 20 мин.
Забележка: Заедно със СП 745.
СП 746 Спомени от Димитър Томов Тодоров за историята на Мелнишкия район със сведения за Балканската война 1912 г., септемврийските събития през 1923 г., колективизацията на селското стопанство в с. Виногради и
др. Звукозапис. 1 касета, 30 мин.
Забележка: Заедно със СП 747 и СП 748.
СП 747 Спомени от Никола Андреев Берамов за историята на с. Виногради. Звукозапис. 1 касета, 10 мин.
Забележка: Заедно със СП 746 и СП 748.
СП 748 Спомени от Никола Георгиев Шавулев от с. Лозеница за турското робство в Мелнишко през 1904–1912 г. Звукозапис. 1 касета, 20 мин.
Забележка: Заедно със СП 746 и СП 747.
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СП 749 Спомени от Велика Караандонова от Кукушко за Балканската
война 1912–1913 г. и за бежанството. Звукозапис. 1 касета, 15 мин.
Забележка: Заедно с ЧП 327.
СП 750 Спомени от Илия Патладжанов за освобождението на Мелник
от турско робство през 1912 г. Звукозапис. 1 касета, 10 мин.
Забележка: Заедно със СП 751 и СП 752.
СП 751 Спомени от Цвета Панайотова от с. Горна Сушица за живота и
дейността на земеделския деец Петър Андонов Боринов. Звукозапис. 1 касета, 5 мин.
Забележка: Заедно със СП 750 и СП 752.
СП 752 Спомени от Илия Патладжанов за живота и дейността на Петър и Никола Андонови (Борикови), активни дейци на земеделската дружба в
с. Горна Сушица през 1919–1922 г. Звукозапис. 1 касета, 30 мин.
Забележка: Заедно със СП 750 и СП 751.
СП 753 Спомени от Георги Лазаров Атанасов от с. Спатово за събитията през 1921–1923 г. в с. Спатово и за участието му във Втората световна
война през 1944–1945 г. Звукозапис. 1 касета, 15 мин.
СП 754 Спомени от Дамян Сандев от с. Левуново – бригадир на тракторна бригада през 1951 г. в с. Левуново, за изграждането на кооперативните
земеделски стопанства в района на с. Левуново през 50-те години на ХХ век.
Звукозапис. 1 касета, 20 мин.
Забележка: Заедно със СП 755 и СП 756.
СП 755 Спомени от Елена Кирова от с. Лешница за живота на населението от Мелнишко през турското робство с данни за Яне Сандански, Никола
Перински и други дейци. Звукозапис. 1 касета, 25 мин.
Забележка: Заедно със СП 754 и СП 756.
СП 756 Спомени от Иван Георгиев Терзиев от с. Белевехчево за Балканската война – 1912–1913 г., Междусъюзническата война 1913 г., Първата
световна война и за престоя му в Русия през 1917 г. Звукозапис. 1 касета, 10
мин.
Забележка: Заедно със СП 754 и СП 755.
СП 757 Спомени от Кочо Харланов от с. Левуново за културната революция в Светиврачки (Сандански) район през 1947–1948 г. Звукозапис. 1
касета, 10 мин.
Забележка: Заедно със СП 758.
СП 758 Спомени от Коста Поптодоров от Сандански за пренасянето
на книжния фонд на читалището от Сяр (Гърция) в Свети Врач (Сандански)
през септ. 1944 г. с данни за издаването на в. „Пирински глас“ през 1938 г.
Звукозапис. 1 касета, 10 мин.
Забележка: Заедно със СП 757.
СП 759 Спомени от Илия Димов Терзиев от с. Белевехчево за участието
му в Балканската война (1912–1913 г.) и за пленничеството му в Русия през
1916–1918 г. Звукозапис. 1 касета, 35 мин.
Забележка: Заедно със СП 760 и СП 761.
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СП 760 Спомени от Катя Дерменджиева от с. Баница, Серско за убийството на Гоце Делчев, за Балканската война 1912 г., за бежанството през
1913 г. Звукозапис. 1 касета, 15 мин.
Забележка: Заедно със СП 759 и СП 761.
СП 761 Спомени от Петрана Пайкова от с. Баница, Серско за разказите
на баба ѝ за дейността на Гоце Делчев. Звукозапис. 1 касета, 10 мин.
Забележка: Заедно със СП 759 и СП 760.
СП 762 Спомени за Яне Сандански, за Балканската война 1912–1913 г.,
за образуване на партийната организация в с. Спатово през 1918–1920 г. и за
септемврийските събития през 1923 г. Звукозапис. 1 касета, 15 мин.
СП 763 Спомени от Спас Иванов Стаматов от Сандански за първата земляческа среща на преселници – жители на с. Скрижово (Гърция) на 26 окт.
1967 г. Машинопис. 16 л.
СП 764 Спомени от Спас Иванов Стаматов от Сандански за втората земляческа среща на скрижовалии на 1 септ. 1974 г. Машинопис. 11 л.
СП 765 Спомени от Кръстьо Василев Нечков от с. Хотово за създаването на първите комитети на ВМРО през 1899 г. в селото. Машинопис. 1 л.
СП 766 Спомени от Кръстьо Василев Нечков от с. Хотово за образуване
на читалище в селото през 1919 г. и театралната му дейност. Машинопис. 1 л.
СП 767 Спомени от Спас Иванов Стаматов от с. Скрижово (Гърция) за
историческото минало на с. Скрижово и за преселването в България. Машинопис. 31 л.
СП 768 Спомени от Стоян Иванов Чачкаров за живота на родителите му
през турското робство. Ръкопис. 5 л.
СП 769 Спомени от Кирил Тодоров Бъчваров от с. Любовище за историята на селото и освободителните борби. Машинопис. 10 л.
СП 770 Спомени от Кирил Тодоров Бъчваров от с. Любовище за историята на селото и освободителните борби. Машинопис. 3 л.
СП 771 Спомени от Стоян Димитров Стоименов от с. Гореме за участието му в установяването на новата власт на 9 септ. 1944 г. и в бригадирското
движение през 1946 г. Машинопис. 5 л.
СП 772 Спомени от Кръстьо Василев Нечков от с. Хотово за събитията
в селото по време на Балканската война 1912–1913 г. и за бежанството през
1913 г. Машинопис. 5 л.
СП 773 Спомени от Кръстьо Василев Нечков от с. Хотово за ученическите му години в Мелник през 1908 г. Машинопис. 1 л.
СП 776 Спомени от Христо Георгиев Минков от Хасково за участието
му в Илинденското въстание 1903 г., Балканската война 1912–1913 г. и Първата световна война 1915–1918 г. Звукозапис. 1 касета, 45 мин.
СП 777 Спомени от Росица Босева от София за участието ѝ в съпротивителното движение 1941–1944 г. с данни за дейността на Антон Попов.
Звукозапис. 1 касета, 45 мин.
СП 778 Спомени от Никола Шавулев от с. Лозеница за участието му в
Балканската война 1912–1913 г. Звукозапис. 1 касета, 15 мин.
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СП 779 Спомени от Христо Гановски от с. Кунино, Врачанско за участието му в съпротивителното движение през 1941–1944 г. с данни за живота
в концлагера в с. Левуново през ян. 1944 г. Звукозапис. 1 касета, 15 мин.
Забележка: Заедно със СП 780, СП 781, СП 782, СП 783, СП 784.
СП 780 Спомени от Димо Величков Димов от Пловдив за живота в концлагера в с. Левуново през 1943–1944 г. Звукозапис. 1 касета, 5 мин.
Забележка: Заедно със СП 779, СП 781, СП 782, СП 783, СП 784.
СП 781 Спомени от Александър Стойчев Александров от Вишеград, Великотърновско за живота в концлагера в с. Левуново и организирането на
студентския празник през 1943 г. Звукозапис. 1 касета, 10 мин.
Забележка: Заедно със СП 779, СП 780, СП 782, СП 783, СП 784.
СП 782 Спомени от Йордан Тодоров Славов от с. Чалъково, Пловдивско за живота му в концлагера в с. Левуново през 1943–1944 г. Звукозапис.
1 касета, 10 мин.
Забележка: Заедно със СП 780, СП 781, СП 783, СП 784.
СП 783 Спомени от Тодор Кушев Мусташки от с. Бресте, Плевенско за
живота в концлагера в с. Левуново през ноем. 1943 г. Звукозапис. 1 касета,
5 мин.
Забележка: Заедно със СП 779, СП 780, СП 781, СП 782, СП 784.
СП 784 Спомени от Росица Босева от София за поета Никола Вапцаров.
Звукозапис. 1 касета, 15 мин.
Забележка: Заедно със СП 779, СП 780, СП 781, СП 782, СП 783.
СП 785 Спомени от Костадин Яновски от с. Ковачево за Балканската
война 1912 г. Машинопис. 1 л.
СП 786 Спомени от Ангел Иванов Стоянов от с. Мокрево, Струмишко
за Балканската война, за участието му в гръцката армия във войната срещу
Турция и преселничеството в България. Машинопис. 1 л.
Забележка: Дублира се със СП 727.
СП 787 Спомени от Илия Георгиев Порчев от с. Виногради за Ангел
Ташков – комунистически партиен функционер през 1920–1924 г. в Светиврачко (Санданско). Машинопис. 3 л.
СП 788 Спомени от Илия Георгиев Порчев от с. Виногради за Никола
Калъпчиев. Машинопис. 9 л.
СП 789 Спомени от Илия Георгиев Порчев от с. Виногради за изборната
победа на комунистите през 1921 г. в с. Виногради и събитията в родния му
край през 1921–1934 г. Машинопис. 15 л.
СП 790 Спомени от Илия Георгиев Порчев от с. Виногради за организирането на бойни групи на БКП за водене борба с разбойническите банди в
района през 1921 г. Машинопис. 4 л.
СП 791 Спомени от Илия Георгиев Порчев от с. Виногради за националноосвободителните борби в района след 1906 г. Машинопис. 4 л.
СП 792 Спомени от Илия Георгиев Порчев от с. Виногради за съпротивителното движение на БКП през 1941–1944 г. и установяването на новата
власт на 9 септ. 1944 г. Машинопис. 13 л.
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СП 793 Спомени от Илия Георгиев Порчев от с. Виногради за Балканската война 1912 г. и Първата световна война. Машинопис. 3 л.
СП 794 Спомени от Василий Белих – съветски военнопленник, партизанин в отряд „Яне Сандански“. Звукозапис. 1 касета, 30 мин.
СП 795 Спомени от Георги Стефанов Клясов от Белица за работещите в
селото военнопленници през Първата световна война. Машинопис. 2 л.
СП 796 Спомени от Саве Георгиев Тричков и Лазар Милушев Гяхов от
Белица за организацията по строителството на новото училище през 1929 г.
в селото. Машинопис. 1 л.
СП 797 Спомени от Георги Стефанов Клясов и Иван Лютков от Белица
за живота по време на турското робство и освобождението на Белица през
1912 г. Машинопис. 1 л.
СП 798 Спомени от Никола Теофилов Чорбаджиев от Белица за дейността му като ремсист и за участието му във Втората световна война 1944 г.
Машинопис. 3 л.
СП 799 Спомени от Илия Теофилов Попов от Белица за участието му
във Втората световна война 1944–1945 г. Машинопис. 1 л.
СП 800 Спомени от Иван Игнатов Евтимов от Белица за събитията през
май 1934 г. в Горна Джумая (Благоевград). Машинопис. 2 л.
СП 801 Спомени от Георги Василев Мраценков за участието му в съпротивителното движение 1943–1944 г. Машинопис. 2 л.
СП 802 Спомени от Илия Костадинов Банков за участието му в националната младежка бригада на прохода Хаинбоаз през 1947 г. Машинопис. 1 л.
СП 803 Спомени от Христо Евстатиев Тричков за участието му във
Втората световна война през 1944 г. Машинопис. 1 л.
СП 804 Спомени от Иван Костадинов Кутлов и Христо Евстатиев Тричков за основаването на дърводелска кооперация „Братство“ през 1937 г. в
с. Белица. Машинопис. 1 л.
СП 805 Спомени от Георги Костадинов Лардев от Белица за убийството
на партизанина Иван Павлов Алексов на 12 юни 1944 г. в м. „Марковица“
край Белица. Машинопис. 1 л.
СП 807 Спомени от Христо Иванов Банков от Белица за участието му в
младежката бригада през 1948 г. в м. „Суфан дере“. Машинопис. 1 л.
СП 809 Спомени от Александра Андреева Бондева от Белица за участието ѝ в интернационалната бригада през 1947 г. за строителството на жп
линията Шамец – Сараево (Югославия). Машинопис. 2 л.
СП 810 Спомени от Ангел Гълъбов Корчев от с. Бабяк за участието му
в интернационалната бригада през 1948 г. в обект „Маврово“ (Югославия).
Машинопис. 1 л.
СП 811 Спомени от Иван Ангелов Тричков от Белица за участието му в
съпротивителното движение през 1941–1944 г. Машинопис. 6 л.
СП 812 Спомени от Елена Николова Кордева от с. Скребатно за дейността ѝ като ятак на партизаните през 1943–1944 г. Машинопис. 9 л.
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СП 813 Спомени от Атанас Сотиров Мисофис от с. Въмбел, Костурско
за събитията след 1941 г. в родния му край. Машинопис. 6 л.
СП 814 Спомени от Атанас Сотиров Мисофис от с. Въмбел, Костурско
за асимилацията през 1912–1936 г. на българското население от гърците. Машинопис. 3 л.
СП 815 Спомени от Борис Николов Тодев за участието му във Втората
световна война 1944 г. Машинопис. 3 л.
СП 816 Спомени от Борис Николов Тодев за сведенията от баща му Никола за неговия брат Радон Тодев – един от ръководителите на Илинденското
въстание през 1903 г. в Мехомийско (Разложко). Машинопис. 4 л.
СП 817 Спомени от Катерина Василева Бакъшова от Белица за баща ѝ
Васил Бакъшов – кмет на двете комуни през 1920–1922 г. в Белица. Машинопис. 3 л.
