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ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА СТРОИТЕЛНИ ВОЙСКИ В ДВИА 1920 – 2000

ПРЕДГОВОР
Пътеводителят е посветен на Строителни войски (СВ) и тяхното документално наследство за периода 1920–2000 г., съхранявано в Държавния военноисторически архив (ДВИА) – Велико Търново.
Строителни войски са държавна строителна организация, създадена
през 1920 г. като Трудова повинност (ТП) и просъществувала в условията
на три различни обществени политико-икономически реалности до 2000 г.,
когато със закон е преобразувана в Държавно предприятие „Строителство и
възстановяване“. Осемдесетгодишното съществуване и цялостната дейност
създават достатъчно предпоставки да се направи обективна оценка на мястото и ролята им в общественото и икономическото развитие на страната.
Българската военноисторическа наука отделя внимание на проблемите
по създаването, същността и дейността на тази голяма и заслужила уважение военна строителна организация, но въпреки това, тематиката не е обект
на засилен интерес. Излязлата през 1984 г. „История на Строителни войс
ки“ е определен етап в изследването на тези въпроси, но, подчинена на конюнктурните изисквания на държавната политика, тя е най-малкото непълна.
Например на периода от 1920 до 1944 г. са посветени само 15 страници, а той
е наситен с интересна и богата строителна дейност, осъществена успоредно
с организационното укрепване на войските. Това популярно издание носи
белезите на изключителна идеологизация и политизация. Тези недостатъци
са отстранени до голяма степен в „Кратка история на Строителните войски
на България 1920–2000 г.“, но поради съществуващите тогава ограничения
за достъп до класифицирана информация, използването на богатия архивен
материал е редуцирано. Поради това изданието в много отношения не представя историята на СВ в пълнота. С приемането на Закон за защита на класифицираната информация и последвалия процес на премахване нивото на
класификация на архивните документи от фондовете на СВ, този проблем не
стои като пречка пред изследователите. Прилагайки диференцирания подход
при подбора на фондовете за каталогизиране, специалистите от ДВИА тематично разкриват архивната информация, съдържаща се в документите на СВ.
Това обяснява факта, че изградените в ДВИА каталози не съдържат достатъчно информация за СВ. В тритомния „Пътеводител на архивните фондове
на ЦВА“ (1976 г.) фондовете на СВ са представени частично и то за периода
от 1920 до 1945 г. Необходимостта от усъвършенстване на съществуващия
научно-справочен апарат, чието съдържание и качество влияят пряко върху
развитието на информационната потребност, е другата причина, поради която считам за наложително да представя настоящия пътеводител.
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* * *
Съдържанието на пътеводителя е структурирано в две части. Първата
част е разработена като обща историческа справка за целия комплекс от архивни фондове на СВ. Тя дава представа за: организацията, структурата и
дейността на институцията; принадлежността ѝ към различни държавни ведомства в определени периоди от време; развитието на документообразуването и документооборота; видовете документи; организацията на документното съхранение в предархивното поле; комплектуването на архивните фондове; режима за тяхното съхранение и използването на архивните документи
като източник на справочна информация и исторически извори. В тази част
са направени констатации за пропуски в комплектуването, грешки във фондирането, наличието на вътрешнофондова и междуфондова повторяемост на
информацията. Това подробно изложение е в пряка връзка с индивидуалните
и групови характеристики на архивните фондове, представени във втората
част на пътеводителя.
Втората част представя архивните фондове на СВ, систематизирани
по следната класификационна схема:
1. Главно управление на Трудова повинност
2. Окръжни трудови бюра и трудови задруги
3. Трудови дружини
4. Трудови работни дружини
5. Областни поправителни работни дружини
6. Армейски работни дружини
7. Трудови поделения и учреждения
8. Служби „Временна трудова повинност“
9. Автомашинни бази
10. Военнопочивни домове и санаториуми
Представянето на архивните фондове следва организационната структура на Строителни войски. При определяне принадлежността на всеки фонд
към съответния раздел от предложената схема са приложени административно-йерархичен, хронологичен и функционален принципи. В отделните раздели фондовете са подредени по възходящ номер.
Характеристиките на фондовете, включени в пътеводителя, са индивидуални и групови.
Индивидуалните характеристики съдържат: наименование на архивния
фонд; справочни данни за него (номер на фонда, брой описи, брой архивни
единици, линейни метри и крайни дати на документи във фонда); кратка историческа справка за фондообразувателя и анотация на вида и съдържанието
на съхраняваните документи. Наименованието на фонда е това, под което е
6
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съществувал фондообразувателят при първото предаване на документи във
Военния архив. За фондообразувателите, които съществуват продължително
време, след справочните данни за фонда последователно са изброени промените в наименованието и са посочени съответните години. За фондовете, чието наименование е военнопощенски номер на поделение, в скоби е отразено
допълнително разкритото при проучване наименование на фондообразувателя. Крайните дати на съхраняваните във фонда документи не винаги съвпадат
с крайните дати на съществуване на фондообразувателя. В случаите, когато
документи на фондообразувателя се съхраняват в друг архивен фонд или във
фонда има документи на друг фондообразувател, са направени съответните
препратки. В индивидуалните характеристики на фондове с №№ 2000; 2002;
2003; 2005; 2007 и 2009 след справочните данни са отразени само промените
в наименованието на фондообразувателя. Историческа справка не е предложена, тъй като тези фондообразуватели съществуват почти осемдесет години
и тяхната история фактически е историята на СВ, отразена в първата част на
пътеводителя.
Групови характеристики са съставени за фондовете, чиито фондообразуватели са с еднотипни наименования и функции. Те включват кратка историческа справка с данни за: създаване и ликвидиране; структура; подчиненост; сведения за дейността и състояние на архивните документи.
Населените места в наименованията на фондовете и историческите
справки са посочени в съответствие с административно-териториалното деление на страната към периода на съществуване на поделението.
***
В пътеводителя са приложени следните указатели: Схема на организацията, военнопощенската номерация и дислокацията на поделенията от СВ
през 1978 г.; Схема на организацията, военнопощенската номерация и дислокацията на поделенията от СВ през 1998 г.; Указател на частите и учрежденията; Азбучен указател на населените места и пунктовете, където са дислоцирани поделенията на СВ; Списък на фондовете, включени в пътеводителя;
Списък на съкращенията и Географски указател.
Разработените схеми дават представа за структурата на войските през
1978 и 1998 г. Изборът на тези години е с цел да бъде показана мащабността
на развръщане през 1978 г. и тенденцията за редуциране през 1998 г. 1978-а
е годината, в която военнопощенската номерация на строителните поделения
е променена от четирицифрена на петцифрена. Тази информация е твърде
съществена за потребителите, тъй като военните поделения са популярни с
условните си наименования (военнопощенските номера). В таблици към схе7
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мите са изброени по възходящ в.п. номер всички строителни поделения. В
отделни графи са посочени техните наименования и дислокация, по-голямата
войскова структурна единица, към която принадлежат, и архивният фонд, в
който се съхраняват документите. Например: данните за под. 62010 означават, че преди 1978 г. е с в.п. номер 1320, наименованието му е Първи монтажен батальон и е с дислокация в Девня. Той е структурна единица от Трети
монтажен полк – Варна, който е подчинен на Електромашинната и монтажна
бригада – София. Систематизирането на тези данни е от съществено значение за използването на архивната информация.
В указателя на частите и учрежденията са включени всички наименования на фондообразувателите и е направена препратка към съответния архивен фонд. Те са подредени азбучно и по числен реден номер.
Азбучният указател на населените места и пунктовете, където са дислоцирани поделенията на Строителни войски включва градове, села, местности,
географски, исторически и строителни обекти. Техните названия са изписани
така, както се срещат в архивните документи през съответния период от време. Осъвременени са само названията на населените места, намиращи се днес
в България. Не е посочена принадлежността към по-голяма административно-териториална единица за българските градове и населените места извън
днешните предели на страната.
В списъка на съкращенията са включени както общоприети в българския
език, така и специфични за военната терминология съкращения.
В географския указател имената на обектите са подредени азбучно и
са отразени така, както се срещат в архивните документи. За географските
обекти с променено наименование допълнително е посочено съвременното
наименование.
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І. ЧАСТ
СТРОИТЕЛНИ ВОЙСКИ И ТЕХНИТЕ ДОКУМЕНТИ
1. СЪЗДАВАНЕ И ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА
СТРОИТЕЛНИ ВОЙСКИ
Строителни войски са явление в историята на България и на нейните
въоръжени сили, възникнали като Трудова повинност в условията на разруха
на икономиката след Първата световна война. Подписаният Ньойски мирен
договор (1919 г.) поставя родината ни в положение на страна с изключително
тежки икономически задължения. Особено тежка е клаузата за премахване
на наборната система. Съгласно чл. 66 и чл. 69 на договора, Българската
армия не трябва да надвишава 20 000 души и преминава към доброволческа
система. Оставайки почти без армия, България е застрашена от враждебно
настроените съседни страни – победителки. По този начин, наред с грижите
по възстановяване и укрепване икономиката на страната, пред правителството на Александър Стамболийски възниква и проблемът за намиране на прик
рита форма за съхранение на армията.
Още през последните месеци на Първата световна война в ръководството на Министерството на войната се появява идеята за създаване на трудовата повинност. За тази цел с министерска заповед е назначена комисия, която
има за задача да разработи проекта на първия закон1. Подготвеният законопроект съдържа 62 параграфа и обхваща цялата материя, която е поставена в
определени рамки. Този закон, макар и не приет от МС, остава в основата на
всички следващи варианти до окончателното му приемане от НС. На 6 ноем.
1919 г. е назначена нова комисия за работа по закона. Тя завършва законопроекта и Правилника за неговото прилагане. След дебати на ХХІ-то редовно
1
Комисията е в състав: председател – ген.-майор Константин Христов Кирков (31 авг.
1869 – 1 септ. 1920), роден в Плевен, генерал от артилерията, служил в 4. артилерийски полк,
Софийски арсенал, Артилерийска инспекция, началник на флота; членове: полк. Иван Божков
Божков, роден на 3 ян. 1865 г. в с. Аджар, Карловско, служил в 20. пехотна дружина, 8., 11.
и 20. пехотни полкове; подп. Коста Николов Николов, роден на 20 юни 1873 г. в с. Вирче,
Вардарска Македония, завършил Военното училище и Генералщабната академия, служил в
4. артилерийски полк, адютант на 3. интендантска област, началник на щаба на Главната реквизиционна комисия, генерал от артилерията от 1937 г.; подп. Димитър Чернев Начев (13
авг. 1868 – 2 ян. 1929), роден в с. Върбица, Шуменско, служил в 5. пехотен полк, 29. пехотен
полк и 60. пехотен полк; ген. Стилиян Георгиев Ковачев, роден на 28 февр. 1860 г. в Ямбол,
генерал от пехотата, служил в БА до 1936 г. – представител на Щаба на войската; ген. Тодор
Георгиев Георгиев (тогава още полковник), роден на 3 март 1870 г. в с. Лисичарка, Габровско,
завършил Военното училище и Генералщабната академия; управителят на Българска народна
банка Христо Чолаков; двама агрономи и представител на Българска земеделска банка.
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заседание на ХІХ Обикновено народно събрание законът е приет и влиза
в сила от 14 юни 1920 г. В основните му положения заляга принципът на
задължителен, всеобщ, равен, временен, общественополезен труд от всички
граждани, които са длъжни в рамките на определена възраст лично да го положат в полза на държавата. В окончателния си вариант Законът за трудовата
повинност определя по следния начин целите и задачите на новосъздадената
организация:
„… – да организира и използва обществената работна сила в страната за
издигане на производството и благосъстоянието; – да развие у гражданите,
независимо от тяхното обществено положение и имотно състояние, любов
към обществените работи и физическия труд; – да повдигне моралното и икономическото състояние на народа, като култивира у гражданите съзнание за
задълженията им към себе си и към обществото и като ги приучи към рационални методи на работа по всички отрасли на народното стопанство…“2
По-нататък законът определя и областите на народното стопанство, в
които ще бъдат насочени усилията на трудовата повинност: строителство
на пътища, жп линии, канали, водопроводи и баражи, планиране на градове
и села, корекции на реки и укрепване на техните брегове, пресушаване на
блата, строителство на телеграфни и телефонни линии, добиване на строителни материали, залесяване, създаване на образцови държавни и общински
стопанства. Тази на пръв поглед широка и разнообразна дейност може да
бъде обединена в няколко основни направления: строителство, възпитателна
работа, производствено-стопанска и културна дейност3. По такъв начин трудовата повинност се създава като внушителна организационна сила, чието
предназначение е следвоенното обществено строителство и възстановяване.
За успешното водене на цялостната техническа и стопанска дейност,
както и за правилното прилагане на Закона за трудовата повинност, при
МОСПБ е създадена Главна дирекция на трудовата повинност начело с главен директор4, назначаван с указ, по доклад на министъра и одобряван от МС.
Създаването на централния орган на новосъздадената институция Трудова
повинност започва още от средата на юни 1920 г. и продължава до началото на 1921 г. С доклад на министъра на МОСПБ, одобрен от Висшия трудов съвет, се приема организационната структура на Трудовата повинност.
Тя включва: Главна дирекция, производителни области и трудови задруги.
2
3