СП 818 Спомени от Катерина Василева Бакъшова от Белица за Иван
Козарев. Машинопис. 3 л.
СП 819 Спомени от Катерина Василева Бакъшова от Белица за честването на 1 май през 1920–1922 г. в Белица. Машинопис. 3 л.
СП 820 Спомени от Миланка Костадинова Фидева от Белица за чичо ѝ
Яким Цоков. Машинопис. 3 л.
СП 821 Спомени от Костадин Вангелов Джаров от с. Ковачевица, Благоевградско за вътрешните борби във ВМРО, кооперативното движение, работата му като горски надзирател в Берово и др. Машинопис. 5 л.
СП 822 Спомени от Костадин Вангелов Джаров от с. Ковачевица за
участието му в съпротивителното движение 1941–1944 г. Машинопис. 9 л.
СП 823 Спомени от Тодор Йорданов Дуков за участието му в политическите борби след 1931 г. Машинопис. 9 л.
СП 824 Спомени от Тодор Йорданов Дуков за пребиваването му в Белица през 1938–1941 г., работата му в местната кооперация и участието в
политическите борби. Машинопис. 8 л.
СП 825 Спомени от Никола Иванов Данаилов от Белица за работата му
като организиран член на РМС през 1941–1944 г. в Белица. Машинопис. 18 л.
СП 826 Спомени от Георги Стефанов Клясов от Белица за Яким Цоков.
Машинопис. 5 л.
СП 827 Спомени от Никола Георгиев Мраценков от Белица за съпротивителното движение през 1941–1944 г. Машинопис. 5 л.
СП 828 Спомени от Никола Иванов Данаилов от Белица за участието
му в преброяването на населението в Пиринския край през януари 1947 г.
Машинопис. 7 л.
СП 829 Спомени от Асен Алексиев (извадки) за създаването на първата
социалдемократическа група през 1906 г. с участието на учителя Георги Тодоров Разсолков от Белица. Машинопис. 3 л.
Забележка: Оригиналът е в архива на БКП – Пазарджик.
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СП 830 Спомени от Никола Иванов Данаилов от Белица за създаването
на дружество на земеделския възпитаник през 1939 г. в Белица. Машинопис.
3 л.
СП 831 Спомени от Никола Иванов Данаилов от Белица за Елена Кавракирова – сестра на Симеон Кавракиров – ръководител на ВМРО (обединена).
Машинопис. 3 л.
СП 832 Спомени от Никола Иванов Данаилов от Белица за Яким Цоков.
Машинопис. 4 л.
СП 833 Спомени от Георги Иванов Чифлигаров от Белица за работата
му в милицията след 9 септ. 1944 г. и през 1945 г. Машинопис. 1 л.
СП 834 Спомени от Илия Илиев Шайгов от с. Бабяк за участието му във
Втората световна война – 1944 г. Машинопис. 1 л.
СП 835 Спомени от Матей Николов Попов от Белица за участието му
във Втората световна война – 1944 г. Машинопис. 1 л.
СП 836 Спомени от Евтим Иванов Генев от Белица за създаването и
масовизирането на ТКЗС. Машинопис. 3 л.
СП 837 Спомени от Георги Андреев Андреев – Кобе от Белица за участието му като интербригадист в Гражданската война през 1937 г. в Испания.
Машинопис. 2 л.
СП 838 Спомени от Янка Д. Мраценкова от Белица за дейността ѝ като
ятак на партизаните. Машинопис. 1 л.
СП 839 Спомени от Иван Николов Самарджиев от Белица за участието
му във Втората световна война през 1945 г. Машинопис. 1 л.
СП 840 Спомени от Илия Николов Чонков от Белица за участието му
във Втората световна война 1944–1945 г. Машинопис. 1 л.
СП 841 Спомени от Никола Янев Грънчаров от Белица за участието му
във Втората световна война 1944–1945 г. Машинопис. 1 л.
СП 842 Спомени от Георги Лесков от Белица за участието му във Втората световна война през 1944 г. в Югославия и Албания. Звукозапис. 1 касета, 10 мин.
Забележка: Заедно със СП 843.
СП 843 Спомени от Иван Чонков от Белица за участието му във Втората световна война през 1945 г. в Унгария. Звукозапис. 1 касета, 10 мин.
Забележка: Заедно със СП 842.
СП: 844 Спомени от Бинко Миладинов Талипов от Белица за Балканската война и смяната на имената на българо-мохамеданите. Машинопис. 2 л.
СП 845 Спомени от Георги Андреев Андреев – Кобе от Белица за дейността на македонските емисари в Белица. Машинопис. 2 л.
СП 846 Спомени от Йосиф Христов Шопов от Белица за дейността му
като ремсист през периода 1936–1942 г. Машинопис. 2 л.
СП 847 Спомени от Шибил Калайджиев от Белица за участието му във
Втората световна война през 1945 г. в Унгария. Звукозапис. 1 касета, 10 мин.
Забележка: Заедно със СП 848.
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СП 848 Спомени от Тодор Пръшев от Белица за участието му във Втората световна война през 1945 г. в Унгария. Звукозапис. 1 касета, 15 мин.
Забележка: Заедно със СП 847.
СП №: 849 Спомени от Иван Николов Тричков (Саев) от Белица за
участието му в съпротивителното движение през 1942–1944 г. като ремсист –
ятак на партизаните. Машинопис. 1 л.
СП 850 Спомени от Владимир Михайлов Кутин от Белица за Балканската война 1912 г. Машинопис. 1 л.
СП 851 Спомени от Катерина Иванова Калайджиева от с. Кресна (с.
Стара Кресна) за живота ѝ през турското робство, за Балканската война и за
подпомагането на партизаните. Машинопис. 2 л.
СП 852 Спомени от Алексей Антимов Лютов от с. Лютово за дейността
му като ятак на партизаните през юни 1944 г. Машинопис. 2 л.
СП 853 Спомени от Мария Владимирова Цицорина от Белица за празнуването на Гьоргьвден. Машинопис. 2 л.
СП 854 Спомени от Иван Василев Мраценков от Белица за сражението
между партизаните и полицията на 16 май 1944 г. в м. „Равен“, Благоевградско. Машинопис. 1 л.
СП 855 Спомени от Георги Андреев Андреев от Белица за престоя му в
лагери във Франция след испанската гражданска война до 1943 г. Машинопис. 1 л.
СП 856 Спомени от Никола Тимчов Кокарешков от Белица за освобождението от турско робство през 1912 г. на Белица. Машинопис. 1 л.
СП 857 Спомени от Георги Николов Разсолков от Белица за политическата му дейност като ремсист през периода 1933–1944 г. Машинопис. 2 л.
СП 858 Спомени от Иван Илиев Разсолков от Белица за дейността му
като ремсист през 1943–1944 г. Машинопис. 1 л.
СП 859 Спомени от Никола Костадинов Русков от Белица за преврата
през 1934 г. и убийството на Симеон Кавракиров. Машинопис. 2 л.
СП 860 Спомени от Георги Тодоров Шарков (Малкият Странджа) от
с. Елешница за партизанското движение през 1943–1944 г. Машинопис. 5 л.
СП 861 Спомени от Антон Младенов Мельов от с. Бабяк за оказаната
от семейството му помощ на партизанина Васил Серафимов през юни 1944 г.
Машинопис. 1 л.
СП 862 Спомени от Васил Георгиев Васев за реакцията на населението
от с. Елешница срещу насилствената промяна на българската народност с
македонска. Машинопис. 1 л.
СП 863 Спомени от Асен Георгиев Чорбаджиев от Белица за партизанската акция за превземане на горското стопанство на 8 май 1944 г. Машинопис. 1 л.
СП 864 Спомени от Иван Ников Разсолков от Белица за дейността му
като ремсист в казармата и в концлагера в Белене, Свищовско през 1942–
1944 г. Машинопис. 2 л.
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СП 865 Спомени от Лазар М. Гяхов от Белица за дейността му като ятак
на партизаните през 1942–1944 г. Машинопис. 2 л.
СП 866 Спомени от Георги Генев за основаването и първите години от
дейността на ТКЗС в Белица. Машинопис. 4 л.
СП 867 Спомени от Георги Стефанов Клясов от Белица за развитието
на пчеларството след 1931 г. в Белица. Машинопис. 2 л.
СП 868 Спомени от Георги Стефанов Клясов от Белица за дейността му
като ятак на партизаните през 1943 г. Машинопис. 1 л.
СП 869 Спомени от Иван Славчев Попов от с. Бачево за дейността му
като ремсист в Горноджумайската гимназия и съдебния процес срещу гимназистите през 1935 г. в Горна Джумая (Благоевград). Машинопис. 2 л.
СП 870 Спомени от Павел Тодоров Мраценков от Белица за акциите, в
които участва като партизанин през 1943–1944 г. Машинопис. 1 л.
СП 871 Спомени от Иван Василев Бакъшов от Белица за дейността му
като ремсист през 1935–1944 г. Машинопис. 1 л.
СП 872 Спомени от Иван Василев Бакъшов от Белица за участието му в
партизанската акция през август 1944 г. в Рилското корито. Машинопис. 2 л.
СП 873 Спомени от Димитър Кръстев Марков от с. Бачево за участието
му в залавянето на михайловисти след преврата на 19 май 1934 г. с данни за
убийството на Симеон Кавракиров. Машинопис. 2 л.
СП 874 Спомени от Янка (Азбие) Шемева от с. Бачево за събития около
и след Балканската война. Машинопис. 1 л.
СП 875 Спомени от Васил Георгиев Галев от Белица за участието му
във Втората световна война 1944–1945 г. Машинопис. 1 л.
СП 876 Спомени от Георги Цветков Разсолков от Белица за дейността
му като ремсист, член на войнишкия комитет и връзката му с гръцкото съпротивително движение. Машинопис. 3 л.
СП 877 Спомени от Костадин Атанасов Сираков от Белица за участието
му в залавянето на михайловисти след преврата на 19 май 1934 г. с данни за
убийството на Симеон Кавракиров. Машинопис. 1 л.
СП 878 Спомени от Стоимен Петров Георгиев от с. Ласкарево за създаването и дейността на ТКЗС в селото. Ръкопис. 30 л.
СП 880 Спомени от Кръстьо Василев Нечков от с. Хотово за създаването на единен фронт през 1921 г. в селото. Машинопис. 1 л.
СП 881 Спомени от Мария Гюрова Попова за иконом Георги Попов –
свещеник от с. Голешово. Ръкопис. 1 л.
СП 882 Спомени от Велика Анастасова Бачева за основаването и дейността на женското дружество в Петрич. Ръкопис. 1 л.
СП 883 Спомени от Палуна Атанасов Панчева от с. Кромидово за политическите борби през 1937–1944 г. с данни за Никола Калъпчиев. Машинопис. 35 л.
СП 884 Спомени от Трайко Димитров от с. Кишишлък, Демирхисарско за основаването на първата шивашка кооперация в Петрич през 1945 г.
Снимка на автора. Машинопис. 4 л.
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СП 885 Спомени от Драган Георгиев Руйчев за дейността му като ремсист и за службата му в 14-ти пехотен македонски полк през 1941–1944 г.
Машинопис. 5 л.
СП 886 Спомени от Стефан Ангелов Стойчев от с. Кочериново, Кюстендилско за срещите му с Никола Вапцаров в Балабановата фабрика през
1938 г. в с. Бараково, Кюстендилско и за службата му в Гърция през 1941 г.
и в Югославия през 1942–1944 г. Звукозапис (дешифриран – машинопис). 1
касета, 40 мин., (4 л.).
СП 887 Спомени от Кирил Попташев и Никола Шавулев за общественополитическата дейност на Манолис Кордопулос. Ръкопис. 5 л.
СП 888 Спомени от Георги Илиев Манолов от с. Горна Сушица за личности от родното му село, свързани с националноосвободителните борби.
Машинопис. 3 л.
СП 889 Спомени от Кирил Попташев за убийството на свещ. Атанас
Павлов на 11 юни 1907 г. в м. „Калдаръма“, Лозенско землище. Ръкопис. 2 л.
СП 890 Спомени от Кирил Попташев за живота и дейността на Костадин
Попташев – учител и търговец, убит от турците през 1912 г. край Мелник.
Ръкопис. 5 л.
СП 891 Спомени от Никола Георгиев Шавулев от с. Лозеница за дейността на учителя комунист Ангел Ташков Битолски през 1921–1923 г. Ръкопис. 5 л.
СП 892 Спомени от Панайот Динчев от с. Лозеница за дейността на
учителя Ангел Ташков през 1921–1924 г. Ръкопис. 2 л.
СП 893 Спомени от Иван Г. Янчев от с. Сугарево за убийството през
октомври 1923 г. на Никола Бельов от михайловистите. Ръкопис. 3 л.
СП 894 Спомени от Михаил Мичев от с. Лозеница за дейността на Атанас Димитров Илиев – основател на земеделската дружба в селото. Ръкопис.
4 л.
СП 895 Спомени от Илия Чорбаджийски за създаването и дейността на
партизанския отряд „Яне Сандански“ през 1944 г. Ръкопис. 5 л.
СП 896 Спомени от Андрея Николов Терзиев от с. Виногради за създаването на комунистическа организация през януари 1921 г. в с. Манджово (с.
Виногради). Ръкопис. 3 л.
СП 897 Спомени от Атанас Кръстев Червилов от Мелник за създаването на партийна организация през 1920 г. в Мелник и на Потребителна кооперация „Освобождение“. Ръкопис. 5 л.
СП 898 Спомени от Кирил Стоянов Котов от с. Хотово за живота и дейността на Стоян Костадинов Котов от с. Сугарево. Ръкопис. 1 л.
СП 899 Спомени от Димитър Георгиев Мицев от с. Любовка за спечелването на изборите от комунистите през май 1922 г. в с. Любовка и за убийството на комунистите Георги Мицев Менчев, Костадин Марков Михайлов,
Георги Стоянов Тичев и Георги Мицев Минчев край с. Любовка. Ръкопис.
7 л.
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СП 900 Спомени от Венера Димитрова Куртева за създаването на женското антифашистко дружество „Пробуда“ в края на 1944 г. в с. Лозеница.
Ръкопис. 4 л.
СП 901 Спомени от Васил Маламов от с. Любовище за участието му във
Втората световна война – 1945 г. Ръкопис. 2 л.
СП 902 Спомени от Стоян Георгиев Сугарлиев за участието му във Втората световна война през 1944 г. и раняването му при Страцин на 3 ноем.
1944 г. Ръкопис. 4 л.
СП 903 Спомени от Кирил Попташев за провеждането на заседание на
църковната община в Мелник през май 1912 г. с участието на Яне Сандански
за избиране подходящо място за строеж на ново училище. Ръкопис. 1 л.
СП 904 Спомени от Стоян Апостолов Клифов от с. Дзегвели за откриването на начално училище през 1947 г. в селото. Ръкопис. 1 л.
СП 906 Спомени от Иван Христов Бърдаров за профсъюзното движение в Горна Джумая (Благоевград) през 1933–1945 г. Машинопис. 8 л.
СП 907 Спомени от Хрисана Костадинова Граменова за политическите
борби през 1936–1942 г. в Горна Джумая (Благоевград) и района. Машинопис. 15 л.
СП 908 Спомени от Хрисана Костадинова Граменова за бежанските години и за политическите борби до 1935 г. Машинопис. 15 л.
СП 909 Спомени от Хрисана Костадинова Граменова за престоя ѝ в затвора като политзатворничка през 1942–1944 г. Машинопис. 19 л.
СП 910 Спомени от Атанас Траянов Васильовски от с. Ново Кономлади
за борбата срещу михайловистите през 1919–1934 г. в Светиврачки район.
Ръкопис. 5 л.
Забележка: Обединен със СП 912.
СП 911 Спомени от Владимир Илиев Левков за политическата му дейност в Горноджумайската смесена гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ (бивша Солунска) през периода 1929–1935 г. Машинопис. 27 л.
СП 913 Спомени от Вера Георгиева Кочева от Струга за участието ѝ
в политическите борби през 1938–1944 г. в Петричка околия. Машинопис.
12 л.
СП 914 Спомени от Мария Лазарова Траянова от с. Ново Кономлади
за участието ѝ в съпротивителното движение през 1941–1944 г. в Петричка
околия. Ръкопис, машинопис. 28 л.
СП 915 Спомени от Тинка Димитрова Чавдарова от с. Вехти пазар, Ениджевардарско за разказите на родителите ѝ за живота по време на турското
робство, националноосвободителните борби и бежанските години. Машинопис. 6 л.
СП 916 Спомени от Георги Игуменски за срещите му с Антон Попов
през периода 1928–1936 г. в с. Самуилово и Неврокоп (Гоце Делчев). Машинопис. 3 л.
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СП 917 Спомени от Илия Мишев за провеждането на изборите за ХХIV
обикновено народно събрание през 1938 г. в Разложка околия. Машинопис.
6 л.
СП 918 Спомени от Тодор Георгиев за живота и дейността на Ангел
Ташков – учител комунист в Мелнишки район през периода 1921–1924 г. Ръкопис. 8 л.
СП 919 Спомени от София Христова Карпарова от Петрич за ученическите и младежките години (1933–1946 г.) на Илия Костадинов Божиков от
Петрич – най-младият партизанин в отряд „Антон Попов“. Машинопис. 4 л.
СП 920 Спомени от Никола Божиков за участници в съпротивителното
движение. Машинопис. 6 л.
СП 921 Спомени от Димитър Михайлов за провеждането на Соболевата
акция през декември 1940 г. в с. Добринище под ръководството на Иван Козарев и за срещата му с Никола Вапцаров. Машинопис. 3 л.
СП 923 Спомени от Атанас Траянов Васильовски от с. Ново Кономлади
за създаването на ТКЗС „Димитър Благоев“ през март 1948 г. в селото. Машинопис, ръкопис. 18 л.
СП 925 Спомени от Михаил Георгиев Чапкънов за политическата му
дейност пред периода 1938–1944 г. Машинопис. 14 л.
СП 926 Спомени от Михаил Георгиев Чапкънов за престоя му във военните концлагери през 1943–1944 г. в с. Гиген, Плевенско и край Свети Врач
(Сандански). Ръкопис. 12 л.
СП 927 Спомени от Никола Андреев Берамов от с. Виногради за репресиите от михайловистите през авг. 1923 г. в с. Манджово (с. Виногради).
Ръкопис. 3 л.
СП 928 Спомени от Стоян Малев от с. Балдево за опожаряването на
родното му село преди Илинденското въстание през 1903 г. Машинопис. 3 л.
СП 929 Спомени от Симеон Андонов Филипов за партизанина от Горноджумайския отряд Софрони Мазнев. Машинопис. 3 л.
СП 930 Спомени от Таско Лазаров за участието му във Втората световна война през 1945 г. Машинопис. 3 л.
СП №: 931 Спомени от Васил Крекмански за политическата му дейност
през 1941–1944 г. Машинопис. 2 л.
СП 932 Спомени от Юлиян К. Маркеевич от Гоце Делчев за политическата му дейност и участието му във Втората световна война 1944–1945 г.
Машинопис. 10 л.
СП 933 Спомени от Александър Алексиев за живота и политическата
дейност на баща му Методи Алексиев Янушев през периода 1903–1924 г.
Машинопис. 5 л.
СП 934 Спомени от Тодор Димитрова Попов и Георги Димитров Попов
(Армуров) под заглавие „Родени в Чеч“ за живота и дейността им до 1944 г.
Машинопис. 188 л.
СП 935 Спомени от Васил Иванов Мраценков от Белица за политическата му дейност през периода 1932–1944 г. Машинопис. 4 л.
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СП 936 Спомени от Янка Йорданова Зотева от Белица за участието ѝ в
съпротивителното движение. Машинопис. 1 л.
СП 937 Спомени от Георги Николов Шаламанов от Белица за насилствената промяна на българската национална принадлежност на населението
в Пиринска Македония през 1946 г. Ръкопис. 16 л.
СП 938 Спомени от Иван Иванов Мадолев от Белица за участието му в
младежкото бригадирско движение през 1948 г. в м. „Суфан дере“. Машинопис. 1 л.
СП 939 Спомени от Васил Марков Чонков от Белица за участието му в
младежкото бригадирско движение за прокарване на път през 1949 г. между
м. „Сатеви ливади“ и м. „Матан дере“. Машинопис. 1 л.
СП 940 Спомени от Софрон Матев Пундов от Белица за дейността му
като десетник във ВМРО през 1930–1934 г. в Белица. Машинопис. 1 л.
СП 941 Спомени от Иван Самуилов Самарджиев от с. Бачево за участието му през 1947 г. в националната младежка бригада на прохода Хаинбоаз.
Машинопис. 1 л.
СП 943 Спомени от Иван Костадинов Керанов от с. Каракьой, Драмска
околия (Гърция) за дейността на баща му като участник в четите на Гоце Делчев и Яне Сандански. Машинопис. 1 л.
СП 944 Спомени от Теофил Георгиев Чорбаджиев от Белица за участието му във войнишкия бунт в Беломорието и във Втората световна война през
1944 г. Машинопис. 2 л.
СП 945 Спомени от Павел Петров Коджабашев от Белица за дейността
му като ятак на партизаните. Машинопис. 1 л.
СП 946 Спомени от Илия Николов Чонков от Белица за работата му
като първи тракторист в ТКЗС през 1951 г. в Белица. Машинопис. 1 л.
СП 947 Спомени от Иван Костадинов Керанов от с. Каракьой, Драмска
околия (Гърция) за насилието над българското население от гърците и прогонването на българите от родното им село през 1925 г. Машинопис. 2 л.
СП 948 Спомени от Йосиф Албертов Барабунов от с. Дагоново за дейността му като ятак на партизаните през 1943–1944 г. Машинопис. 2 л.
СП 949 Спомени от Георги Христов Гюров от с. Баня за участието му
в околийската конференция на БКП на 29 юни 1941 г. в м. „Тръстеник“. Машинопис. 1 л.
СП 950 Спомени от Георги Алексиев и Илия Банков от Белица за партизанина Иван Павлов Алексиев. Машинопис. 1 л.
СП 951 Спомени от Иван Асенов Любенов от с. Бачево за участието му
в националната младежка бригада за строителството през 1947 г. на прохода
Хаинбоаз. Машинопис. 1 л.
СП 952 Спомени от Лазар Милошев Гяхов от Белица за дейността на
михайловистите през 1932–1934 г. в Белица. Машинопис. 2 л.
СП 953 Спомени от Тодор Максимов Козлодеров от с. Елешница за дейността му като партизанин през 1944 г. Машинопис. 1 л.
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СП 954 Спомени от Георги Сергеев Алексиев от Белица за събитията
в селото по време на Хуриета, Балканската и Междусъюзническата войни.
Машинопис. 2 л.
СП 955 Спомени от Иван Георгиев Попиванов от Белица за опожаряването на селото по време на Илинденското въстание и за освобождаването му
от турско робство през 1912 г. Машинопис. 2 л.
СП 956 Спомени от Иван Атанасов Димитров от с. Богданица, Пловдивско за участието му във Втората световна война през 1944 г. Машинопис. 1 л.
СП 957 Спомени от Григор Григоров Мушкаров от Белица за участието
му в политическите борби през 1923–1944 г. Машинопис. 10 л.
СП 958 Спомени от Михаил Георгиев Генев от Белица за политическата
му дейност. Машинопис. 3 л.
СП 960 Спомени от Серафим Тодоров Кошов от Белица за политическата му дейност като ремсист, ятак и партизанин през периода 1939–1944 г.
Машинопис. 14 л.
СП 961 Спомени от Костадин Йосифов Мадолев от Белица за политическата му дейност. Ръкопис. 26 л.
СП 962 Спомени от Даринка Николова Хаджиева от Белица за участието ѝ в съпротивителното движение. Ръкопис. 11 л.
СП 963 Спомени от Асен Албертов Барабунов от с. Дагоново за дейността му като ятак на партизаните. Машинопис. 1 л.
СП 964 Спомени от Иван Георгиев Ладев от Белица за пребиваването
му от май до септ. 1944 г. в лагера в Демир Хисар (Гърция). Ръкопис. 3 л.
СП 965 Спомени от Димитър Василев Попов от Белица за дейността му
като ятак на партизаните. Машинопис. 2 л.
СП 966 Спомени от Евтим Иванов Генев от Белица за живота и дейността на партизанина Сава Георгиев Стенчин. Машинопис. 6 л.
СП 967 Спомени от Борис Георгиев Попов от Белица за пребиваването
му от май до септ. 1944 г. в лагера в Демир Хисар (Гърция). Машинопис. 1 л.
СП 968 Спомени от Гюргя Тодорова Чонкова за интернирането ѝ като
сестра и съпруга на партизани през 1943–1944 г. Машинопис. 1 л.
СП 969 Спомени от Саве Георгиев Тричков от Белица за участието му в
политическите борби през 1934–1944 г. Машинопис. 3 л.
СП 970 Спомени от Никола Георгиев Мраценков от Белица за дейността му като ятак на партизаните през 1943–1944 г. Машинопис. 1 л.
СП 971 Спомени от Софрон Матеев Пундов за събитията в Белица през
Балканската и Междусъюзническата войни. Машинопис. 1 л.
СП 972 Спомени от Иван Николов Фъндев от с. Елешница за дейността
му като ятак на партизаните през 1943–1944 г. Машинопис. 1 л.
СП 973 Спомени от Наум Събев Драсков от с. Краище за дейността му
като ятак на партизаните през 1943–1944 г. Машинопис. 1 л.
СП 974 Спомени от Георги Вангелов Джонджуров от Белица за участието на беличани през 1903 г. в Илинденското въстание. Машинопис. 1 л.
681

Архивни справочници

СП 975 Спомени от Георги Вангелов Джонджуров от Белица за участието му в Първата световна война. Машинопис. 1 л.
СП 976 Спомени от Павел Кръстев Тричков от Белица за участието на
баща му Кръстьо Савев Тричков в четата на Яне Сандански. Машинопис. 2 л.
СП 977 Спомени от Иван Николов Фръндев от с. Елешница за участието
му във Втората световна война през 1945 г. Машинопис. 1 л.
СП 978 Спомени от Стоян Димитров Икономов от с. Каракьой, Драмска
околия (Гърция) за преселването през 1925 г. в България. Машинопис. 1 л.
СП 979 Спомени от Теофил Петров Дунгьов от Белица за дейността му
като ятак на партизаните през 1943–1944 г. Машинопис. 1 л.
СП 980 Спомени от Георги Николов Шаламанов от Белица за участието
му в партизанска акция на 5 септ. 1944 г. в м. „Причкапова круша“, Белишко
землище. Машинопис. 1 л.
СП 981 Спомени от Благой Стойчев Терзиев от с. Кушево, Кукушко
(Гърция) за отношението на гърците към българското население и преселничеството му през 1930 г. в България. Машинопис. 2 л.
СП 982 Спомени от Иван Василев Попов от Белица за участието му в
младежкото бригадирско движение през 1947 г. за прокопаването канал на
обект „Пиринска Бистрица“ и на прохода Хаинбоаз. Машинопис. 1 л.
СП 983 Спомени от Иван Николов Мавродиев от Белица за участието
му в младежката бригада през 1948 г. в м. „Суфан дере“. Машинопис. 1 л.
СП 984 Спомени от Алдин Шишманов Джамбазки от Белица за участието му в младежката бригада за прокарване на пътя през 1949 г. от м. „Сатеви
ливади“ до м. „Матан дере“. Машинопис. 1 л.
СП 985 Спомени от Никола Костадинов Русков от Белица за участието
му в партизанската акция през 1944 г. на „Янчов мост“ на р. Места. Машинопис. 1 л.