с. 27.

ДВ, бр. 56 от 14 юни 1920 г.
Кратка история на Строителните войски на България 1920–2000 г. С., ГУСВ, 2000,

За главен директор е назначен ген.-майор Иван Атанасов Русев (15 ноем. 1872 –
2 февр. 1946), изпълнявал длъжността от 23 юни 1920 до 20 май 1921 г., назначен с Царски
Указ № 72 от 21 юни 1920 г.
4
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Първоначално са създадени шест производителни области с десет трудови
задруги5.
През 1921 г. производителните области са преименувани в окръжни
трудови бюра и поради настъпилата необходимост от строителство, броят им се увеличава на петнадесет6. Към Трудовата повинност са създадени
и: Образцова трудова шивашка работилница в Шумен, Тухларна фабрика в София, земеделски стопанства „Кабиюк“ в Шумен и в с. Калугерово,
Пазарджишко, Обущарска работилница в с. Горна баня, модерна варджийница край Враца, свиневъдни станции в Белоградчик, Радомир и Сливен, риболовни групи във Варна и Оряхово, горски стопанства „Гешова планина“ в
Берковица и „Гениш-ада“ в м. Лонгоза.
Главната дирекция се състои от четири отдела: административен, технически, домакински и счетоводен7. Тя осъществява общото ръководство
по устройството и управлението на дейността на институцията, грижи се за
навременното повикване на наборниците, организира и ръководи непосредствено дейността на производителните области, подготвя проекти за закони
и правилници, води отчетността за преминаване службата на трудоваците8.
Създаването на институцията Трудова повинност не минава гладко и
безпроблемно. То среща съпротивата на политическите партии и групировки
и от лявото, и от дясното политическо пространство. На практика не е било
никак лесно да се постави началото на нещо съвсем ново, при това в условията на катастрофалните последици за страната след Първата световна война.
Трудностите са политически, идеологически, материално-технически и организационно-кадрови. За по-малко от две години те са успешно преодолени
и по-нататък следва пътят на съзиданието. За периода от 1920 до 1929 г. в
Трудова повинност са повикани и изслужили 154 540 трудовака, които са
отработили 13 578 930 надници на обща стойност 1 193 640 540 лв.9
Постепенно политическата и военностратегическата обстановка на
Балканите се променя. През 1929 г. Съюзническата военна контролна комисия напуска страната. Това дава възможност за активни действия по възстановяването на БА. След преврата на 19 май 1934 г. настъпват съществени
промени в курса на външната, вътрешната и военната политика на страната.
Започва период на ускорено възраждане на войската и нейното „скрито“ въДВИА, Ф. 2000, оп. 1, а.е. 4, л. 10, 77.
Пак там, л. 41, 153.
7
За началник на административния отдел е назначен Константин Живков, за началник
на домакинския отдел – полк. Александър Ганчев и за началник на техническия отдел – инж.
Тодор Велчев, назначени с Царски Указ № 88 от 20 юли 1920 г.
8
Правилник за устройството и службата в Трудовата повинност. С., 1920.
9
Кратка история…, с. 38.
5
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оръжаване. Това се отнася и до формированията на ТП. При тези условия, на
25 декември 1934 г. с ПМС Трудова повинност се извежда от подчинение на
МОСПБ и се подчинява на МВ. Със Заповед № 10 от 26 ян. 1935 г. на министъра на войната10, Главна дирекция на Трудовата повинност (Главно управление на Трудовата повинност) се подчинява непосредствено на началника
на Щаба на войската. Тези промени нямат формален характер, тъй като нейните задачи са развитието и усъвършенстването на военната инфраструктура
и подготовката на територията на страната във военно отношение. Осемте
окръжни трудови бюра се преустройват в осем трудови области, в които се
формират осем пехотни работни дружини11. Така в края на 1934 и началото
на 1935 г. завършва първият етап от развитието на ТП.
Съществено значение за приобщаването на ТП към войските на БА има
Заповед № 106 от 9 апр. 1936 г.12 на министъра на войната ген.-майор Христо
Луков13. С нея трудовите началници се преименуват в трудови офицери и трудови подофицери и се титулуват според чина, който са придобили на служба
във войската. Трудовите подначалници се преименуват в трудов фелдфебел и
трудов кандидат подофицер, а трудоваците – в трудов войник, трудов редник
и трудов ефрейтор. Задължителен за ТП става Дисциплинарният правилник
във войската14.
Както е известно, важно значение за развитието на БА след Първата
световна война има Солунското споразумение между балканските страни от
август 1938 г., което премахва ограниченията на Ньойския договор за армията. Споразумението и появилата се потребност от подготовка на страната
във военно отношение засилват вниманието на политическото и военното ръководство на България към трудовата институция. Избухването на Втората
световна война ускорява действията в тази насока. На 15 юни 1940 г. е приет
от НС Закон за въоръжените сили на Царство България, в който няколко раздела са посветени на Трудови войски. Според чл. 5 от Закона, „Действащата
армия се състои от следните родове войски: пехота, артилерия, конница, въздушни, морски, инженерни, свързочни и спомагателни родове войски (интендантски, обозни, санитарни и трудови) и военни учреждения.“ Отдел трети,
глава втора и отдел пети, глава втора третират въпросите за попълването на
ДВИА, Ф. 1, оп. 1, а.е. 271, л. 13.
ДВИА, Ф. 2000, оп. 1, а.е. 23, л. 57.
12
ДВИА, Ф. 1, оп. 1, а.е. 278, л. 318.
13
Ген.-майор Христо Колев Луков, министър на войната от 23 ноем. 1935 до 24 ян.
1938 г., роден във Варна, завършил Военното училище в София, през Балканската война е
адютант на 2. артилерийски полк, а през Първата световна война – командир на батарея в 1.
гаубичен полк и командир на гаубично планинско отделение в 27. артилерийски полк.
14
ДВИА, Ф. 1, оп. 5, а.е. 540, л. 169–252.
10
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ТВ с подофицери, офицери и войници. Според техните изисквания ТВ се
попълват с подофицери от завършилите съответни школи във войската. Те
се ползват с всички права и задължения на подофицерите от армията. Чл.
142 задължава попълването на ТВ с офицери да става с такива, завършили
Школата за запасни офицери и Школата за подготовка на трудови офицери,
имащи равни права с тези от армията. Според чл. 43 от Закона, службата в
Действащата армия се дели на служба в мирновременните части и в запаса,
което се отнася напълно и за ТВ. В отделна заповед по този повод началникът на ТВ ген.-майор Антон Ганев15 заявява: „Днес, с влизането в сила на
новоприетия Закон за военните сили в Царство България, утвърден от Н. В.
Царя с Указ № 15, публикуван в ДВ, бр. 133 от 15 юни 1940 г., Трудовата
повинност влиза в състава на Действащата армия като отделен самостоятелен род войска – под името „Трудови войски“. По силата на този закон ние
се нареждаме до своите другари от другите родове войски и с това поемаме
всички задължения на храбрата Българска войска.“16
Предназначени да извършват военно строителство и да подготвят необходимите за армията резерви за пехотата, инженерните войски и тиловите
формирования, ТВ са обезпечени с нови щатове17. През 1942 г. с поверителна
заповед на командира на ТВ, издадена по нареждане на началника на Щаба
на войската, по щата за военно време се утвърждава мобилизирането на нови
12 трудови дружини, с номерация от 13. до 24. При тяхното мобилизационно
развръщане се попълват 25 % от личния състав на редовните трудови дружини, а останалите 75 % – с български поданици от друг етнически произход.
При тази организация военновременният числен състав на ТВ надвишава
80 000 души18.
Жалоните на военната строителна дейност на ТВ за периода до 1943 г.
са: ускорено строителство на пътища, пътни съоръжения и на други обекти с
военно значение, разположени близо до държавната граница с някои съседни страни и по основните оперативно-стратегически направления; възстановяване на земеделското производство и комуникации в Беломорска Тракия,
Македония и Южна Добруджа; пътно и мелиоративно строителство в новоосвободените земи; пресушаване на Свищовското блато на десния бряг на р.
15
Ген. Антон Стефанов Ганев (29 ян. 1893 – 5 ноем. 1944), роден в Русе, главен директор
на ТП от 31 май 1938 до 10 окт. 1943 г. Офицерската му кариера преминава последователно
през Военното училище и Генералщабната академия, участие в Балканската война и Първата
световна война като командир на 3., 4. пионерни и 2. колоездачна дружини, командир на 3.
инженерен полк, преподавател във Военното училище, военен аташе в Букурещ (1932–1933),
началник на щаба на 6. пехотна дивизия.
16
ДВИА, Ф. 2000, оп. 1, а.е. 39, л. 152.
17
Пак там, а.е. 91, л. 36.
18
Пак там, а.е. 57, л. 57–74.
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Дунав; просветно-възпитателна дейност сред кадровия и срочно служещия
състав; оказване помощ на населението при природни бедствия и др.
Събитията от септември 1944 г. внасят промени във всички области
на обществено-политическия живот на страната, включително и в армията.
Те не предизвикват кардинални изменения в нейната структура, организация и числен състав поради участието на България в заключителния етап на
Втората световна война. Трудовите войски не участват като цялостни формирования. Част от офицерския и подофицерския състав на ТВ попълват новосъздадените части на БНА, а трудовите дружини и армейските работни
полкове минават в подчинение на командващите армии, разпределени, както
следва: към Първа армия са придадени 7. трудова дружина и една дружина от
3. армейски работен полк; към Втора армия – 1. и 6. трудови дружини, 2. дружина от 1. армейски работен полк и 2. дружина от 4. армейски работен полк;
към Четвърта армия – 2. дружина от 2. армейски работен полк и 2. рота от
1. дружина на 2. армейски работен полк; една рота от състава на 1. дружина
от 2. армейски работен полк остава в разпореждане на Главното командване на БНА. Трудовите дружини са подчинени на инспектора на инженерни
войски, а тези от армейските работни полкове – на командващите 1., 2. и
4. армии. Основната задача на трудовите и армейските работни полкове е да
поправят и поддържат в проходимо състояние армейските пътища, като трудовите дружини действат непосредствено зад първоешелонните съединения
на армията, а армейските работни полкове – в оперативния тил. В края на
1944 и началото на 1945 г. ТВ са реорганизирани. Дванадесетте армейски работни дружини и останалите извънщатни военновременни формирования са
демобилизирани. В състава остават да действат три щаба на трудови области,
единадесет трудови дружини и пет армейски работни дружини. Със Заповед
№ 12 от 5 апр. 1945 г. на командира на ТВ се поставят за изпълнение следните задачи: укрепване на държавната граница, строителство на нови пътища
и жп линии, възстановителни работи в столицата и в някои други градове19.
В новите следвоенни условия и съобразявайки се с изискванията на
Договора за мир от август 1946 г., който предвижда съкращаване на част от
въоръжените сили на страната, НС приема закон20, с който ТВ се извеждат
от състава на БА и се преобразуват в ТП, подчинена непосредствено на МС.
Трудовите области са премахнати като междинни единици от нейната структура. Формирани са осем трудови полка на база съществуващите 11 трудови
дружини: 1. трудов полк от 1. трудова дружина, 2. трудов полк от 2. трудова
дружина, 3. трудов полк от 3. трудова дружина, 4. трудов полк от 4. трудова
19
20