СП 986 Спомени от Тодор Йорданов Тричков от Белица за участието му
в младежката бригада през 1947 г. за прокопаване канал на обект „Пиринска
Бистрица“ и изкопи за мост на прохода Хаинбоаз. Машинопис. 1 л.
СП 987 Спомени от Никола Лазаров Чонков от Белица за дейността му
като ятак на партизаните през 1942–1944 г. Машинопис. 2 л.
СП 988 Спомени от Васил Костадинов Лютков от Белица за престоя му
през 1943 г. в концлагера Еникьой. Машинопис. 1 л.
СП 989 Спомени от Георги Иванов Чифлигаров от Белица за събитията
в Разложко след 19 май 1934 г. и убийството на Симеон Кавракиров. Машинопис. 1 л.
СП 990 Спомени от Георги Николов Шаламанов от Белица за проведено
събрание на младежката македонска организация през април 1934 г. в Белица. Машинопис. 1 л.
СП 991 Спомени от Саве Георгиев Тричков от Белица за насилствената промяна на българската национална принадлежност на населението през
1946 г. в Белица. Машинопис. 1 л.
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СП 992 Спомени от Аспарух Георгиев Бельов и Иван Костадинов Кутлов от Белица за организирането на първия футболен отбор през 1932 г. в
Белица. Машинопис. 1 л.
СП 993 Спомени от Асен Исаков Джамбазки от Белица за участието му
във Втората световна война 1944–1945 г. Машинопис. 1 л.
СП 994 Спомени от Малин Георгиев Тапанаров от Белица за участието
му във Втората световна война 1944–1945 г. Машинопис. 1 л.
СП 995 Спомени от Иван Ангелов Пръшев от Белица за участието му в
младежката бригада за прокарване път през 1949 г. от м. „Сатеви ливади“ до
м. „Матан дере“. Машинопис. 1 л.
СП 996 Спомени от Георги Стефанов Клясов от Белица за строителството през 1920–1939 г. на жп линия Септември – гара Белица. Машинопис.
1 л.
СП 997 Спомени от Тинка Мисаилова Тончева (Шаламанова) от с. Долно Драглище за дейността ѝ като ятак на партизаните и за обесването на партизанина Георги Тончев на 16 май 1944 г. Машинопис. 3 л.
СП 998 Спомени от Радка Димитрова Рабанова от Якоруда за участието
ѝ в младежката бригада през 1949 г. в м. „Матан дере“. Машинопис. 1 л.
СП 999 Спомени от Саве Василев Додупков от Белица за пребиваването
му през 1944 г. в концлагера в Демир Хисар (Гърция). Машинопис. 1 л.
СП 1000 Спомени от Иван Теофилов Андреев от Белица за участието
му през 1944 г. във Втората световна война. Машинопис. 1 л.
СП 1001 Спомени от Георги Йосифов Мадолев за партизанина Алекса
Сачков. Машинопис. 5 л.
СП 1002 Спомени от Славе Георгиев Попов от Белица за сражението
през 1943 г. при партизанския бивак „Лидовенеция“ в м. „Раздол“, Разложко.
Машинопис. 3 л.
СП 1003 Спомени от Васил Георгиев Гяхов от Белица за дейността му
като ятак на партизаните през 1944 г. Машинопис. 1 л.
СП 1004 Спомени от Васил Костадинов Лютков от Белица за участието
на ремсисти през 1945 г. в залесяването на местности над Белица. Машинопис. 1 л.
СП 1005 Спомени от Райна Георгиева Мраценкова от Белица за дейността ѝ като ятак на партизаните през 1944 г. Машинопис. 1 л.
СП 1006 Спомени от Петър Георгиев Бориков от с. Баня за дейността
на михайловистите през 1932 г. в с. Баня и за арестуването му поради комунистическа дейност през 1935 г. Машинопис. 3 л.
СП 1007 Спомени от Исак Ясенов Пижев от Белица за дейността му
като ятак на партизаните през 1944 г. и срещата му с партизанина Серги Иванов Чонков след боя при м. „Равен“ на 16 май 1944 г. Машинопис. 2 л.
СП 1008 Спомени от Санда Андреева Бондева от Белица за насилственото налагане на македонско национално съзнание на населението през
1946 г. в Белица. Машинопис. 1 л.
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СП 1009 Спомени от Георги Иванов Чорбаджиев от с. Елешница за дейността му като ятак на партизаните през 1943–1944 г. Машинопис. 1 л.
СП 1010 Спомени от Лазар Георгиев Сеганов от с. Каракьой (Гърция)
за преселването на семейството му през 1925 г. в България. Машинопис. 2 л.
СП 1011 Спомени от Иван Илиев Патронев от с. Дебрене за Балканската и Междусъюзническата войни. Ръкопис. 4 л.
СП 1012 Спомени от Иван Илиев Патронев от с. Дебрене за създаването на партийна организация в Свети Врач (Сандански) и дейността на пълномощника на ЦК на комунистическата партия Асен Хадживасилев. Ръкопис.
3 л.
СП 1013 Спомени от Катерина Ангелова Гаврева от Белица за студентския ѝ живот през 1947–1948 г. в Белград. Машинопис. 2 л.
СП 1014 Спомени от Серафим Иванов Тричков от Белица за участието
му в Балканската война и в освобождението от турско робство през 1912 г.
на Белица. Машинопис. 1 л.
СП 1015 Спомени от Георги Марков Чонков от Белица за участието
му в школата за подготовка на учители, преподаващи македонски език през
1948 г. в Скопие. Машинопис. 2 л.
СП 1016 Спомени от Георги Марков Чонков от Белица за учителстването му през 1948–1950 г. в с. Бабяк. Машинопис. 2 л.
СП 1017 Спомени от Софрон Матев Пундов от с. Белово за участието
му в първомайската манифестация през 1948 г. в Скопие. Машинопис. 2 л.
СП 1018 Спомени от Ясен Бинков Козларев от Белица за дейността му
като ятак на партизаните през 1944 г. Машинопис. 2 л.
СП 1019 Спомени от Димитър Тимчов Кокарешков от Белица за участието му в партизанското движение през 1944 г. Машинопис. 2 л.
СП 1020 Спомени от Софрон Матев Пундов от с. Белово за срещата му
с партизаните на 8 и 9 септ. 1944 г. в Белица. Машинопис. 2 л.
СП 1021 Спомени от Янка Николова Кокарешкова от Белица за дейността ѝ като ятак на партизаните през 1944 г. Машинопис. 1 л.
СП 1022 Спомени от Иван Николов Дюлгеров от Белица за участието
му в Първата световна война. Машинопис. 1 л.
СП 1023 Спомени от Радка Георгиева Андрианова за баща ѝ Георги
Андрианов. Машинопис. 2 л.
СП 1024Спомени от Иван Георгиев Чонков от Белица за участието му
във Втората световна война 1944–1945 г. Машинопис. 1 л.
СП 1025 Спомени от Никола Георгиев Мушкаров от Белица за дейността му като ятак на партизаните през 1943–1944 г. Машинопис. 2 л.
СП 1026 Спомени от Георги Вангелов Джонджуров от Белица за Илинденското въстание през 1903 г. и за участието му през 1915–1916 г. в Първата световна война. Звукозапис. 1 касета, 45 мин.
СП 1027 Спомени от Христо Василев Генев от Белица за бунта в 39-ти
полк и за участието му във Втората световна война 1944–1945 г. Звукозапис.
1 касета, 40 мин.
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СП 1031 Спомени от Илия Атанасов Дисов от с. Лозеница за комуниста
Ангел Ташков – учител в с. Лозеница през 1921–1922 г. Ръкопис. 2 л.
СП 1033 Спомени от Илия Георгиев Порчев от с. Виногради за Димитър
Георгиев Мърваков. Ръкопис. 4 л.
СП 1034 Спомени от Атанас Кръстев Червилов за изселването в България на българското население от Демирхисарско (Гърция). Ръкопис. 5 л.
СП 1036 Спомени от Боян Петров Байчев за изтеглянето на българските
партизани от гръцка територия на 25 октомври 1944 г. Ръкопис. 4 л.
СП 1037 Спомени от Боян Петров Байчев за установяването на новата
власт през 1944 г. в Серес и Демир Хисар. Ръкопис. 8 л.
СП 1038 Спомени от Костадин Ламбрев Щурков от с. Рожен за убийството от михайловистите на учителя Никола Цветинчев през 1923 г. в м.
„Панчеви лозя“, землището на с. Черешница. Ръкопис. 2 л.
СП 1039 Спомени от Никола Георгиев Шавулев от с. Батък за живота
му по време на турското робство. Машинопис. 2 л.
СП 1043 Спомени от Илия Атанасов Ставрев от с. Хърсово за политическата му дейност. Ръкопис. 6 л.
СП 1045 Спомени от Атанас Иванов Бельов от с. Лозеница за участието
му във Втората световна война 1944–1945 г. Ръкопис. 3 л.
СП 1048 Спомени от Георги Костов Василев за комуниста Ангел Ташков. Ръкопис. 4 л.
СП 1056 Спомени от Васил Костадинов Лютков от Белица за насилствената смяна на националната принадлежност на населението през 1946 г.
в Белица. Машинопис. 1 л.
СП 1057 Спомени от Гюргя Василева Ангелова от с. Хърсово за участието ѝ в политическите борби през 1939–1944 г. Машинопис. 32 л.
СП 1058 Спомени от Кочо Хараланов Конов за учебното дело през
1945–1948 г. в с. Левуново. Машинопис. 1 л.
СП 1059 Спомени от Александър Христов Димитров за развоя на напоителното дело през 1930–1953 г. в Светиврачка (Санданска) околия. Машинопис. 11 л.
СП 1060 Спомени от Георги Кръстев Велев за зараждането и развитието на учебното дело в с. Левуново. Машинопис. 3 л.
СП 1061 Спомени от Георги Кръстев Велев за създаването и развитието
на читалището в с. Левуново. Машинопис. 2 л.
СП 1062 Спомени от Александър Христов Димитров за създаването на
Воден синдикат „Извор“ – с. Петрово през 1930 г. и на Воден синдикат „Пирински извор“ – с. Белица (с. Илинденци) през 1937 г. Машинопис. 2 л.
СП 1063 Спомени от Александър Христов Димитров за създаването
през 1936 г. на Градска потребителна кооперация „Напред“ – Свети Врач
(Сандански). Машинопис. 3 л.
СП 1064 Спомени от Александър Христов Димитров за създаването на
Воден синдикат „Светиврачка Бистрица“ – Свети Врач (Сандански). Машинопис. 2 л.
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СП 1065 Спомени от Ангел Лазаров Хотев от с. Белица (с. Илинденци)
за дейността на комунистите в родното му село през 1920–1944 г. Ръкопис.
9 л.
СП 1066 Спомени от В. Панайотов от Омуртаг за създаването и дейността на комунистическата партийна организация през периода 1930–1934 г. в
Свети Врач (Сандански). Ръкопис. 20 л.
СП 1067 Спомени от Стоил Стоянов Вакашински за дейността му като
ремсист и член на БКП през 1934–1944 г. в Горноджумайски (Благоевградски) район. Машинопис. 59 л.
СП 1068 Спомени, събрани от Георги Илиев Гоцков, за събитията след
изборите на 18 ноем. 1923 г. в с. Коларово. Машинопис. 2 л.
СП 1069 Спомени, събрани от Георги Илиев Гоцков, за живота и дейността на Гоце Яков Илиев от с. Волно – участник в националноосвободителните борби. Машинопис. 2 л.
СП 1070 Спомени от Крум Георгиев от с. Чурилово за Антон Попов.
Машинопис. 6 л.
СП 1071 Спомени от Илия Атанасов Стоянов от с. Любовище за участието му в Първата световна война 1915–1918 г. и пребиваването му в плен
от 1919 до 1921 г. Машинопис. 5 л.
СП 1072 Спомени от Александър Йовчев Мечкаров от с. Петрово за
националноосвободителните борби и за събития в родния му край от 1908 г.
до 50-те години на ХХ век. Машинопис. 37 л.
СП 1073 Спомени от Георги Партенов за провеждането на изборите
през 1932 г. Звукозапис. 1 касета, 10 мин.
Забележка: Заедно със СП 1074 и СП 1076.
СП 1074 Спомени от Мария Терзиева от с. Калапот (Гърция) за националноосвободителните борби през 1903–1912 г. Звукозапис. 1 касета, 20 мин.
Забележка: Заедно със СП 1073, СП 1075, СП 1076.
СП №: 1075 Спомени от Катерина Шагова за живота и дейността на
Димитър Шагов – участник в съпротивителното движение през 1941–1944 г.
Звукозапис. 1 касета, 10 мин.
Забележка: Заедно със СП 1073, Сп 1074, СП 1076.
СП 1076 Спомени от Петър Кирчев Хаджипешков от Гоце Делчев за
събитията през 1913 г. в Калапотско (Гърция). Звукозапис. 2 касети, 20 мин.,
10 мин.
Забележка: Заедно със СП 1073, СП 1074, СП 1075, СП 1077.
СП 1077 Спомени от Мария Лазарова Пелтекова от с. Карлъково, Драмско за бежанските години 1912–1913 г. Звукозапис. 1 касета, 15 мин.
Забележка: Заедно със СП 1076.
СП 1078 Спомени от Кутин Шабанов от Гоце Делчев за Дъбнишките
събития през 1925 г. Звукозапис. 1 касета, 20 мин.
Забележка: Заедно със СП 1079 и СП 1080.
СП 1079 Спомени от Тодор Аврионов за участието му в Македоно-Одринското опълчение през 1912 г. Звукозапис. 1 касета, 25 мин.
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Забележка: Заедно със СП 1078 и СП 1080.
СП 1080 Спомени от Вера Имбрева от с. Просечен (Гърция) за преселването в България. Звукозапис. 1 касета, 15 мин.
Забележка: Заедно със СП 1078 и СП 1079.
СП 1084 Спомени от Пашена Иванова Църнева от с. Лешко за Балканската война 1912 г. и за сина ѝ партизанин. Снимка на Пашена Църнева.