14

ДВИА, Ф. 2000, оп. 1, а.е. 91, л. 36.
ДВ, бр. 193 от 24 авг. 1946 г.
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дружина, 5. трудов полк от 5. трудова дружина, 6. трудов полк от 9. трудова
дружина, 7. трудов полк от 7. трудова дружина и 8. трудов полк от 8. трудова
дружина. Общовойскови трудов полк се формира от състава на 6. трудова
дружина. 10. и 11. трудови дружини и щабовете на трудовите области се раз
формират21. Всеки трудов полк се състои от две трудови дружини с по четири
строителни роти, домакинство, счетоводство, лечебница, техническа и домакинска роти.
Според параграф първи от новоприетия Закон за Трудовата повинност,
всеки български гражданин, навършил 20 години, но не приет в армията и не
изслужил военната си служба, трябва да служи в ТП в продължение на 18
месеца. Законът предвижда и освобождаването от това задължение, но при
условие, че неслужилият в трудовата институция трябва да работи като „минен физически работник на подземна работа в течение на 5 години“.
Междудържавните политически отношения, наложили обособяването на
двата политически блока НАТО и Варшавския договор, предизвикват нови и
чести промени в статута и задачите на трудовата институция. Естествено е
при такава обща политическа и военностратегическа обстановка на ТП, като
държавна военна строителна организация, да бъдат поставени за изпълнение
и специфични задачи, свързани с отбраната на страната. С ПМС № П–2515
от 20 септ. 1950 г. Главна дирекция на Трудовата повинност се преименува
в Управление „Отбранително строителство“. Промяната произтича от новото ѝ място и роля в подготовката на страната за отбрана. Под това наименование съществува до 1 ян. 1951 г., когато се преименува в Управление
„Специално строителство“ при МС. Под „специално“ следва да се разбира
преди всичко военно строителство, което включва пътища и пътни съоръжения, полеви летища и бази с различно предназначение, широкомащабно
отбранително строителство по държавната граница, изграждане на оперативни заграждения по основните пътища, строителство на командни пунктове,
складове за боеприпаси и др. Само след няколко месеца, със секретно ПМС
№ 686 от 25 юни 1951 г., ръководният ѝ орган се преименува в Управление
на Трудовата повинност и считано от 1 юни 1951 г. трудовата институция се
подчинява на министъра на народната отбрана22. През 1951 г. в структурата
на ТП се създават нови формирования: 29. общостроителна бригада, с щаб в
София; 1. общостроителна бригада, с щаб в с. Бояна, Софийско; 5. общостроителна бригада, с щаб в Плевен; 10. бригада по отбранително строителство
Карнобат; 9. общостроителна бригада Коларовград; 14. бригада за отбранително строителство Провадия; 17. бригада за аеродрумно и пътно строител21
22