Ръкопис. 5 л.
СП 1085 Спомени от Димитър Георгиев Мицев от с. Любовка за работата му като кмет на селото през 1953 г. Машинопис. 2 л.
СП 1088 Спомени от Янка Павлова Попова за брат ѝ – партизанина
Иван Павлов Алексиев. Машинопис. 1 л.
СП 1090 Спомени от Григор Велев Гълъбов от с. Градево за разказаното му от дядо Костадин от с. Баница, Серско (четник от четата на Яне
Сандански) за събитията около убийството на Гоце Делчев през 1903 г. и за
дейността на четата на Яне Сандански. Машинопис. 6 л.
СП 1091 Спомени от Люба Николова Веселинова за брат ѝ Коста Николов Веселинов. Машинопис. 6 л.
СП 1092 Спомени от Михаил Иванов Сматраклиев за Коста Николов
Веселинов. Машинопис. 4 л.
СП 1093 Спомени от Димитър Йорданов Кръстев от Бобошево за комунистическия деец Коста Николов Веселинов. Машинопис. 1 л.
СП 1094 Спомени от Стоичко Наков Рамков от Бобошево за комунистическия деец Коста Николов Веселинов. Машинопис. 1 л.
СП 1095 Спомени от Димитър Георгиев Мицев от с. Любовка за развитието на селото от 1950 до 1972 г. Машинопис. 3 л.
СП 1096 Спомени от Димитър Георгиев Мицев от с. Любовка за създаването на ТКЗС през 1958 г. в селото. Машинопис. 2 л.
СП 1097 Спомени от Димитър Георгиев Мицев от с. Любовка за борбите на БКП през 1922 г., победата в изборите и образуването на комуна в
селото. Машинопис. 17 л.
СП 1098 Спомени от Никола Георгиев Буколски за създаването на
ТКЗС в Санданска околия. Машинопис. 1 л.
СП 1099 Спомени от Никола Георгиев Буколски от Сандански за кооперативното движение в града. Машинопис. 1 л.
СП 1100 Спомени от Никола Георгиев Буколски от Сандански за масовизацията на РМС и създаването на Околийски комитет на профсъюзите след
9 септ. 1944 г. в Свети Врач (Сандански). Машинопис. 1 л.
СП 1101 Спомени от Никола Георгиев Буколски от Сандански за участието му в съпротивителното движение през 1941–1944 г. Машинопис. 4 л.
СП 1102 Спомени от Никола Георгиев Буколски от Сандански за участието му в укрепването на новата власт след 9 септ. 1944 г. Машинопис. 2 л.
СП 1103 Спомени от Иван Илиев Чорлев за дядо му Иван Андонов Ливенов – участник в националноосвободителните борби в Македония през
1900–1912 г. Ръкопис. 4 л.
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СП 1104 Спомени от Атанас Панчалиев за политическата дейност на
Димитър Панчалиев от с. Либяхово през 1903–1925 г. Ръкопис. 3 л.
СП №: 1105 Спомени от Гоце Топалов от Белица за установяването и
укрепването на новата власт след 9 септ. 1944 г. в Белица. Машинопис. 5 л.
СП 1106 Спомени от Иван Спасов Гудев от Разлог за изграждане комитет на ОФ през 1942 г. в Разлог. Машинопис. 4 л.
СП 1107 Спомени от Владислав Аврамов Рачев от Разлог за изграждането и работата на Околийския комитет на ОФ непосредствено след 9 септ.
1944 г. в Разлог. Машинопис. 5 л.
СП 1108 Спомени от Йорданка Кост. Абаджиева от Разлог за работата
на Околийския комитет на ОФ в града и участието ѝ в създаването и дейността на женското дружество. Ръкопис. 12 л.
СП 1109 Спомени от Илия Атанасов Райков от с. Добринище за убийството на партизанина Иван Йорданов Козарев. Машинопис. 2 л.
СП 1110 Спомени от Стефан Николов Божов от с. Скребатно за кръщаването на сестра му Йорданка от Яне Сандански и за участието му в съпротивителното движение през 1942–1944 г. Машинопис. 6 л.
СП 1111 Спомени от Славчо Димитров Карамфилов от с. Скребатно за
ученическите му години през 1937–1940 г. в Неврокопската гимназия. Машинопис. 1 л.
СП 1112 Спомени от Станко Иванов Кирев от Разлог за създаването на
ТКЗС „Костадин Патоков“ в Разлог. Машинопис. 30 л.
СП 1113 Спомени от Георги Иванов Крънчев от Разлог за дейността на
партийната организация на БКП през 1932–1944 г. в града. Машинопис. 12 л.
СП 1114 Спомени от Иван Илиев Тумбев от Разлог за Иван Петров
Тумбев (Божинов). Портретна снимка на Иван Петров Тумбев (Божинов).
Машинопис. 3 л.
СП 1115 Спомени от Петър Велев Прангов от с. Бачево за живота му до
1926 г. (Препис от личния му албум). Снимки (1 портретна и 2 групови) на
Петър Велев Прангов. Машинопис. 6 л.
СП 1116 Спомени от Яне Иванов Стражаков от с. Рожен за отпора на
местното население при опитите за изнасяне иконите от Роженския манастир
през 1946 г. Ръкопис. 6 л.
СП 1117 Спомени от Надежда Георгиева Динчева от с. Лозеница за
участието ѝ в младежката бригада на прохода Хаинбоаз. Ръкопис. 2 л.
СП 1118 Спомени от Стефан Георгиев Трендавчев от с. Лозеница за
участието му в младежката бригада през 1947 г. на прохода Хаинбоаз. Ръкопис. 2 л.
СП 1119 Спомени от Апостол Костадинов Попташев от Мелник за живота на семейството му в началото на ХХ век. Машинопис. 2 л.
СП 1120 Спомени от Никола Георгиев Буколски от Сандански за участието му в установяването на новата власт на 9 септ. 1944 г. в Свети Врач
(Сандански). Машинопис. 2 л.
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СП 1121 Спомени от Надежда Кръстева за баща ѝ войводата Кръстьо
Наумов от Прилеп – участник в Илинденското въстание, убит през 1905 г.
Ръкопис. 3 л.
СП 1122 Спомени от Надежда Кръстева за живота на семейството ѝ
след смъртта на баща ѝ – прилепския войвода Кръстьо Наумов през 1905 г.
Ръкопис. 4 л.
СП 1123 Спомени от Надежда Кръстева за дейността ѝ като самодейка
към Прилепската и Крушевската секции при Македонския културно-просветен клуб „Гоце Делчев“ в София. Ръкопис, машинопис. 2 л.
СП 1124 Спомени от Иванка Малешкова от Варна за дядо ѝ хаджи Панайот Янакиев – опълченец в Руско-турската война. Ръкопис. 2 л.
СП 1125 Спомени от Петър Николов Хаджииванов, бивш учител и училищен инспектор по трудово, политехническо и производствено обучение в
отдел „Народна просвета“ към ОНС – Благоевград за политехническото и
производственото обучение в единните средни политехнически училища от
1959 до 1989 г. в Благоевградски окръг. Ръкопис. 6 л.
СП 1126 Спомени от Петър Николов Хаджииванов, бивш учител и училищен инспектор по трудово, политехническо и производствено обучение в
отдел „Народна просвета“ към ОНС – Благоевград за професионалното образование в Благоевградски окръг. Ръкопис. 5 л.
СП 1127 Спомени от Иван К. Сандев за развитието на ученическото почивно (лагерно) дело през 1937–1982 г. в Благоевградски окръг. Машинопис.
4 л.
СП 1128 Спомени от Андрей Китанов от Благоевград за създаването на
първото в страната астронавтическо дружество на 5 окт. 1957 г. в Благоевград и неговата дейност и развитие до 1989 г. Машинопис. 3 л.
СП 1129 Спомени от Борис К. Митов – заместник-председател на
ОбНС – Сандански, за изграждането на парка в града. Машинопис. 3 л.
СП 1130 Спомени от Лазар Петров Бучков, бивш околийски и окръжен
училищен инспектор за Разложки район, за развоя на учебното дело през периода 1946–1977 г. в Разложки район. Ръкопис. 3 л.
СП 1131 Спомени от Христо Д. Гешев за развитието на социалните грижи от 1951 до 1986 г. в Благоевградски окръг. Машинопис. 12 л.
СП 1132 Спомени от Мария Атанасова Кайнакчиева за създаването на
Хидрометеорологично бюро през 1972 г. в Благоевград и дейността му до
1989 г. Ръкопис. 7 л.
СП 1133 Спомени от Иванка Василева Стойчева за основаването през
1970 г. на синоптична станция в Благоевград и дейността ѝ до 1989 г. Ръкопис. 5 л.
СП 1134 Спомени от Страхил Кирилов Николов, бивш инспектор по
предучилищно възпитание към отдел „Народна просвета“ при ОНС – Благоевград, за предучилищното възпитание през периода 1955–1971 г. в Благоевградски окръг. Ръкопис. 3 л.
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СП 1135 Спомени от Костадин Миладинов Атанасов за създаването и
развитието на зоологическата градина в Благоевград. Ръкопис. 9 л.
СП 1136 Спомени от Пенчо Пенков, бивш околийски училищен инспектор в Светиврачка (Санданска) околия, за пребиваването на учители от СР
Македония и тяхната дейност в Пиринския край през 1946–1948 г. Машинопис. 8 л.
СП 1137 Спомени от Димитър Рупов за пребиваването и дейността на
учители от СР Македония в Пиринския край. Ръкопис, машинопис. 2 л.
СП 1139 Спомени от Васил Костадинов Урдев за развитието на просветното дело през 1930–1965 г. в Гоцеделчевски район. Ръкопис. 33 л.
СП 1140 Спомени от Георги Стоянов за дейността на учителите от СР
Македония в Пиринския край и за гостуването на благоевградския театър
през 1953 г. в Прилеп и Скопие (Македония). Машинопис. 3 л.
СП 1141 Спомени от Георги Костадинов Стоянов, бивш околийски училищен инспектор и началник на отдел „Народна просвета“ при ОНС – Благоевград, за развитието на просветното дело през 1924–1977 г. в Благоевградски окръг. Машинопис. 28 л.
СП 1140 Спомени от Люба Стоянова Попова за съпруга ѝ – художника
Димитър Михайлов Попов. Машинопис. 4 л.
СП 1143 Спомени от Христо Динев за създаването и развитието на окръжната библиотека през периода 1953–1984 г. в Благоевград. Машинопис.
26 л.
СП 1144 Спомени от Георги Костадинов Стоянов за създаването на
Държавния фолклорен ансамбъл „Пирин“ през 1954 г. в Благоевград. Машинопис. 3 л.
СП 1145 Спомени от Христо Китанов Юруков за създаването и дейността на ТКЗС, ДЗС и АПК в Благоевградски район. Ръкопис. 9 л.
СП 1146 Спомени от Златко Лазаров Коцев, основател и главен художествен ръководител на Държавен ансамбъл „Пирин“ – Благоевград, за основаването на ансамбъла през 1954 г. и дейността му до 1956 г. Машинопис.
9 л.
СП 1147 Спомени от Димка К. Стоянова – Серафимова за създаването
на Историческия музей в Благоевград през 1951 г. и за първите 20 години от
функционирането му. Ръкопис, машинопис. 61 л.
СП 1148 Спомени от Мария Джокова за Кукуш и бежанските години.
Звукозапис. 1 касета, 60 мин.
СП 1149 Спомени от Борис Атанасов Сарафов от с. Ковачевица за създаването и дейността на Трудово-производителна горска кооперация „Родопа“ от 1922 до 1939 г. Машинопис. 3 л.
СП 1150 Спомени от Борис Атанасов Сарафов от с. Ковачевица за участието на дядо му и баща му в борбите за освобождение на Македония от турско робство и за междуособиците във ВМРО. Машинопис. 3 л.
СП 1151 Спомени от Иван Николов Богомилов за дейността на комуниста Костадин Иванов Цоков от Белица. Машинопис. 6 л.
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СП 1152 Спомени от Ангел Трендафилов Ангелов за живота и дейността на комуниста Костадин Иванов Цоков от Белица през 1927–1944 г. в Чепино, Пазарджишко. Машинопис. 4 л.
СП 1153 Спомени от Васил Ставров Попнесторов от с. Кърчица,
Костурско (Гърция) за живота и борбите на българите от родния му край
против асимилаторската гръцка политика до 1945 г. Машинопис. 4 л.
СП 1154 Спомени от Васил Ставров Попнесторов от с. Кърчица,
Костурско (Гърция) за участието му в гръцкото партизанско движение през
1945–1948 г. Машинопис. 3 л.
СП 1155 Спомени от Апостол Симеонов Папанов от с. Лещен за живота на българите в родния му край под турско робство и за ВМРО до 1925 г.
Машинопис. 5 л.
СП 1156 Спомени от Апостол Симеонов Папанов от с. Лещен за кооперативното движение през 20-те и 30-те години на ХХ век в района на с. Ковачевица. Машинопис. 5 л.
СП 1157 Спомени от Апостол Симеонов Папанов от с. Лещен за дейността му като ятак на партизаните през 1943–1944 г. Машинопис. 5 л.
СП 1158 Спомени от Георги Николов Бояджиев от с. Лъжене (кв. на
Велинград) за борбите на ВМРО за освобождението на Македония от турско
робство и за вътрешните борби в самата организация до 1928 г. Машинопис.
5 л.
СП 1159 Спомени от Иван Михайлов Пръков от Разлог за участието му
в Балканската война и за създаването на кооперация „Пробуда“ в с. Чепино
(кв. на Велинград) и дейността ѝ до 1944 г. Машинопис. 2 л.
СП 1160 Спомени от Димитър Николов Семерджиев за дейността му
като ятак на партизаните през 1943–1944 г. Машинопис. 7 л.
СП 1161 Спомени от Манол Стоименов Чолев от с. Скребатно за неговия баща Стоимен Костадинов Чолев – участник в националноосвободителните борби. Машинопис. 6 л.
СП 1162 Спомени от Манол Стоименов Чолев от с. Скребатно за политическата и трудовата му биография с данни за ремсовото движение в Пазарджишката гимназия, учителстването му в с. Костандово и с. Дорково, Пазарджишко, участието му в основаването и укрепването на кооперации в района
и др. Машинопис. 35 л.
СП 1163 Спомени от Манол Стоименов Чолев за първите стъпки на
организираното есперантско движение в Чепинското корито от началото на
20-те години до 1943 г. Машинопис. 26 л.
СП 1164 Спомени от Манол Стоименов Чолев за дейността на неговите
братовчеди Иван и Любен Кръстинини и тяхната гибел на 28 септ. 1923 г.
Машинопис. 10 л.
СП 1165 Спомени от Никола Иванов Данаилов от Белица за дейността
му като организиран член на РМС през 1941–1943 г. като ученик в София.
Машинопис. 12 л.
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СП 1166 Спомени от Васил Ставров Попнесторов от с. Кърчица,
Костурско (Гърция) за живота и борбите в родния му край до 1939 г. Звукозапис. 1 касета, 35 мин.
СП 1167 Спомени от Атанас Сотиров Мисофис от с. Въмбел, Костурско (Гърция) за събитията в родния му край през 1912–1949 г. Звукозапис. 1
касета, 45 мин.
СП 1168 Спомени от Иван Пръков от Разлог за живота и борбите в
Разложкия край и собствени песни на Кръстана Зотева за Васил и Сава Кокарешкови, Димитър Даракчиев и за „Жабокрек“. Звукозапис. 1 касета, 25 мин.
СП 1169 Спомени от Апостол Папанов от с. Лещен за миналото на родния му край под турско робство и до 1939 г. Звукозапис. 1 касета, 60 мин.
СП 1170 Спомени от Апостол Папанов от с. Лещен за кооперативното
движение в родния му край през периода 1922–1946 г. Звукозапис. 1 касета,
40 мин.
СП 1171 Спомени от Христо Динев за основаването и дейността на
Държавния ансамбъл за народни песни и танци „Пирин“ през периода 1954–
1958 г. Машинопис. 28 л.
Забележка: Обединен със СП 1214.
СП 1172 Спомени от Методи Иванов Липев за Златко Дерменджиев –
командир на отряда в боя при с. Звегор. Машинопис. 7 л.
СП 1173 Спомени от Христо Китанов Юруков за работата му като директор след 9 септ. 1944 г. в потребителната кооперация в Благоевград, в
читалището, в Мина „Пирин“, за българо-югославската среща на границата
на 2 авг. 1958 г., за строителството на значими обекти в града и сведения за
строителството на сградата на общината през 1924–1927 г. в Горна Джумая
(Благоевград). Ръкопис. 12 л.
СП 1174 Спомени от Борис Пендев от с. Владимирово, Малешевско за
участието му в националнореволюционните борби през периода 1905–1923 г.
Машинопис. 29 л.
Забележка: Оригиналът се съхранява в Исторически музей – Благоевград.
СП 1175 Спомени от Петър Манджуков за революционните борби в
Македония и Одринско през периода 1895–1899 г. (I том) и 1899–1904 (II
том). Машинопис. I том – 225 л.; II том – 265 л.
Забележка: оригиналът се съхранява в ДА – Пловдив.
СП 1176 Биографичен очерк от Божидара Борисова Гаджева за живота
и дейността на Костадин Николов Скабрин от Банско по спомени от негови
близки родственици и съратници. Машинопис. 23 л.
СП 1177 Спомени от Лазар Георгиев Колчагов за участието му в сражението с турците през май 1903 г. в с. Голешово. Машинопис. 15 л.
СП 1178 Биографичен очерк от Божидара Борисова Гаджева за живота
и дейността на д-р Димитър Георгиев Хаджитодоров от Банско по спомени
на негови близки родственици и съученици. Машинопис. 16 л.
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СП 1179 Спомени от Славе Китанов Спасов от с. Горно Осеново за
оказваната помощ от местното население на партизаните през 1942–1944 г.
Портретна снимка на автора. Ръкопис, машинопис. 13 л.
СП 1180 Спомени от Васил Стоянов Христов (Цонев) от с. Рилци за
участието му в политическите борби. Машинопис. 26 л.
СП 1181 Биографичен очерк от Божидара Борисова Гаджева за наймалката ятачка и партизанка от Рило-Пиринския партизански отряд „Никола
Парапунов“ – Тодорка Георгиева Радонова по спомени от нейни близки. Машинопис. 12 л.
СП 1182 Спомени от Ангел л. Хотев от с. Зарово, Солунско за живота
в родното му село и заселването през 1914 г. в с. Белица (с. Илинденци).
Машинопис. 6 л.
СП 1183 Спомени от В. А. Караманов, бивш кукушки окръжен управител, под надслов „Последните дни на Кукуш (боевете през 1913 г.)“. Ксерокопие на печатно издание, С., 1933 г. Машинопис. 45 л.
СП 1184 Спомени от Тома Николов от с. Вранещица, Кичевско с данни
за националноосвободителното движение на македонските българи през периода 1872–1908 г. Машинопис. 298 л.
СП 1185 Спомени от Стефан Илиев Матерков за дейността на ОФ и развитието непосредствено след 9 септ. 1944 г. на Горна Джумая (Благоевград).
Машинопис. 30 л.
СП 1186 Спомени от Стефан Илиев Матерков за създаването и развитието на въздържателното дружество в Горна Джумая (Благоевград) през периода 1922–1944 г. Машинопис. 23 л.
СП 1187 Спомени от Стефан Илиев Матерков за пребиваването му през
1941 г. в концлагера „Гонда Вода“, Асеновградско. Машинопис. 30 л.
СП 1188 Спомени от Иван Стоилов Атанасов от Благоевград за участието му във Втората световна война през 1945 г. в Унгария. Машинопис. 8 л.
СП 1191 Спомени от Илия Костадинов Велев от с. Скребатно за Велевия род от с. Скребатно през 1915–1944 г. Ръкопис. 5 л.
СП 1192 Спомени от Костадин Николов Кирков от с. Долна равна, Лагадинска околия (Гърция) за участието му в съпротивителното движение през
1941–1944 г. и пребиваването му през 1943 г. в лагера „Еникьой“. Машинопис. 12 л.
СП 1193 Спомени от Калоян Димитров Карпаров от Петрич за участието му в съпротивителното движение и за трудовата му дейност до 1977 г.
Машинопис. 22 л.
СП 1194 Спомени от Горан Ангелов Костадинов от Петрич за участието
му в съпротивителното движение през 1941–1944 г. Машинопис. 17 л.
СП 1195 Спомени от Стоян Христов Георгиев от Петрич за дейността
на комитета на ОФ в Петрич по укрепването на новата власт след 9 септ.
1944 г. Машинопис. 7 л.
СП 1196 Спомени от Никола Иванов Бозаджиев от Якоруда за участието му в съпротивителното движение през 1941–1944 г. Машинопис. 5 л.
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СП 1197 Спомени от Атанас Йорданов Беличенов от Якоруда за престоя му през май – авг. 1944 г. в концлагера в с. Могила до гара Каспичан.
Машинопис. 4 л.
СП 1198 Спомени от Г. П. Чопев от Якоруда за престоя му през апр. –
септ. 1944 г. в концлагерите в Демир Хисар и Рупел. Машинопис. 4 л.
СП 1199 Спомени от Мирчо Георгиев Вригазов от Якоруда за пребиваването му в през апр. – септ. 1944 г. в лагера Каспичан. Машинопис. 3 л.
СП 1200 Спомени от Христо Янков Панчев от Якоруда за престоя му
през май – септ. 1944 г. в концлагера в Демир Хисар. Машинопис. 3 л.
СП 1201 Спомени от Васил Михайлов Евров от Якоруда за престоя му
през 1944 г. в концлагера в Демир Хисар. Машинопис. 2 л.
СП 1202 Спомени от Владимир Илиев Гьошев от Якоруда за политическата му дейност през 1938–1944 г. и за пребиваването му през 1943–1944 г.
в концлагерите в с. Левуново и в с. Могила, Провадийско. Машинопис. 3 л.
СП 1203 Спомени от Ангел Георгиев Шаламанов от Якоруда за пребиваването му през 1943–1944 г. в концлагера в с. Левуново. Машинопис. 2 л.
СП 1204 Спомени от Георги Димитров Янев за създаването и развитието на Консервна фабрика „Петричка праскова“ – Петрич през периода
1959–1966 г. Машинопис. 33 л.
СП 1205 Спомени от Георги Димитров Янев от Петрич за развитието на
града през 1934–1960 г. Машинопис. 70 л.
СП 1206 Спомени от Георги Димитров Янев за създаването и развитието на Прибостроителен завод „Беласица“ – Петрич през периода 1966–
1976 г. Машинопис. 94 л.
СП 1207 Спомени от Георги Димитров Янев за създаването и развитието на РКС „Беласица“ – Петрич. Машинопис. 100 л.
СП 1208Спомени от Георги Димитров Янев за живота на тъста му Христо Димитров Янев от с. Долно Спанчево и неговата съпруга Стоянка Петрова
Пецева. Машинопис. 64 л.
СП 1209 Спомени от Георги Димитров Янев за живота на неговия дядо
Петър Великов Гайдарджиев (Турнов) от Баракли Джумая, Серско (Гърция)
и бежанските години. Машинопис. 16 л.
СП 1210 Спомени от Георги Димитров Янев от Петрич за живота и дейността му. Машинопис. 25 л.
СП 1211 Спомени от Георги Димитров Янев от Петрич за ученическия
му стаж в Популярна банка – Петрич през периода 1942–1945 г. Машинопис.
40 л.
СП 1212 Спомени от Димитър Илиев Анталавичев от с. Любовище за
събития от Балканската и Междусъюзническата войни през 1912–1913 г. в
Мелнишка околия. Машинопис. 8 л.
СП 1213 Спомени от Димитър Илиев Анталавичев от с. Любовище за
събитията в живота му през периода 13 юли – 22 авг. 1913 г. Машинопис. 2 л.
СП 1215 История на рода на Илия Филипов Попбожиков – Филипови,
Попбожикови, Сидерови. Ръкопис. 32 л.
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СП 1216 Спомени от Евтим Павлов Терзийски от с. Горно Хърсово за
живота и дейността му и родословно дърво на рода му. Машинопис. 77 л.
СП 1217 Спомени от Антон Петров Шаламанов от с. Хърсово за живота
и дейността му. Ръкопис, машинопис. I том – 298 л., II том – 216 л., 145 л.
СП 1218 Спомени от Христо Динев за първите стъпки на Окръжния
исторически музей – Благоевград и музейното дело в окръга. Ръкопис. 6 л.
СП 1219 Спомени от Яна Стоянова Кърджиева от с. Ореховица, Серска
околия (Гърция) за преселването през 1913 г. в България. Машинопис. 1 л.
СП 1220 Спомени от Георги Алексиев от с. Огняново за участието му
във Втората световна война 1944–1945 г. Машинопис. 1 л.
СП 1221 Спомени от Борис Йеремиев за преселването на семейството
му от с. Везем (Гърция) в България. Ръкопис. 1 л.
СП 1222 Спомени от Никола Ив. Пулев от с. Гърмен за Дъбнишките
събития през 1925 г. и убийството на Никола Ушев. Машинопис. 1 л.
СП 1223 Спомени от Илия Василев Аврамов от с. Гърмен за обесването
на Ангел Праматаров през 1923 г. близо да с. Гърмен. Машинопис. 2 л.
СП 1224 Спомени от Тома Баеятев за Дъбнишките събития през 1925 г.
Машинопис. 1 л.
СП №: 1225 Спомени от Илия Василев Аврамов от с. Гърмен за убийството от михайловисти на Георги Галев – кмет на с. Гърмен през 1923 г.
Машинопис. 1 л.
СП 1226 Спомени от Елена Донкова Алексиева от с. Черешово (Гърция)
за баща ѝ Андон Донков и неговата гибел по време на Дъбнишките събития.
Машинопис. 1 л.
СП 1227 Спомени от Максим Николов Попов от Белица за участието
му в младежката бригада през пролетта на 1949 г. в м. „Матан дере“. Машинопис. 1 л.
СП 1228 Спомени от Елена Петрова Маринчина от с. Добринище за
участието ѝ в младежката бригада през 1949 г. в м. „Матан дере“. Машинопис. 1 л.
СП 1229 Спомени от Методи Иванов Бонев от Белица за участието му в
младежката бригада през 1949 г. в м. „Матан дере“. Машинопис. 1 л.
СП 1230 Спомени от Кръстана Иванова Люткова от Белица за участието ѝ в младежката бригада през 1949 г. в м. „Матан дере“. Машинопис. 1 л.
СП 1231 Спомени от Верка Костадинова Кошова от Белица за участието ѝ в младежката бригада през 1949 г. в м. „Матан дере“. Машинопис. 1 л.
СП 1232 Спомени от Славка Димитрова Калъчова от Белица за участието ѝ в младежката бригада през 1949 г. в м. „Матан дере“. Машинопис. 1 л.
СП 1233 Спомени от Янка Иванова Чифлигарова от Белица за участието ѝ в младежката бригада „Никола Парапунов“ през 1948 г. в м. „Суфан
дере“. Машинопис. 1 л.
СП 1234 Спомени от Илия Лазаров Мадолев от Белица за участието му
в младежката бригада „Никола Парапунов“ през 1948 г. в м. „Суфан дере“.
Машинопис. 1 л.
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СП 1235 Спомени от Христина Стефанова Шикова от Белица за участието ѝ в младежката бригада през 1948 г. в м. „Суфан дере“. Машинопис. 1 л.
СП 1236 Спомени от Христо Василев Генев от Белица за участието му
в околийската младежка бригада през 1948 г. в м. „Суфан дере“. Машинопис.
1 л.