ДВИА, Ф. 2000, оп. 1, а.е. 91, л. 148–151.
Пак там, оп. 4, а.е. 4, л. 455.
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ство Търново; 21. жп възстановителна бригада Горна Оряховица; 2. бригада
по отбранително строителство с. Своге, Софийско; 6. бригада по отбранително строителство Пловдив; 18. бригада за аеродрумно и пътно строителство
Стара Загора; 13. общостроителна бригада Сталин; 22. общостроителна бригада за гражданско строителство гара Яна, Софийско23. Създадените в началото на 1951 г. строителни бригади представляват мощна военна строителна
организация, използвана според потребностите, диктувани от военностратегическата обстановка на Балканите.
С Указ № 100 от 27 март 1954 г. на Президиума на НС24 ТП отново се
подчинява на МС. Едновременно с това настъпват и съществени изменения в
организационната ѝ структура – възникват по-големи по състав и строителни възможности пет общостроителни съединения, централна ремонтна база,
дърводелска работилница и разснарядителна база. От 1 ян. 1959 г. започва
да функционира и бригада за електромашинен монтаж, която по-късно прераства в съединение, покриващо цялата територия на страната25. Останалите
съединения са с регионално разположение, като основната част от тях са на
територията на София.
Тази структура съществува с някои незначителни изменения до 1969 г.,
когато с Указ № 400 от 24 апр. 1969 г. на Президиума на НС26 ТП се преименува в Строителни войски (СВ) и започва новото организационно структурно развръщане и превръщането им не само в строителна, но и значима военна организация. Неин ръководен орган е Главно управление на Строителни
войски, получило широка популярност като „ГУСВ“.
След завършилото организационно преустройство, усилията на СВ се
насочват към фабрично, заводско, културно и битово строителство, към активно участие или самостоятелно изграждане на редица големи обекти от национално значение като: Стопанския металургичен комбинат „Кремиковци“,
химическите комбинати и заводи в Девня и Свищов, нефтохимическите комбинати в Бургас и Плевен, ТЕЦ „Бобов дол“, ТЕЦ „Марица-изток“, Завода
за радионавигационна апаратура във Варна, АЕЦ „Козлодуй“, Тракторния
завод край Карлово, Миннообогатителния комбинат „Вятово“, Държавния
машиностроителен завод „Мир“ в Монтана, Комбината за радиотехничес
ка апаратура във Велико Търново, Комбината за обработка на алуминий в
Шумен, химическите заводи в Смядово, разширението на Завода за товарни
автомобили „Мадара“ в Шумен и др. За периода 1969–1989 г. СВ изграждат
повече от 134 големи промишлени обекта. Военните строители работят и по
ДВИА, Ф. 2000, оп. 4, а.е. 7, л. 73.
ДВ, бр. 26 от 30 март 1954 г.
25
ДВИА, Ф. 2000, оп. 4, а.е. 79, л. 48.
26
ДВ, бр. 34 от 1969 г.
23
24
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водоснабдяването и канализирането на редица градове и села, където изграждат 41 водопроводни и 10 канализационни системи, деривациите „Камчия“ –
Бургас и „Китка“ – Варна, 14 обекта на хидромелиоративното строителство,
7 корекции на реки и 5 напоителни системи. В началото на 1975 г. се създава бригада за жилищно строителство в София. С това се поставя началото
на ефективното жилищно строителство с едроплощен кофраж по системата
„НОЕ“27.
Политическата и икономическата обстановка след демократичните преобразувания в страната от 1989 г. дава ново развитие на процесите в дейността на СВ. Общата икономическа стагнация в периода на преход от една
към друга политикоикономическа система е причина те да станат обект на
критика като държавна организация, влизаща в противоречие с пазарната
икономика. Въпреки това, за последните десетилетия СВ са участвали в строителството на повече от 15 000 обекта с различен характер и предназначение.
Значително място в новата стратегия на войските от 90-те години заема и
строителството в чужбина28.
През 1998 г. в СВ започва структурна реформа, която превръща строителните механизирани дивизии в строителни механизирани бригади,
при твърде ограничен личен състав. Така се очертава тенденцията за тяхното закриване. На 29 юни 2000 г. НС приема Закон за преобразуване на
Строителните войски, Войските на Министерство на транспорта и Войските
на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия29.
2. ДОКУМЕНТООБРАЗУВАНЕ И ДОКУМЕНТООБОРОТ
Още в първите години от създаването на институцията Трудова повинност за нуждите на управлението е разработен и утвърден на 27 ян. 1921 г.
Правилник за писмоводството в Трудова повинност. В осем раздела и 40 параграфа са обхванати процесът на създаване, начинът на регистриране, редът
за запазване и отчет на всички видове документи, получени или възникнали в
резултат от дейността на учреждението и подчинените му структурни звена.
В параграфи от 1 до 13 се регламентират „писмените сношения“ (писмените взаимоотношения) в трудовите части, управления и учреждения. Според
параграф 1 видовете „книжа“ (документи), чрез които се осъществяват тези
взаимоотношения, са служебни писма, записки, частни началнически писма
и докладна книга. С параграф 2 се указва кой има право и задължение да
Кратка история…, с. 381–386.
Пак там, с. 575.
29
ДВ, бр. 57 от 2000 г.
27
28
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съставя и изпраща служебни писма и записки, а в параграфи 3, 4, 7, 10, 11 и
12 се поставят изискванията към съдържанието на писмата и оформянето на
изложението. Служебни писма, чието съдържание е свързано с поставяне на
задачи с кратък срок за изпълнение, могат да се заменят с телеграми, изискванията към които са залегнали в параграфи 5, 6, 8, 9 и 1330. Вторият раздел
на правилника „Обявяване общите разпореждания“ включва параграфи 14 и
15. В тях се коментират основните разпоредителни документи и управленските нива, на които те се създават. Заповеди издават: главният директор по
ТП и по ГД; началниците на отделите в ГД по своите отдели; началниците на
производителните области и началниците на трудовите задруги. Наредби се
издават в частите, управленията и учрежденията от името на началника на
частта, управлението и учреждението. Окръжни по ТП издават началниците
на отдели в ГД от името на главния директор. Правилници се издават само от
главния директор на ТП. Упътвания се издават от всички началници на трудови части, управления и учреждения, в кръга на техните права и задължения31.
Регистрацията на входящата и изходяща кореспонденция е централизирана
и се извършва от определено длъжностно лице („записвач“ или „писар“) по
строго определен начин във входящи и изходящи дневници. Такива дневници
се водят в ГД на ТП, във всяка производителна област, трудова дружина,
трудова задруга, окръжно повиквателно бюро и отделно стопанство. Важно
място е отделено на срочността при изпълнение на „решенията“ (резолюциите) и на писмата с обозначение „тайно“ и „поверително“.
В правилника е регламентирана и систематизацията на документите според Разписанието на делата и тяхната научно-техническа обработка.
Разписанието е разработено на функционален принцип, като в 24 „броя“ (раздела) са обхванати всички видове дейност, а според характерните признаци
на документите са обособени и съответни подраздели32. В раздел „Архива“ се
третира въпросът за съхранението и използването на делата и книгите, които
са предадени на съхранение след изтичане на календарната година и са вписани в т.нар. „архивна книга“. Към раздел „Книговодство“ и § 38 е разработен
образец, в който са изброени 53 броя книги, структурните звена на трудовите
части, управления и учреждения, в които се разкриват съответните книги,
по кой образец се водят и от кого се заверяват33. С раздели „Навременни
донесения“ и „Необикновени произшествия“ завършва текстуалната част на
правилника. За „навременните донесения“ – месечни сведения за движението
на личния състав, състоянието и разхода на добитък, извършената работа,
Правилник за писмоводството в Трудова повинност. С., 1921, с. 3–5.
Пак там, с. 5–6.
32
Пак там, с. 26–30.
33
Пак там, с. 32–35.
30
31
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здравословното състояние на хората и добитъка и годишен отчет, са разработени образци в табличен вид и кратки указания за попълването им34. Със
специална заповед главният директор на ТП в началото на всяка календарна
година обявява делата и книгите от предходната година, които се предават
в „архивата“ на дирекцията. С приемането на този правилник са поставени
основите на една добра система за документиране на дейността, унифициране и контролиране процесите на създаване, регистрация, използване и съхранение на документите на всички нива на административно управление в
структурата на ТП.
Следващ етап в организацията на документооборота в ТП се явява обявената Наредба № 2 по Централното управление на Главната дирекция на
ТП от 31 ян. 1933 г.35 С нея се регламентира нова процедура по приемането
и движението на кореспонденцията. Регистрационната система е променена
от дневнична на картотечна (карнетна) регистрация с класиране на документите по вида на дейността, за която се отнасят, респективно на отделите и
отделенията в Централното управление на ГД. На всеки отдел се определя
буквен белег, отделенията се разграничават с римска цифра, а отделните дела
„класатори“ – с арабска цифра. Така на практика се стига до точна класификация на документите според тяхното съдържание, автора им и структурното
звено, в което възникват. В резултат на приложението на Наредба № 2 за
съхранение в архива на дирекцията през март 1935 г. са предадени 121 дела с
документи за 1934 г. и 11 дела от предходни години36.
Общ недостатък на Правилника за писмоводството в Трудова повинност
и Наредба № 2 от 1933 г. е липсата на фиксирани срокове за съхранение на
документите. Причината за това може да се търси в липсата на държавна
архивна институция, която да ръководи архивните процеси и все още неизяснените критерии за ценност на архивните документи.
Третият период в организацията на документообразуването и документооборота в ТП започва през 1936 г., когато ТП се приобщава към БА и е
преобразувана в ТВ. Военното ведомство вече има традиция в документирането на войнския живот. Още от своето създаване, отчитайки присъщите
на военните документи функции, то взема поредица от мерки за осигуряване
на правилното им съхранение. Предпоставка за това е организираната още в
периода на Временното руско управление деловодна дейност, основаваща се
на добре развитата руска канцеларска практика. Именно на тази база се формира „делопроизводствената“ система на военното ведомство, регламентиПравилник за писмоводството…, с. 36–47.
ДВИА, Ф. 2000, оп. 1, а.е. 20, л. 14–17.
36
Пак там, а.е. 23, л. 59–63.
34
35
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рана в редица заповеди и няколко правилника. Въз основа на тях се създава
една добра организация на архивното дело в БА. Войсковите части уреждат
свои архиви, в които се пазят най-ценните документи и тези със справочно значение37. На 11 септ. 1936 г. е обявен „Правилник за деловодството и
архивата в Щаба на армията при Министерството на войната“. Към него е
разработено Разписание на делата (109 на брой) с техните наименования и
срокове за архивиране. Двадесет от делата са определени за безсрочно съхранение, а на останалите деветдесет са определени срокове от 1, 2, 3, 5, 10
и 15 години за съхранение в архива на ГЩ38. Със Заповед № 108 от 29 март
1943 г. на министъра на войната е обявен следващият Правилник за писмоводството, книговодството и архивата в мирно и военно време, състоящ се
от 5 раздела (писмоводство, деловодство, книговодство, архива и печати) и
40 приложения39.
От изключително важно значение за класификацията на документите
на СВ, както и за всяка армейска структура, е засекретяването на определени видове документи. През 1951 г. е утвърдена Инструкция за определяне
степента на секретност на документите40, според която „строго секретни от
особена важност“ са мобилизационните разписания за развръщане на ТП по
щатове за военно време, схеми и сведения, отнасящи се до развръщането на
ТП, сроковете за мобилизационно развръщане, мобилизационната готовност
и всички видове имущества; документите по материалното обезпечаване на
мобилизацията, ведомостите за ресурсите по линия на мобилизацията, дислокацията на ТП в мирно и във военно време; сведенията за мирновременния
и военновременния състав на ТП; отбранителното строителство в пограничните райони; годишните сведения по изпълнението на плановете от промишлеността и по доставките на ТП; крупното строителство, извършено в пограничната полоса с отбранителна цел; тримесечните и годишните финансови
планове; евакуационните планове; отчетните данни за ресурсите на човешкия
и конски състав, тяговата сила и всички видове транспорт; фотоплановете и
фотоснимките на шосета и др. пътища за съобщения и укрепени райони, имащи стратегическо значение. Строго секретни са: донесенията за станалите
особено важни произшествия; частни директиви и указания, материали по
37
Игнатова, А. Сборниците с нормативно-разпоредителни документи на Военното ведомство като печатна изворова база. – АП, 2001, № 1–2, с. 19.
38
Стефанова, А. Формиране на фондовете при децентрализираното им съхранение в
структурите на войската (1878–1951 г.). – В: Армия, държава, общество. Велико Търново,
2001, с. 8–14.
39
Правилник за писмоводството, деловодството, книговодството и архивата във войската в мирно и във военно време. С., 1943.
40
ДВИА, Ф. 2000, оп. 4, а.е. 6, л. 352.