СП 1237 Спомени от Димитър Иванов Мраценков от Белица за участието му в младежката бригада „Никола Парапунов“ през 1948 г. в м. „Суфан
дере“. Машинопис. 1 л.
СП 1238 Спомени от Атанас Гълъбов Корчев от с. Бабяк за участието
му в младежката бригада през 1948 г. в м. „Суфан дере“. Машинопис. 1 л.
СП 1239 Спомени от Вера Николова Гайдарджиева от Белица за участието ѝ в младежката бригада през 1948 г. в м. „Суфан дере“. Машинопис. 1 л.
СП 1240 Спомени от Георги Атанасов Мадолев от Белица за участието
му в националната младежка бригада „Георги Димитров“ през 1946 г. на прохода Хаинбоаз. Машинопис. 1 л.
СП 1241 Спомени от Владимир Христов Банков от Белица за участието
му в националната младежка бригада „Георги Димитров“ през 1946 г. на прохода Хаинбоаз. Машинопис. 1 л.
СП 1242 Спомени от Тодор Георгиев Чорбаджиев от Белица за участието му в националната младежка бригада през 1947 г. на прохода Хаинбоаз.
Машинопис. 1 л.
СП 1243 Спомени от Георги Христов Мадолев от Белица за пребиваването му през 1944 г. в концлагера в Демир Хисар (Гърция). Машинопис. 1 л.
СП 1244 Спомени от Иван Георгиев Кошов от Белица за пребиваването
му в концлагерите в с. Левуново и в Демир Хисар (Гърция). Машинопис. 1 л.
СП 1245 Спомени от Илия Игнатов Причкапов от Белица за пребиваването му през 1944 г. в концлагера в Демир Хисар (Гърция). Машинопис. 1 л.
СП 1246 Спомени от Веса Алтъпармакова за националноосвободителните борби в Македония. Машинопис. 3 л.
СП 1247 Спомени от Владимир Караманов за дейността му като окръжен управител от 15 до 29 ноем. 1912 г. в Струмица. Машинопис. 61 л.
СП 1248 Спомени от Владимир Караманов за извършената мобилизираща дейност от ръководствата и личния състав на 8-ма рота, 13-ти пехотен
Рилски полк с цел предаването от 3 до 9 ноем. 1915 г. на части от 3-ти пехотен
сръбски полк, заемащ позиции при Козница планина, Косово. Ръкопис. 13 л.
СП 1249 Спомени от Владимир Караманов – кукушки окръжен управител, за дейността му в Петрич и в Горна Джумая от 24 юни до 9 юли 1913 г.
Машинопис. 25 л.
СП 1250 Спомени от Надежда Гоцева Икономова от Кукуш за бежанството на семейството ѝ в България през Междусъюзническата война 1913 г.
Ръкопис. 1 л.
СП 1251 Спомени от Драган Георгиев Руйчев от Благоевград за баща
му Георги Руйчев Хаджистоянов от с. Влахи, участник в националноосвободителните борби и за живота си през 1920–1976 г. Ръкопис. 14 л.
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СП 1252 Спомени от Мария Божкова Малинова от Кукуш за ученическите ѝ години в бившата Солунска гимназия в Горна Джумая през 1920–
1925 г. Машинопис. 7 л.
СП 1253 Спомени от Санде Двоячки от с. Хърсово за участието му в
съпротивителното движение през 1943–1944 г. Машинопис. 2 л.
СП 1254 Спомени от Василка Хр. Шалдупова (Младенова) от Дупница
за учителстването ѝ в Мелнишко през 1927–1931 г. Машинопис. 7 л.
СП 1255 Спомени от Катя Башева – майка на поета Владимир Башев, за
живота ѝ и този на семейството ѝ през периода [1907]–1967 г. Машинопис.
9 л.
СП 1256 Спомени от Георги Динев Авджийски от с. Тополница, Кюстендилско за Арсо Пандурски със снимка на група мъже, сред които са и те
двамата на събор през 1935 г. в с. Бараково, Кюстендилско. Ръкопис. 4 л.
СП 1257 Спомени от Вера Начева Христова – първата жена аптекарка
в Горна Джумая (Благоевград) за учението ѝ по фармация във Франция и работата ѝ като аптекарка в София и Горна Джумая. Портретна снимка на Вера
Христова. Машинопис. 8 л.
СП 1258 Спомени от Крум Стоицов Радев за строежа на читалищната
сграда през 20-те години на ХХ век в Горна Джумая (Благоевград). Машинопис. 2 л.
СП 1259 Спомени от Стоил Георгиев Габровски от с. Покровник за
участието му във Втората световна война 1944–1945 г. Машинопис. 1 л.
СП 1260 Спомени от Велика Димитрова Баздрагянова (Дешева) от с. Радомир, Ениджевардарско за бежанските ѝ години и посещението по-късно на
родното ѝ село. Машинопис. 1 л.
СП 1261 Спомени от Илия Димитров Дешев от с. Тумба, Ениджевардарско за преселването на семейството му в България през 1923 г. и за посещението по-късно на родното му село. Машинопис. 1 л.
СП 1262 Автобиографични спомени от Борис Михайлов Ангелаков –
един от първите печатари в Горна Джумая (Благоевград). Машинопис, ръкопис. 33 л.
СП 1263 Спомени от Елена Стрендева от Дупница и от Димитър Стрендев от с. Горни Порой, Демирхисарско за живота им от 1906 до 1944 г. Машинопис. 3 л.
СП 1264 Спомени от Хайда Щерева Щерева от Горна Джумая (Благоевград) за живота на семейството ѝ и за обучението ѝ във Влашкото училище
през 1921–1924 г. в Горна Джумая. Машинопис. 3 л.
СП 1265 Спомени от Виолета Кьосева от Благоевград за сестрата на
Гоце Делчев Ружа Делчева-Чопова. Машинопис, ръкопис. 7 л.
СП 1266 Спомени от Виолета Кьосева от Благоевград за работата ѝ като
детска учителка след 1945 г. и за празнуването на 8-ми март от учителкитепенсионерки в Благоевград. Машинопис, ръкопис. 16 л.
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СП 1267 Спомени от Йордан Китанов Кривачки от с. Дърбава за събития в селото през 1928–1989 г. Портретни снимки на автора. Машинопис,
ръкопис. 7 л.
СП 1268 Спомени от Христо Янчев Кастрев – първият председател на
ТКЗС „Георги Димитров“ – Благоевград, за създаването и дейността на стопанството. Групова снимка на основателите. Машинопис. 74 л.
СП 1269 Спомени от Христо Янчев Кастрев от с. Лешко за политическата му дейност. Портретна снимка на автора. Машинопис. 21 л.
СП 1270 Спомени от Сотир Спасов Чолаков от Благоевград за политическата му дейност и за политическата дейност на Стамен Ангелов Стоев от
с. Българчево. Портретни снимки на автора. Машинопис. 7 л.
СП 1271 Спомени от Йордан Спасов Чолаков от Благоевград за политическата дейност на брат му Сотир и на Стамен Ангелов Стоев от с. Българчево. Машинопис. 4 л.
СП 1272 Спомени от Харалампи Димитров за съратници на Яне Сандански. Машинопис. 5 л.
СП 1273 Спомени от Методи Костадинов Ангелов за Владо Чимев, деец
на БКП. Машинопис. 4 л.
СП 1274 Спомени от Борис Н. Колчагов за Никола Йонков Вапцаров.
Машинопис. 1 л.
СП 1275 Спомени от Георги Панайотов за партизанската съпротива
през 1943–1944 г. в района на с. [Горно] Хърсово. Ръкопис. 11 л.
СП 1276 Спомени от Тодор Демиревски за подготовката на септемврийските събития през 1923 г. в Петрички окръг. Машинопис. 11 л.
СП 1277 Спомени от Никола Иванов Караджов за участието му във войната през есента на 1944 г. Ръкопис. 2 л.
СП 1278 Спомени от Костадин Димитров Льондов за учителя Стою
Льондев от с. Дутлия, Серско. Машинопис. 2 л.
СП 1279 Спомени от Костадин Димитров Льондов за политическите
борби между дейците на ВМРО и БКП в с. Любовка през 1922 г. Ръкопис.
23 л.
СП 1280 Спомени от Благуна Астинова за убийството на учителя Петър
Прангов през 1932 г. в с. Бачево. Ръкопис, машинопис. 5 л.
СП 1281 Спомени от Живко Петров за Ангел Ташков от с. Магарево,
Битолско, деец на БКП. Ръкопис. 3 л.
СП 1282 Спомени от Петър Йорданов за интернирането му през 1934 г.
в Горна Джумая (Благоевград). Машинопис. 3 л.
СП 1283 Спомени от Ангел Ирибозов за политическите борби в Светиврачко (Санданско) през 1921–1922 г. Машинопис. 8 л.
СП 1284 Спомени от Иван Василев Бакрачев от с. Ново Кономлади за
Симеон Кавракиров, ръководител на ВМРО (обединена). Ръкопис. 2 л.
СП 1285 Спомени от Милан Шейнов за политическите борби между
дейците на ВМРО и на БКП (т. с.) през 1923–1926 г. Ръкопис. 3 л.
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СП 1286 Спомени от Ерусалим Михайлов за Станке Лисичков, член на
БКП. Машинопис. 2 л.
СП 1287 Спомени от Мария Ил. Хаджиянчова за брат ѝ Атанас Илиев
Хаджиянчов, убит през 1943 г. Машинопис. 1 л.
СП 1288 Спомени от С. Д. Чучулигов за събирането на данъци от османската власт в Горна Джумая до 1912 г. Ръкопис. 1 л.
СП 1289 Спомени от Вангел Джамбазов от с. Долна Рибница за записването му през учебната 1908/1909 г. в прогимназията в Петрич. Ръкопис. 2 л.
СП 1290 Спомени от Никола Иванов за издателската дейност на печатница „Изгрев“ в Кюстендил и за националноосвободителните борби в Македония през 1902–1903 г. Ръкопис. 21 л.
СП №: 1291 Спомени от Тодор Дурев за неговия другар Георги Тончев,
обесен на 18 май 1944 г. в с. Долно Драглище. Ръкопис. 3 л.
СП 1292 Спомени от Петър Калайджиев за Стоян Богоев от с. Горна
Брезница. Машинопис. 13 л.
СП 1293 Спомени от Христо Кандев за Иван Козарев. Машинопис. 2 л.
СП 1294 Спомени от Илия Иванов Чорбаджийски от с. Левуново за
участието на съветските граждани Михаил Степанов Казаченко и Василий
Егорович Белих в партизанския отряд „Яне Сандански“ през 1944 г. Машинопис. 8 л.
СП 1295 Спомени от Правда Рускова за боя на Първа софийска бригада
край с. Добърско. Машинопис. 3 л.
СП 1296 Спомени от Серафим Ангелски за Антон Попов от с. Гега. Ръкопис. 1 л.
СП 1297 Спомени от Иван Димитров за дейността на българо-югославските партизански отряди през 1943–1944 г. в Македония. Машинопис. 3 л.
СП 1298 Спомени от Владимир Хаджимаринов за откриване клуб на
БКП (т. с.) през 1922 г. в Неврокоп (Гоце Делчев). Машинопис. 4 л.
СП 1299 Спомени от Иван Жилков за политическите борби след 1918 г.
в Светиврачка (Санданска) околия. Ръкопис. 3 л.
СП 1300 Спомени от Георги Димитров Дуров за убийствата на членове
на БКП (т. с.) от дейци на ВМРО през 1922 г. в с. Храсна. Ръкопис. 5 л.
СП 1301 Спомени от Димитър Петров Минчев за дейците на ВМРО
(обединена) и Владимир Поптомов през периода 1926–1934 г. в Цариград.
Ръкопис. 4 л.
СП 1302 Спомени от Ангел Барбутов за отзвука на Октомврийската революция през 1917 г. на фронта. Ръкопис. 2 л.
СП 1303 Спомени от Вангелия Христова Генчева (Иванова) за дейността на БРСДП (т. с.) през периода 1916–1924 г. в Горна Джумая (Благоевград). Машинопис. 5 л.
СП 1304 Спомени от Тома Г. Попов за Тома Д. Ковачев, член на БКП,
убит през 1923 г. Ръкопис. 5 л.
СП 1305 Спомени от Люба Бучинска за стачката на тютюноработниците през 1919 г. в Горна Джумая (Благоевград). Машинопис. 1 л.
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СП 1306 Спомени от Райна Попова за стачката на тютюноработниците
през 1919 г. в Горна Джумая (Благоевград). Ръкопис. 3 л.
СП 1307 Спомени от Андрей Мунев от Якоруда за Иван Крачанов и
Костадин Патоков, убити през 1925 г. Ръкопис. 5 л.
СП 1308 Спомени от Минко Попов и Лазар Калоянов за бойния път на
пределския батальон на партизанския отряд „Никола Парапунов“. Машинопис. 9 л.
СП 1309 Спомени от Лазар Калоянов за Никола Парапунов и Кръстьо
Стойчев, дейци на БРП (к). Машинопис. 25.
СП 1310 Спомени от Иван Топалов за родителите му Георги Данаилов
Топалов и Пелагия Димитрова Топалова. Машинопис. 8 л.
СП 1311 Спомени от Петър Паскалев за участието му в бригадирското
движение през 1946 г. Ръкопис. 9 л.
СП 1312 Спомени от Владимир Константинов за учителстването му и
живота в с. Теплен през 1928–1932 г. Машинопис. 4 л.
СП 1313 Спомени от Ефросина Милованска за Лиляна Димитрова, член
на ЦК на РМС. Машинопис. 3 л.
СП 1314 Спомени от Георги Партенов за логодашката конференция на
БРП (к) през 1940 г. в Горноджумайско. Машинопис. 1 л.
СП №: 1315 Спомени от Милан Шарбанов за парламентарните избори
през 1938 г. в с. Падеж. Машинопис. 3 л.
СП 1316 Спомени от Неделчо Терзиянов за Димо Хаджидимов, член на
БРП (к). Машинопис. 16 л.