20

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА СТРОИТЕЛНИ ВОЙСКИ В ДВИА 1920 – 2000

отделните елементи на мобилизационните планове; директиви по повикване
за подготовка и преподготовка на офицерите от запаса и отчета на същите.
При анализа на наличните в ДВИА документи на СВ и изброените по-горе
документи, определени като „строго секретни от особена важност“ и „строго
секретни“, се налага изводът, че тези две категории не са включени в делата
за постоянно съхранение. През 1955 г. е разработен и от 1 ян. 1956 г. влиза в
сила Правилник за организацията и воденето на деловодството и архивите в
Българската народна армия. Новите моменти тук са утвърдените образци на
акт за предаване в архив на документите, подлежащи на запазване, и акт за
документални материали, подлежащи на унищожение.
От 1 ян. 1984 г. документообразуването и документооборотът в СВ се
организират съгласно Правилник за организацията и воденето на несекретните деловодства и архиви в Строителни войски. Той е разработен на основание
Закона за държавния архивен фонд, утвърден с Указ № 1432 от 4 юли 1974 г.
на ДС и Наредба № 1 на Главно управление на архивите при Министерския
съвет. В 129 точки, с 45 приложения, са определени основните изисквания за
организиране на деловодството, задълженията на командирите и щабовете по
организацията на работа на служителите от деловодствата и останалите военнослужещи и военни служители, редът за изработване, отчитане, размножаване, ползване, съхранение и унищожение на документи, правилата за водене
на делата и сроковете за тяхното съхранение и предаването им в архив. В утвърдения списък на делата, които се водят в ГУСВ, от общо 60 за постоянно
съхранение са определени 8 дела; за частите от общо 20 са определени 6 дела
за постоянно съхранение, а за ВНВСУ „Ген. Бл. Иванов“ от общо 17 дела
са определени 7 за постоянно съхранение. Според дадените указания, документите със срок на съхранение „постоянен“ се предават в ЦВА от ГУСВ
и съединенията след изтичане на 10 години след приключването им. Всички
дела, дневници и книги се водят на отчет в книга-опис, с точно фиксирана
година, до която се пазят. Наставлението за управление на документалната
информация в БА, което влиза в сила от 1 ян. 1994 г., не променя по същес
тво системата и регламента за осъществяване на документообразуването и
документооборота в СВ до 2000 г.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АРХИВНОТО СЪХРАНЕНИЕ НА
ДОКУМЕНТИТЕ НА СТРОИТЕЛНИ ВОЙСКИ
Документите на ТП през периода от 1920 до 1959 г. се съхраняват в ГД
на ТП и по места, в трудовите дружини и учреждения. През месец октомври
1958 г. Съветът при ГУТП на свое заседание взема решение „архивите от
минали години да бъдат събрани на едно място и да се предадат в ЦВА или
21
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ДАФ“41. На основание чл. 89 от Правилника за организацията и воденето на
деловодствата и архивите в Българската народна армия, обявен със Заповед
№ 110 от 1955 г. на министъра на народната отбрана, служебно писмо
№ 1088 от 24 дек. 1958 г. на началника на ГЩ, служебно писмо № 2 от 6 ян.
1959 г. на ЦДА и Инструкция за работа с архивите в Централния и окръжните държавни архиви на НРБ, началникът на ТП издава Заповед № 41 от 23 ян.
1959 г.42, с която назначава експертни комисии за подготовката и предаването на архивите на Главното управление и поделенията на ТП в ЦВА и ЦДА.
С тази Заповед, освен състава на експертните комисии, се разпорежда предаването на архивни документи да се извърши от 1 до 10 май 1959 г. В т. 5 на
същата Заповед се дават следните указания: „В Централния военен архив –
гр. Велико Търново да се сдадат всички архивни материали на бригадите за
периода до 1952 г., включително, със следното съдържание: а) оригиналните
заповеди на командирите на бригади по личния състав; б) шнуровите книги за преминаване службата на трудослужещите; в) ведомостите за заплати;
г) документите по специалното строителство на обектите на Министерство
на народната отбрана. Останалите архивни документи, които не подлежат
на унищожаване и имат исторически характер, данни за устройството, задачите и дейността на Трудовата повинност и ликвидирани предприятия към
същата, да се сдадат в окръжните държавни архиви за периода 1944–1952 г.
От архивата на Главно управление на ТП и НУТО за периода от 1944 до
1948 г., включително, да се сдадат в ЦВА – гр. Велико Търново архивните
документи, посочени в точки „а“, „б“, „в“ и „г“ за бригадите. Останалата архива за периода от 1944 до 1948 г. да се сдаде в Централния държавен архив
на НРБ – гр. София. Архивите на разформираните поделения и предприятия като „Горстрой“, „Водстрой“, стопанство „Тича“, Обущарска и шивашка
фабрика – Габрово, Тухларна фабрика – София и други, да се сдадат в съответните окръжни държавни архиви за периода от 1944 г. до разформирането/
ликвидирането им“43.
В изпълнение на тази Заповед, през август 1959 г. с 6 акта (описа) са
предадени за постоянно съхранение в ЦВА 226 архивни единици с документи на ГУТП и неговите поделения за периода от 1920 до 1958 г., както следва:
– С акт № 1, за документи на ГУТП, са предадени 56 дела със заповеди
на ГУТП, 8 разчетни книги за 1920–1947 г. и 3 дела с годишни отчети за
1937/1938 г., 1939/1940 г. и 1943 г.44;
ДВИА, Ф. 2000, оп. 4, а.е. 68, л. 385.
Пак там, а.е. 79, л. 59.
43
Пак там, л. 60.
44
Пак там, а.е. 80, л. 71–75.
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– С акт № 2, за Трудова шивашка и обущарска фабрика, са предадени 23
дела със заповеди, 13 разчетни книги и 1 дело – именен списък на трудоваците от фабриката за 1937–1945 г.45;
– С акт № 3, за документи на Трудово горско стопанство „Тича“, са
предадени 25 дела със заповеди за периода 1923–1950 г. В забележка към
акта е отразено, че „заповеди по стопанството за 1922, 1936, 1937 и 1941 г.
не са сдавани в архивата на ГУТП, а цялата архива на стопанството, като
раздавателни книги, парични архиви и др., се намира в завод „Тича“, с. Долни
чифлик, Варненско“46;
– С акт № 4, за документи на 12. трудова дружина, са предадени 5 дела
със заповеди и 4 разчетни книги за периода 1941–1944 г.47;
– С акт № 5, за документи на 24. трудова дружина, са предадени 6 дела
със заповеди и 2 разчетни книги за периода 1942–1944 г.48;
– С акт № 6, за документи на НУТО, са предадени 37 дела със заповеди
за 1938–1958 г., 12 разчетни книги за 1940–1958 г. и 11 дела с приходно-разходни документи и докладни по оръжието и боеприпасите49.
В документите на ГУТП не се откри информация за обема на архивната
документация, предадена за съхранение в ЦДА и окръжните държавни архиви.
Създаден през 1951 г., в изпълнение на министерска Заповед № 50 от 9
февр. 1951 г. и Директива № 4544 от 2 апр. 1951 г. на началника на ГЩ като
Централен архивен фонд на Българската народна армия, Държавният военноисторически архив съхранява основната по важност и преобладаваща по
обем част от документалното наследство на БА. Според т. 3 на Директивата,
във Военния архив трябва да се съхраняват: „ а) секретни и строго секретни
дела и преписки, които представляват ценност за нашата войска; б) заповеди и нареждания на Министерството на отбраната, командващите армиите,
командирите на съединения и частите, в това число и заповедите по личния
състав; в) завършените именни списъци на личния състав от частите и учрежденията на Народната войска; г) исторически формуляри на разформираните
части; д) справочници, екземпляри от ръководства, наставления и устави, излезли от употреба; е) материали, които се отнасят до старата царска войска,
действията на партизанските отряди и действията на войската във военно
време“50. Експертизата на ценността на запазените в архивите на войсковите
ДВИА, Ф. 2000, оп. 4, а.е. 80, л. 76–77.
Пак там, л. 78–79.
47
Пак там, л. 80.
48
Пак там, л. 81.
49
Пак там, л. 82–85.
50
Игнатова, А. Формиране, структура и състав на документалния комплекс на Централния
военен архив през периода 1877–1945 г. – ГВА, 2001, кн. 2, с. 198.
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части или учреждения документи се възлага на специално създадени комисии. В процеса на работата те срещат трудности, произтичащи от липсата на
достатъчно ясни и конкретни указания относно определяне ценността на документите. В отговор на запитвания, във връзка с изпълнение на Директива
№ 4544, началникът на ГЩ издава Окръжно № 1135 от 7 авг. 1951 г.51. В него
изрично се посочва, че алфавитните книги, изходящите и входящите дневници подлежат на предаване в новосформирания архив след изтичане на 5-годишния срок от приключването им, а разходно-оправдателните документи и
финансово-счетоводните преписки – след финансова ревизия. Уточнява се,
че ще се приемат само собствените заповеди на частите. Това изискване не е
спазено напълно, тъй като и днес в редица фондове на ДВИА могат да бъдат
открити и някои от изпращаните до фондообразувателя „за сведение“ или
„за изпълнение“ документи на висшестоящи инстанции. Така по силата на
Окръжно № 1135 от 1951 г. и Директива № 4544 от 1951 г. на съхранение в
ЦАФ на БНА подлежат не само исторически ценни документи, но и такива
със справочен характер, създадени в резултат на дейността на частите и учрежденията на БА.
Съгласно утвърден от началника на ГЩ план, във Военния архив
трябвало да предадат архивните си документи: Архивният фонд при ГЩ,
Военноисторическото отделение, поделенията на армиите, Военновъздушните
сили, Военноморските сили, военноучебните заведения, Военната академия, Тилът на войската, поделенията на Резерва на Главното командване
и Противовъздушната отбрана52. Както става ясно от изброяването, в този
план не се предвижда документите на ТП да бъдат предадени на съхранение
в архива. По същото време, когато в БА се организира централизираното
съхранение на архивните документи, се поставя началото и на организирано
архивно дело в страната като цяло. На 10 окт. 1951 г. излиза Указ № 515
на Президиума на Народното събрание53 за създаване на Държавен архивен
фонд на Народна република България. По силата на последвалото го ПМС
№ 344 от 14 апр. 1952 г.54, предвиждащо пълна централизация на архивното дело в страната, документите на армията трябвало да бъдат разпределени
между двата централни и всички окръжни държавни архиви.
Предвид строгата централизация на военните учреждения, специфичността на военната документация и специалния режим на използване на възникналите в резултат от дейността на армията документи, с ПМС № 807 от
Игнатова, А. Формиране…, с. 199.
ДВИА, Ф. 22, оп. 1, а.е. 313, л. 286.
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Сборник от нормативни актове по архивното дело в Народна република България. С.,
1978, с. 7–17.
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6 кт. 1952 г.55 се узаконява самостоятелното съществуване на ЦАФ на БНА.
Така Военният архив се обособява като ведомствен архив с постоянен състав
на документите, в административно и финансово отношение подчинен на ГЩ
на БНА, а в методическо – на Централно управление на архивите56.
След 15 апр. 1954 г. редът за предаване и съхранение на документите
се определя от проект на Правилник за организацията и воденето на деловодството и архивите в БНА57. Според чл. 70 от него на съхранение в ЦАФ
задължително се предоставят всички архивни материали, представляващи
политическа, научна и историческа ценност; всички архивни материали, по
които може да се съди за развитието и организацията на частта; щатно-длъжностни списъци на офицери, сержанти и волнонаемен състав, азбучни списъци на целия личен състав; оригинални заповеди, разпореждания, шнурови
книги, ведомости за заплати, завършени именни списъци на личния състав и
приходно-разходни документи на частта след финансова ревизия; материали
за частта във военно време; всички други ценни материали, които експертната комисия намери за необходимо да бъдат съхранени в архив, т.е. всички
документи с историческа и справочна стойност.
Съществени изменения по отношение на комплектуването настъпват
с отмяната на проекта за правилник от 1954 г. и влизането в сила от 1 ян.
1956 г. на Правилник за организацията и воденето на деловодството и архивите в Българската народна армия. В противоречие с един от основните принципи на архивистиката за единство и недробимост на архивния фонд, новият
правилник регламентира разпокъсването на архивните документи, създадени
в резултат от дейността на едно и също поделение, между ЦВА във Велико
Търново и продължилия да функционира Военноисторически архив (ВИА) в
София. Във ВИА задължително подлежат на съхранение всички документи
на армията, образувани до 1900 г., включително и за периодите от 1912 до
1925 г., от 1931 до 1934 г. и от 1941 до 1944 г., без тези по личния състав,
както и секретните и несекретни документи с научна и историческа стройност. Подлежащите на запазване документи от действията на армията във военно време са изброени в списък. Документите за периода на Отечествената
война (1944–1945 г.) задължително се предоставят на ВИА без експертиза.
На съхранение във ВИА подлежат и традиционните формуляри на частите
(след разформироването им) и документите, съдържащи сведения за тяхното развитие, организация и дейност, както и за действията на партизанските
ДВИА, Ф. 1, оп. 2, а.е. 36, л. 456.
Игнатова, А. Формиране…, с. 200.
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части и на войската и жандармерията във връзка с тях58. Според разпоредбите, Военният архив съхранява най-вече документи със справочен характер –
щатно-длъжностни списъци на личния състав, ведомости за заплати, болнични листове, медицински актове, както и оригинални заповеди, разпореждания
и шнурови книги. Безпринципното разпокъсване на архивния фонд на БА
е резултат от предвиденото в нормативните документи предназначение на
двата архива.
В целия този процес доста късно се обръща внимание на събирането,
обработката и предаването на съхранение в архив на документите с историческа и справочна стройност от поделенията на ТП. Както вече отбелязахме,
първото постъпление е регистрирано през 1959 г.
След първоначалния прием на документите от поделенията и учрежденията, Военният архив пристъпва към подреждането им по предварително
изготвен план. Най-напред делата се систематизират по войскови части, след
което документите за всяка от тях се класират в три раздела: „строеви“, „паричен“ и „военноисторически“. Първите два включват документи със справочен характер като заповеди, списъци и алфавитни книги, дела от медицински и съдебен характер, дневници, раздавателни книги и останалите парични
дела. Във всеки раздел делата и книгите се подреждат по години, номерират
се и се описват в архивната книга59. Въведената практика постъпващите ежегодно от поделенията дела и книги да получават следващите поредни номера
от архивната книга по реда на постъпването им, довежда до това, че документите на едно и също поделение се оказват разпръснати на различни места,
дори на различни етажи в сградата на архива. Този начин на систематизиране
на документите не само че не отговаря на изискванията на архивната теория, но и в значителна степен затруднява дейността по административното
обслужване. С фондирането на документалния масив на архива (определяне на фондообразувателите и разпределение на документите по фондове) се
преодоляват изброените слабости. Началото на този процес се поставя през
1955 г. и продължава до 1959 г., когато приключва описването на архивните
единици на фондовете в инвентарни описи, с което се създават условия за
по-добрата им отчетност и използване. Едва след това се поставя като задача
изготвянето на историческа справка и класификационна схема на всеки фонд.
При извършване на научно-техническата обработка на документите не
е спазена последователността на процесите и не е извършено задълбочено
проучване на архивните документи, което води до грешки при определяне на
фондовата принадлежност на някои от тях. Наред с това в процеса на работа
58
59
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се установява, че направеното дотогава подреждане на фондовете затруднява
дейността по използването им. Това налага ново прегрупиране на фондовете
по армии, родове войски, РГК-части и МНО, извършено в изпълнение на
заповед на началника на ЦВА от 17 март 1965 г. Фондовете се разпределят
по архивохранилища и се преномерират. В резултат на това архивните документи на всяка армия и род войска не само се концентрират в рамките на едно
хранилище, но се въвежда пълна отчетност на документите по фондовете за
ЦВА и по хранилища60. В окончателния вариант на „Схема за разпределение
на фондовете по родове и видове войски“ ТП (СВ) фигурират като раздел
№ 3061. След всеки раздел се оставят резервен брой номера за новопостъпващи фондове. Така за известен период от време се осигурява последователност в номерата на фондовете в рамките на обособен документален комплекс.
Изключителна роля за повишаване информационните качества на приетите документални фондове изиграва Разпореждане на началника на ГЩ
№ 080 от 10 ноем. 1965 г. Съдържащите се в него конкретни указания имат за
цел привеждането на наличните архивни документи в пълно съответствие с
изискванията, залегнали в Ръководството по архивите на Българската народна армия. С последното се внася определена яснота по отношение на реда за
експертиза на научната и практическа ценност на документите. Сроковете за
тяхното съхранение се фиксират. Именно липсата на добра нормативна база
дотогава е една от причините във Военния архив да постъпват на съхранение
явно не ценни документи, без определен срок на съхранение като чернови
на ведомости, накладни, вещеви книжки и други подобни. В отделни случаи
дори е регламентиран приемът на такива документи. Съгласно чл. 91, б. „д“
на Правилника от 1956 г., съхраняването на документи без историческа и
справочна стойност се допуска, когато за дадена войскова част няма запазени
други документи. Презумпцията е, че те ще служат като доказателство за съществуването на съответната войскова част. Това налага да се въведе практиката на периодично прочистване на архива от излишните документи. Броят
и характерът на унищожените документи трудно могат да бъдат установени.
Не са запазени всички описи (актове), в които са отразени резултатите от
експертизите, както и тези, с които документите са постъпили от частите при
самото формиране на архива. За някои експертизи се съди само по косвени
данни. Например в заповед на началника на ЦВА от 2 ян. 1962 г. се казва, че
след прецизно проучване през изтеклата 1961 г. са унищожени 12 000 дела62.