СП 1317 Спомени от Андрей Мунев от Якоруда за съученика му Георги
Иванов Караджов от с. Долно Драглище, член на БРП (к). Машинопис. 4 л.
СП 1318 Спомени от Георги Крънчев за политзатворника Иван Георгиев Стойчев от Разлог. Машинопис. 5 л.
СП 1319 Спомени от о. з. полк. Христо Николов за освобождението от
турско робство през 1912 г. на с. Свети Врач (Сандански) и за граничния
инцидент с Гърция през 1925 г. Машинопис. 2 л.
СП 1320 Спомени от Кирил Давчев Патронски за сержант Алекса Лазаров Николов от с. Кръстилци, убит на 8 ноем. 1944 г. Ръкопис. 2 л.
СП 1321 Спомени от Илия Ушаков за септемврийските събития през
1923 г. в Горноджумайско (Благоевградско). Машинопис, ръкопис. 8 л.
СП 1322 Спомени от Ангел Барбутов от Благоевград за септемврийските събития през 1923 г. в Горноджумайско (Благоевградско). Машинопис,
ръкопис. 22 л.
СП 1323 Спомени от Васил Цонев за Георги Иванов (Попето), убит по
време на септемврийските събития през 1923 г. Машинопис. 3 л.
СП 1324 Спомени от Костадин Димитров Льондов за участието на Никола Лисичев в септемврийските събития през 1923 г. Ръкопис. 4 листа.
СП 1325 Спомени от Минко Георгиев Попов за Соболевата акция на
БРП (к) през 1940 г. в Якоруда. Машинопис. 3 л.
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СП 1326 Спомени от Цветко Караджов за първия партизанин в България Иван Козарев. Машинопис, ръкопис. 20 л.
СП 1327 Спомени от Васил Крекмански за партизанина Станой Крекмански, убит на 22 дек. 1942 г. в с. Бистрица. Ръкопис. 4 л.
СП 1328 Спомени от Георги Панов Джовалеков от с. Рожен за неоснователното му осъждане и затворническия му живот през периода 1940–1944 г.
Ръкопис. 7 л.
СП 1329 Спомени от Михаил Димитров за Гроздан Николов, член на
БКП. Машинопис. 3 л.
СП 1330 Спомени от майор Стефан Михайлов Сотиров-Дяков за Веселин Марков Бабалеев, убит в Унгария през 1945 г. Машинопис. 3 л.
СП 1331 Спомени от Георги Данелов за студентския живот на Борис
Иванов Вапцаров в София и Варна. Машинопис. 7 л.
СП 1332 Спомени от Георги Данелов за парламентарните избори през
1940 г. във Варна. Машинопис. 2 л.
СП 1333 Спомени от Благо Иванов Даскалов за Руско-турската война
през 1877–1878 г. и за Кресненско-Разложкото въстание през 1878 г. Машинопис. 2 л.
СП 1334 Спомени от Траян Христов за Иван Войнов Попов от с. Стоб,
Кюстендилско. Машинопис. 4 л.
СП 1335 Спомени от Райна Попова за Иван Войнов Попов от с. Стоб,
Кюстендилско. Машинопис, ръкопис. 5 л.
СП 1336 Спомени от Катерина Демерджиева за убийството на Гоце
Делчев в с. Баница, Серско. Ръкопис. 9 л.
СП 1337 Спомени от Костадин Манолев и Иван Бишкаров за Яне Сандански. Ръкопис. 4 л.
СП 1338 Спомени от Васил Тасев от с. Кресна (с. Стара Кресна) за Яне
Сандански. Машинопис. 1 л.
СП 1339 Спомени от Георги Коцев за сражение на чета с войвода Яне
Сандански през 1906 г. край с. Ладарево. Ръкопис. 20 л.
СП 1340 Спомени от Никола Иванов Пантушев от с. Баница, Серско за
убийството на Гоце Делчев и съдбата на неговите кости. Ръкопис. 2 л.
СП 1341 Спомени от К. Златков за Гоце Делчев и Яне Сандански. Машинопис, ръкопис. 11 л.
СП 1342 Спомени от Христо Киров за дейността на ВМОРО в Серски
революционен окръг през 1907–1908 г. Машинопис. 2 л.
СП 1343 Спомени от Магда Николова Пендева (Рабанова) за Яне Сандански. Ръкопис. 2 л.
СП 1344 Спомени от Никола Разлогов за дейността на ВМОРО през
1903 г. в Разложко. Ръкопис. 9 л.
СП 1345 Спомени от Рафаел Моше Камхи за участието на евреи от
Македония в българското националноосвободително движение през 1888–
1903 г. Машинопис. 28 л.
701

Архивни справочници

СП 1346 Спомени от Павел Делирадев за дейността на ВМОРО през
1907–1908 г. в Серски революционен окръг. Машинопис. 59 л.
СП 1347 Спомени от Димитър Хаджидимитров за с. Тешово и приложение към спомените от Елена Димитрова Воденичарова. Ръкопис, машинопис.
51 л.
СП 1348 Спомени от сина на Герасим Тодоров за живота на баща му и
дейността на организираната от него нелегална въоръжена група през 1947–
1948 г. в района на с. Влахи. Ръкопис. 9 л.
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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА
авг.
АД
а.е.
АПК
апр.
АТЦ
БАН
БДЖ
БЗКБ
БЗНС
БИБ
БИД
БКП
БКС
БЛРС
БМС
БНА
БНБ
БНЖС
БНР
БНТ
БПС
БРП(к)
БРСДП
БСДП
БСП
БСФС
БТС
БЧК
в.
ВиК
ВМЕИ
ВМОРО
ВМРО
ВНС
ВПИ
ВУЗ
ГК
ГНС
ГОНС
ГС
ГТП

август
Акционерно дружество
архивна единица
Аграрно-промишлен комплекс
април
Автоматична телефонна централа
Българска академия на науките
Български държавни железници
Българска земеделска и кооперативна банка
Български земеделски народен съюз
Българска инвестиционна банка
Българско историческо дружество
Българска комунистическа партия
Благоустройство и комунално стопанство
Български ловно-рибарски съюз
Бюро на Министерския съвет
Българска народна армия
Българска народна банка
Български народен женски съюз
Българско национално радио
Българска национална телевизия
Български професионални съюзи
Българска работническа партия (комунисти)
Българска работническа социалдемократическа партия
Българска социалдемократическа партия
Българска социалистическа партия
Български съюз за физкултура и спорт
Български туристически съюз
Български червен кръст
вестник
Водоснабдяване и канализация
Висш машинно-електротехнически институт
Вътрешна македоно-одринска революционна организация
Вътрешна македонска революционна организация
Велико народно събрание
Висш педагогически институт
Висше учебно заведение
Градски комитет
Градски народен съвет
Градски общински народен съвет
Горско стопанство
Градско търговско предприятие
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ГУА
ГУСВ
ГУТП
ДАП
ДАТ
дек.
ДЗИ
ДЗС
ДИП
ДКМС
ДЛ
ДМП
ДНК
ДО
ДОО
ДОСО
доц.
ДП
ДПЗ
ДПО
ДПФ
д-р
ДСК
ДСО
ДСП
ДТП
ДФ
ДФС
ЕАД
ЕООД
ЕПК
ЕСПУ
ЕТД
жп
ЗГЕ
ЗИИУ
ЗММ
ЗПП
ЗСТ
ЗТА
ЗТТТ
ЗТЧ
ИК
КДНК
КЗС
КИК
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Главно управление на архивите
Главно управление на строителни войски
Главно управление на трудовата повинност
Държавно автомобилно предприятие
Държавен автомобилен транспорт
декември
Държавен застрахователен институт
Държавно земеделско стопанство
Държавно индустриално предприятие
Димитровски комунистически младежки съюз
Държавно лесничейство
Държавно минно предприятие
Държавен и народен контрол
Държавно обединение
Държавно обществено осигуряване
Доброволна организация за съдействие на отбраната
доцент
Държавно предприятие
Държавен пивоварен завод
Димитровска пионерска организация
Държавен поземлен фонд
доктор
Държавна спестовна каса
Държавно стопанско обединение
Държавно стопанско предприятие
Държавно търговско предприятие
Държавна фирма
Дружество за физкултура и спорт
Еднолично акционерно дружество
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Експертно-проверочна комисия
Единно средно политехническо училище
Еднолично търговско дружество
железопътен
Завод за градивни елементи
Завод за измерителни инструменти и уреди
Завод за металорежещи машини
Завод за печатни платки
Завод за съобщителна техника
Завод за телефонна апаратура
Завод за телефонна и телеграфна техника
Завод за телефонни части
Изпълнителен комитет
Комитет за държавен и народен контрол
Колективно земеделско стопанство
Комитет за изкуство и култура
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КИПП
КНСБ
КПСС
КЦХ
л.м.
ЛРД
ЛС
м.
МВР
МВРНЗ
МВТ
МВТУ
МЗ
МЗГ
МЗДИ
МЗХП
МНЗ
МНЗСГ
МНО
МНП
МОН
МОНТ
МПБУ
МПС
МС
МТС
МФ
НДФ
НЕК
НКЗМ
ноем.
НОУ
НРБ
НС
НТС
НХГ
ОАПС
ОбК
ОбНС
ОбС
ОбФ
ОДЗ
ОЗПС
ОИК
ОК
ОКПС

Комплексен институт за проучване и проектиране
Конфедерация на независимите синдикати в България
Комунистическа партия на Съветския съюз
Комбинат за целулоза и хартия
линейни метра
Ловно–рибарско дружество
Ликвидационен съвет
местност
Министерство на вътрешните работи
Министерство на вътрешните работи и народното здраве
Министерство на вътрешната търговия
Министерство на вътрешната търговия и услугите
Министерство на земеделието
Министерство на земеделието и горите
Министерство на земеделието и държавните имоти
Министерство на земеделието и хранителната промишленост
Министерство на народното здраве
Министерство на народното здраве и социалните грижи
Министерство на народната отбрана
Министерство на народната просвета
Министерство на образованието и науката
Министерство на образованието, науката и технологиите
Местна промишленост и битови услуги
Моторно превозно средство
Министерски съвет
Машинно-тракторна станция
Министерство на финансите
Национален дарителски фонд
Национална електрическа компания
Национален комитет за защита на мира
ноември
Народно основно училище
Народна република България
Народно събрание
Научно-технически съюзи
Национална хуманитарна гимназия
Окръжен аграрно-промишлен съюз
Общински комитет
Общински народен съвет
Общински съвет
Общинска фирма
Обединено детско заведение
Общ земеделски професионален съюз
Общинска избирателна комисия
Окръжен комитет
Окръжен комитет на професионалните съюзи
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ОКС
окт.
ОНС
ООД
ОП
ОРПС
ОС
ОСО
ОСП
ОСПС
ОТКЗС
ОТП
ОТПК
ОФ
ПАК
ПБ
ПГ
ПДОСМ
ПМС
ПП
ППО
проф.
ПСП
ПТП
ПУЦ
р.
РВМС
РИК
РИОС
РКС
РМС
РПК
РТВЦ
РТЦ
САЩ
СБА
СБЖ
СБНП
СБПФ
СБСД
СБХ
СД
септ.
СИВ
СИК
СК
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Окръжен кооперативен съюз
октомври
Окръжен народен съвет
Дружество с ограничена отговорност
Окръжно предприятие
Общ работнически професионален съюз
Окръжен съвет
Организация за съдействие на отбраната
Общинско стопанско предприятие
Окръжен съвет на професионалните съюзи
Обединено трудово-кооперативно земеделско стопанство
Окръжно търговско предприятие
Обща трудово-производителна кооперация
Отечествен фронт
Промишлено-аграрен комплекс
Политбюро
Политехническа гимназия
Предприятие за добив и обработка на скални материали
Постановление на Министерския съвет
Промишлено предприятие
Първична партийна организация
професор
Промишлено-снабдително предприятие
Производствено търговско предприятие
Професионално-учебен център
река
Регионална ветеринарномедицинска служба
Районна избирателна комисия
Районна инспекция по околната среда
Районен кооперативен съюз
Работнически младежки съюз
Районна потребителна кооперация
Регионален телевизионен център
Радио-телевизионен център
Съединени американски щати
Съюз на българските автомобилисти
Съюз на българските журналисти
Съюз на българските народни партизани
Съюз на бойците против фашизма
Съюз на българо-съветските дружества
Съюз на българските художници
Стопанска дирекция
септември
Съвет за икономическа взаимопомощ
Секционна избирателна комисия
Стопански комбинат
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СКК
СМК
СО
СОУ
СП
СПТУ
СПУ
СССР
СУ
ТБ
ТВУ
ТВЦ
ТГПК
ТИИЦ
ТИС
ТКЗС
ТКЦХ
ТНТМ
ТПЗК
ТПК
ТПС
т.с.
февр.
ФРГ
ФРЗ
ХЕИ
ЦДГ
ЦИК
ЦК
ЦКС
ЦС
ЦСПС
ЦСУ
ЦУ
ЧП
ЮЗУ
ян.

Съюзна контролна комисия
Строително-монтажен комбинат
Стопанско обединение
Средно общообразователно училище
Стопанско предприятие
Средно професионално-техническо училище
Средно политехническо училище
Съюз на съветските социалистически републики
Софийски университет
Търговска банка
Трудово-възпитателно училище
Телевизионен център
Трудово-горска производителна кооперация
Териториален информационно-изчислителен център
Технико-икономически съвет
Трудово-кооперативно земеделско стопанство
Технологичен комбинат за целулоза и хартия
Техническо и научно творчество на младежта
Трудово-производителна занаятчийска кооперация
Трудово-производителна кооперация
Трудово-поземлена собственост
тесни социалисти
февруари
Федерална република Германия
Фонд работна заплата
Хигиенно-епидемиологична инспекция
Целодневна детска градина
Централна избирателна комисия
Централен комитет
Централен кооперативен съюз
Централен съвет
Централен съвет на професионалните съюзи
Централно статистическо управление
Централно управление
Частично постъпление
Югозападен университет
януари
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