Игнатова, А. Формиране…, с. 203.
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60
61

27

АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ

Най-мащабна и добре организирана е експертизата през 1965–1966 г.
в изпълнение Разпореждане № 080 от 1965 г. Според Разпореждането задачата на експертната комисия е да извърши цялостна проверка на архивните
единици и да отдели за унищожаване документите, чиито срокове за съхранение са изтекли и не съдържат данни с историческо и справочно значение
или дублиращи се такива. Полистната проверка в случая е от съществено
значение, тъй като не винаги заглавието на архивната единица съответства
на съдържанието. В хода на цялостната проверка се отстраняват констатираните грешки, допуснати при определяне фондовата принадлежност на документите. Поради непълното или неточно отразяване на наименованието на
фондообразувателя върху всяка архивна единица, по време на съставянето
на новите инвентарни описи остават неразкрити редица случаи, при които в
един и същи фонд се съхраняват документи на различни фондообразуватели.
Това понякога се дължи на съвпадение или сходство в явните наименования
на два различни фондообразувателя, съществували в различни периоди от
време. Неправилно фондираните архивни единици чрез опис-извлечение са
прехвърлени към съответния фонд. Резултатите от преструктурирането на
фондовете са в новите инвентарни описи, които са валидни и до днес. Те са
съставени съгласно приложения в Ръководството на архивите в БНА образец. Срещу заглавията на архивните единици са означени началните и крайните дати на съдържащите се в тях документи, броят на листовете, сроковете
за съхранение, а в графа „забележка“ по-късно е посочен номерът на акта за
унищожаване (за унищожените архивни единици) и номерът на микрофилма
или микрофиша на преснетите архивни единици. Готовите описи, подписани
от членовете на комисията и утвърдени от началника на Канцеларията на ГЩ,
са заведени на отчет и заедно с историческите справки образуват делата на
фондовете63.
През 1966 г., с Акт за унищожаване на архивни документи в ЦВА № 0129
от 10 ноем. 1966 г.64, от Ф. 2005 – Шуменско окръжно трудово бюро са унищожени технически документи на обекти за 1951 и 1952 г.; от Ф. 2025 – 24.
трудова работна дружина са унищожени 20 дела със заповеди и входящи дневници за 1945–1947 г.; от Ф. 2052 – 29. общостроителна бригада (под. 1401) са
унищожени 3 финансови дела за 1952 и 1953 г. и от Ф. 2056 – Трудово горско
стопанство „Тича“ са унищожени чернови на писма и заповеди за 1945 г.
Информацията може би е непълна, тъй като не са съхранени всички актове и
описи и поради това не е възможно да се установи характерът и точният брой
на унищожените архивни документи.
63
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През 60-те години на ХХ век все по-често се поставя въпросът за обединяване на документалните комплекси на ВИА и ЦВА с цел ликвидиране
на съществуващото неправилно разпределение на архивните документи. С
Разпореждане № 10 от 30 март 1969 г.65 на първия заместник-министър и началник на ГЩ на БНА се закрива ВИА при ВИО и документите са предадени
на ЦВА. Комисия от представители на ГЩ, ВИА и ЦВА определя 3 а.е. за
съхранение във фонда на ГУТП – Ф. 2000. Те се завеждат с отделни описи,
като номера 2 и 3 – албум със снимки от посещенията на български висши
офицери в Германия (1938–1940 г.); доклади за моралното, строевото, учебно-техническото и домакинското състояние на 1., 2., 7. и 8. трудови дружини
през 1939 г. и 280 снимки из живота на ТП (1933–1944 г.).
Следващото постъпление на документи на ТП (СВ) е регистрирано през
1973 г., когато във Военния архив са предадени за постоянно съхранение 178
а.е. с документи на ГУТП за периода от 1949 до 1971 г. След влизането в сила
на Правилника за организацията и воденето на несекретните деловодства и
архиви в Строителни войски, от 1985 г. действащите фондообразуватели
ежегодно предават на съхранение архивните си документи, чийто 5-годишен
срок за съхранение в частите е изтекъл.
Значителен по обем прием е извършен през 2001 г. след преобразуването на СВ в Държавно предприятие „Строителство и възстановяване“. Във
Военния архив постъпват за постоянно съхранение 1743 а.е. с документи за
периода от 1994 до 2000 г. и документи от 1959 до 1993 г., съхранявани до
този момент в деловодствата на поделенията.
Последното постъпление от документи на ГУСВ е регистрирано през
2006 и 2007 г. За постоянно съхранение са приети 144 а.е. с хронологични
граници 1981–2000 г. Така документалният комплекс на СВ достига окончателния си обем от 100 архивни фонда, с фондова наличност от 13 814 а.е. –
461,21 л.м.
Фондовете на СВ са обособени в отделно архивохранилище през 1975 г.
Дотогава документите се съхраняват в едно архивохранилище заедно с фондовете на частите от Резерва на Главното командване, военните учебни заведения, квартирно-експлоатационните части, всички заводи и работилници
на МНО66.
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4. АРХИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ НА СТРОИТЕЛНИ ВОЙСКИ
КАТО ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ
Целта и смисълът на съществуването на архивната система е във формирането на документален масив, който да осигурява информация за периодите
от историята на българския народ и българската държава, за задоволяване
потребността от ретроспективна информация по различни общественозначими теми или въпроси от лично естество. Документацията, необходима за
дейността на дадена организационна структура (поделение), в определен момент загубва своето оперативно значение, остарява, престава да бъде актуална. Впоследствие обаче документите могат да се превърнат в източник на
знания, на базата на които да бъде възстановена и опозната дейността на тази
структурна единица. При постъпване за съхранение в архив документите се
подлагат на обработка – експертиза, описание и систематизация. За да може
да се осигури търсенето по документалния масив, се създава научно-справочен апарат, който представлява съвкупност от вторична информация, осигуряваща бързото и точното намиране на максимален обем информация, отговаряща на поставената пред архивиста или изследователя цел. Използването
на самите документи е процес на потребление на фиксираната в тях информация, в резултат на което се удовлетворяват съществуващите потребности
от нея. Използването е свързващо звено между целта и резултата. Степента
на съвпадението им определя ефективността на работата на потребителя.
От своя страна, качеството на удовлетворяване на потребността е критерий за ефективността на действие на съществуващия информационен масив.
Информационната потребност е обективна необходимост от получаване на
знания и сведения, способни да отговорят на въпросите, възникващи у хората в процеса на тяхната дейност. Обществената потребност от ретроспективна документна информация се формира под влияние на социалните процеси
в развитието на обществото, на задачите, стоящи пред организациите, предприятията и учрежденията, а индивидуалната потребност е в пряка връзка с
професионалните и личностните качества на потребителя на архивна информация, с неговото образование, професия, квалификация, ерудиция и др.
Развитието на информационната потребност като цяло е в зависимост
от дейността на архивите по осигуряването на оптимален по състав и съдържание масив от архивна информация, нивото и качеството на системата
на научно-справочния апарат и състоянието и качеството на издателската и
популяризаторската работа на архивите.
Обществените потребности от информация са динамични. В определени
моменти се активизира използването на различни части от архивния информационен масив. Най-често обект на потребителски интерес е информацията,
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съдържаща се в архивните документи със справочна стойност. Потребителите
на архивна информация, съхраняваща се в документите на СВ, в по-голямата
си част са лица, които в определен етап от жизнения си път са били на служба или са работили по трудови правоотношения в системата на войските.
Основните форми за предоставяне на архивна информация на физически и
юридически лица са предоставяне на справки и издаване на удостоверения.
Направената статистика през последните 5 години показва, че ежегодно в архивохранилището, където се съхраняват документите на СВ, постъпват около 2500 заявления. Най-често исканията в тях са свързани с удостоверяване
на: осигурителен стаж в СВ и начислен осигурителен доход; завършен курс
и получена квалификация в школите за строителни специалисти; срок на обучение и придобита специалност във военните строителни учебни заведения;
наборна военна служба; службата на срочно служещите в поделения, работили в минни и подземни обекти; мобилизиране на лица от еврейски произход
в бившите еврейски трудови групи; репресии спрямо отделни граждани в определени исторически моменти; участие във Втората световна война; действителна военна служба на военнослужещите от СВ и всички факти, свързани
с нея, и други. В процеса на административното обслужване се работи само
с оригиналите на архивните документи. Тази интензивна употреба води до
нарастване необходимостта от спешни мерки по укрепването и реставрацията на голяма част от архивните единици. При извършената паспортизация
на архивохранилището се констатира наличието на 539 а.е., нуждаещи се от
укрепване, 807 а.е. от реставрация и 1367 а.е. от дигитализация, в които архивните документи са с неустойчив „угасващ“ текст.
Документалното наследство на СВ, съхранявано в ДВИА, е обект на интерес и от страна на някои военни историци. През последните две десетилетия
усилията на изследователите бяха насочени към написване история на СВ.
От Института за военна история при ГЩ на армията за подготовката и публикуването през 1984 г. на „История на Строителните войски“, във Военния архив направиха своите проучвания: Владимир Андонов, Боян Бранков, Иван
Гайдаров, Стефан Генев, Асен Караиванов, Илия Китински, Иван Марков,
Минчо Марков, Антон Михайлов, Георги Ралчев, Рангел Симов, Петър
Стоянов, Цвятко Стоянов и Стоян Ценов. За разработване на отделните части на „Кратка история на Строителните войски на България 1920–2000 г.“,
публикувана през 2000 г., във връзка с 80-годишнината от създаването на ТП,
с архивните документи на СВ в архива работиха: о.з. полк. доц. д-р Димитър
Петров Димитров по темите: „Създаване на Трудовата повинност – Трудовите
войски“; „Трудовата повинност в новите политически и икономически условия“; „Началници и началник щабове на Строителните войски на България“;
о.з. полк. Христо Василев Мантуров по темите: „Военна и професионална
31

АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ

подготовка на войските и щабовете“, „Морално-политическа и възпитателна
работа в Строителни войски“; о.з. полк. д-р Б. Стефанов по темата „Тилово
и медицинско осигуряване, почивно и балнеосанаториално дело“; В. Щраков
по темите: „За интензификация на строителната дейност“, „Ефективността
на труда в строителството – приоритетна задача“ и „Строителните рекорди
на войските“; полк. Крум Евстатиев Крумов по темите: „Спортната дейност
в Строителни войски“ и „Организационна структура на Строителни войски
и командири на съединения след 1969 г.“; полк. Кънчо Иванов Чакъров по
темата „Бойната и оперативна подготовка на войските“; полк. Васил Златков
Тонков – „Тиловото и техническо осигуряване на Строителни войски“;
полк. Тодор Петров Стоев – „Икономическо и финансово осигуряване на
Строителни войски“; полк. Сево Делчев Явашев – „Въоръжаване и въоръжение“; полк. Евдоким Ангелов Константинов – „Техническото осигуряване
на Строителни войски“; о.з. полк. Минчо Марков – „Пътно и железопътно
строителство“; полк. Тодор Лилов – „Система за свръзки и информация в
Строителни войски“; майор Грозданов – „Характеристика на нашата трудова
повинност и на подготовката на трудовите набори“.
По съхраняваните в ДВИА документи на СВ свои проучвания направиха и: о.з. полк. Йосиф Майер Илел от еврейската организация „Шалом“ по
темата „Еврейските трудови групи 1941–1944 г.“; проф. Димитър Михайлов
Витанов по темата „Холокост и българските евреи 1941–1945 г.“; Христо
Николов Станев по темата „Създаване на военните концентрационни лагери,
наречени „работни групи“ и „черни роти“. Сейдж Стивън и Вадим Алциан от
музея „Холокост“ (САЩ) проявиха интерес към съхраняваната информация
в архивните документи на Управлението на ТП и службите „Временна трудова повинност“, във връзка с приложението на Закона за защита на нацията
от 1941 г., по темата „Холокост в България – еврейски работни дружини“.
Всестранното и комплексно използване на съхраняваните във Военния
архив документи се постига чрез изградения богат информационен масив от
публикувани или предоставени за ползване в читалнята на архива справочници. Водещо място в този масив заемат каталозите. В ДВИА са изградени следните каталози: азбучен, именен, систематичен, предметно-географски, каталог на чуждоезичните документи. Създаден е и тематичен каталог,
включващ систематизирана информация по определени теми от националната ни история като Сръбско-българската война, Балканските войни, Първа и
Втора световни войни, Българо-югославски отношения и др. Основен метод,
прилаган при подбора на фондовете за каталогизиране, е диференцираният
подход. Категоризират се фондовете и архивните документи според тяхната значимост, информативност и актуалност, според характера и дейността
на съответния фондообразувател. На тази база е и обяснението на факта,
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че много малка част от съхраняваната във фондовете на СВ информация е
каталогизирана. Работено е само по няколко теми във връзка с написването
на историята на войските и подготовката на тематичния каталог „Еврейски
работни групи в Трудова повинност 1941–1945 г.“
5. ХАРАКТЕРИСТИКА НА АРХИВНИТЕ ФОНДОВЕ
Във фондовете на СВ се съхраняват документи по: структурата и организацията на войските, планирането, изпълнението и отчетността на строителните обекти, материалната и техническата част, подсигуряването с изпълнителски кадри, трудовоправните въпроси, служебното положение и движението на личния състав, протоколи от заседанията на ВСС, донесения за
извънредните произшествия, годишни счетоводни баланси, разчетни книги и
раздавателни ведомости, документи на първичните партийни организации на
БКП, актове за унищожаване на документи с временен срок на съхранение
и др. Според съдържащата се в тях информация, документите могат да се
определят като организационно-разпоредителни, справочно-информационни
и финансово-счетоводни.
Организационно-разпоредителни за ГУСВ са нормативните документи
от висшестоящи институции – МС, МОСПБ, МНО, и такива, формирани в
рамките на СВ като: правилници за устройството и дейността на войските,
вътрешни правилници за организацията на основните дейности, инструкции
и наредби, а за подчинените му структури (строителните поделения) такива
документи са заповедите, правилниците, инструкциите и наредбите, отдавани
от ГУСВ. В архивните единици те се срещат най-често като копия или извлечения, изпратени за сведение и изпълнение, или като част от собствените
заповеди на съответното строително поделение. Към разпоредителните документи спадат и тези, чийто автор е самото поделение. Това са заповедите на
командира (началника), разпорежданията на началника на щаба и решенията
на ВСС към строителните съединения.
Справочно-информационни са протоколите от заседанията на ВСС, политическия съвет и различните ведомствени комисии, протоколи от извършени проверки с голямо разнообразие по отношение на авторите и тематиката.
Финансово-счетоводни документи са разчетните книги, раздавателните
ведомости и годишните счетоводни баланси. Те са разработени и оформени
по стандарти, утвърдени от Министерство на финансите. Годишните баланси
са съпроводени от обяснителни записки с обобщени сведения, справки и отчети по счетоводни сметки.
В деловодствата на поделенията са допуснати грешки при систематизирането на документите в дела. В едно дело са подшити оригинални заповеди
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и техни копия, като водещ принцип е последователността в номерацията на
заповедите, а не оригиналността на документите. Налице е вътрешнофондова повторяемост на архивната информация. Констатирани са непълноти в
комплектуването на някои архивни фондове. Например: във Ф. 2000 липсват заповеди по дейността на ТП през периода от 1 ян. до 21 юли 1935 г.
(налични са само строго поверителни заповеди); във Ф. 2016 – 15. трудова
дружина, липсват заповеди за 1943 и 1944 г., поради което хронологичните
граници са определени по разчетните книги; липсват архивни документи на
2., 7., 9., 11. и 12. областни поправителни дружини, както и на 3., 4. и 10.
служби „Временна трудова повинност“; във Ф. 2050 – Общовойскови трудов
полк, липсват заповеди за 1945, 1947 и 1949 г.; във Ф. 2052 – 29. общостроителна бригада, липсват заповеди за 1953 г., вместо тях в делото са отложени
инструкции, справки, входящи и изходящи писма и др.; във Ф. 2054 – 14. бригада по отбранително строителство, липсват заповеди за 1952 г. Причините
за тези липси трябва да се търсят в лошото съхранение в деловодствата на
фондообразувателите, в ниската квалификация на служителите, чието задължение е правилното класиране на документите и формиране на делата в значително дългия период, през който документите са се съхранявали по места в
строителните поделения и сравнително късното им предаване на съхранение
в архив. Честите смени на дислокацията и преподчиняването в резултат на
структурните промени, извършвани в СВ, пленяването на отделни трудови
дружини и подчиняването на трудовите стопанства на други ведомства, също
са дали своето отражение върху комплектуването на архивните фондове и
цялостното състояние на запазените документи.
Поради липсата на методически указания за оценка на научно-справочната и историческа стойност на документите, във Ф. 2008 – Кюстендилско
окръжно трудово бюро, откриваме Заповед № 17 от 16 март 1949 г., с която
се обявяват протоколите „за бракуване на 1000–1500 кг архива“. В по-ново време е документирано дори и умишлено унищожаване на заповедите на
31. строителна бригада (Ф. 2780). С Акт № 147 през 1985 г. по заповед на
командира са унищожени 4 дела заповеди и 21 азбучни книги за отчета на
срочно служещите в поделението. Военнопочивните домове и санаториуми
на СВ са пример за недобросъвестно отношение към документиране на дейността и нехайство към съхранението на собствените документи.
При определяне на фондовата принадлежност на документите на
Варненска трудова задруга (Ф. 2339), Търновска трудова задруга (Ф. 2340) и
Старозагорска трудова задруга (Ф. 2341) са допуснати грешки. Неправилно
техните документи за периода 1921–1922 г. са отделени в самостоятелни
фондове, при положение, че са разкрити Ф. 2005 – с документи на Шуменско
окръжно трудово бюро и Варненско окръжно трудово бюро, Ф. 2006 – с до34
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кументи на Търновско окръжно трудово бюро и Ф. 2009 – с документи на
Старозагорско окръжно трудово бюро. Това са по-късните наименования на
фондообразувателите Шуменска трудова задруга, Варненска трудова задруга,
Търновска трудова задруга и Старозагорска трудова задруга. Неправилно са
фондирани архивните документи на 1. полк от 30. монтажна електромашинна
дивизия (Ф. 2777) за 1980–1984 г. и 2. полк от същата дивизия (Ф. 2778) за
1971–1984 г. Двата полка са подразделения на 30. МЕМД и документите им
за останалия период от тяхното съществуване се съхраняват във фонда на
дивизията (Ф. 2766).
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ІІ. ЧАСТ
АРХИВНИТЕ ФОНДОВЕ НА СТРОИТЕЛНИ ВОЙСКИ,
СЪХРАНЯВАНИ В ДЪРЖАВНИЯ
ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ АРХИВ
1. ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ТРУДОВА ПОВИННОСТ
Ф. 2000, 13 оп., 1202 а.е., 44.14 л.м., 1920–2000 г.
Главна дирекция на Трудова повинност (1920 г.);
Главно управление на Трудова повинност (1935 г.);
Трудови войски (1940 г.);
Главна дирекция на Трудова повинност (1946 г.);
Управление „Отбранително строителство“ (1950 г.);
Управление „Специално строителство“ при МС (ян. 1951 г.);
Управление на Трудова повинност (юни 1951 г.);
Главно управление на Строителни войски (1969 г.).
Оп. 1 – 104 а.е. (1920–1948); оп. 2 – 3 а.е. (1938–1940); оп. 3 – 1 а.е. (1933–
1940); оп. 4 – 178 а.е. (1949–1969); оп. 5 – 323 а.е. (1949–1978); оп. 6 – 254 а.е.
(1977–1987); оп. 7 – 82 а.е. (1983–1989); оп. 8 – 32 а.е. (1990); оп. 9 – 27 а.е. (1990–
1991); оп. 10 – 54 а.е. (1968–1993); оп. 11 – 140 а.е. (1981–2000); оп. 12 – 2 а.е.
(2000); оп. 13 – 2 а.е. (1999–2000)

Заповеди на: главния директор на ТП (1920–1936, 1946–1949), командира на ТВ (1936–1946), началника на УОС (1950), началника на УСС (1951),
началника на ГУТП (1951–1968), началника на ГУСВ (1969–2000).
Щатове (1943–1944, 1952–2000); разчетни книги и ведомости на служителите от управлението, отделение „Физкултура и спорт“, ДФС „Славия“,
Ансамбъла и Сатиричния театър при ГУТП, Ансамбъла на СВ, Школата
за високо спортно майсторство, поликлиника – ГУСВ и хотел „Шампион“
(1920–2000).
Списъци на: трудовите офицери по старшинство (1937–1943); неблагонадеждни младежи и запасни (1941–1944); безследно изчезнали, убити и починали (1945–1946).
Годишни: отчети (1937–1938, 1939–1940, 1943); счетоводни баланси
(1969–2000).
Преписки и план за противовъздушна и химическа защита на управлението (1942–1944); преписки по формиране на областни поправителни роти
(1944).
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Актове и преписки за изписване на имущество, изгубено или изоставено
в Македония и Гърция от частите на ТП през 1944 г. (1945–1946).
Доклади по моралното, строевото, учебното, техническото, домакинското и санитарното състояние на войските; донесения за извънредни произшествия (1960–2000).
Албум със снимки от посещения на български висши офицери в Германия
(1938–1940); снимки из живота на ТП, строителство на обекти, посещения на
германски и др. чужди военнослужещи в България, портретни снимки на висши трудови офицери (1933–1944).
Протоколи, отчети, доклади и др. на ППО на БКП (1949-1978); ликвидационни дела (2000).
2. ОКРЪЖНИ ТРУДОВИ БЮРА И ТРУДОВИ ЗАДРУГИ
При създаването на ТП през 1920 г. страната е разделена на 6 производителни области с 12 тр. задруги: 1. Софийска производителна област
със Софийска тр. задруга и Кюстендилска тр. задруга (за Кюстендилски и
Петрички окръзи); 2. Врачанска производителна област с Врачанска тр. задруга в Оряхово и Видинска тр. задруга в Белоградчик; 3. Плевенска производителна област с Плевенска тр. задруга в Ловеч и Търновска тр. задруга; 4.
Шуменска производителна област с Шуменска тр. задруга (за Русенски окръг и Поповска, Ескиджумайска и Шуменска околии) и Варненска тр. задруга (за Варненски окръг и Преславска и Османпазарска околии); 5. Сливенска
производителна област със Сливенска тр. задруга (за Бургаски окръг)
и Старозагорска тр. задруга (за Мъстанлийски окръг и Старозагорска,
Новозагорска, Харманлийска, Свиленградска, Хасковска и Кърджалийска
околии); 6. Пловдивска производителна област с Пловдивска тр. задруга
в Карлово (за Пловдивска, Панагюрска, Карловска и Пазарджишка околии от Пловдивски окръг и Казанлъшка, Чирпанска и Борисовградска околии от Старозагорски окръг) и Рупчанска тр. задруга в Станимака (за
Пашмаклийски окръг и Станимашка, Пещерска и Дьовленска околии).
Още в първата година на своето съществуване, на основание ПМС
№ 16 от 4 юни 1921 г. и ПМС № 21 от 30 юни 1921 г., организацията
на ТП се променя. Съобразно административното деление на страната
на мястото на шестте производителни области се създават 11 окръжни
тр. бюра с 15 тр. задруги. Те имат следните седалища и райони за производство: 1. Софийско окръжно тр. бюро със Софийска тр. задруга; 2.
Кюстендилско окръжно тр. бюро в София с Кюстендилска тр. задруга
в Кюстендил и Петричка тр. задруга в Радомир; 3. Врачанско окръж37
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но тр. бюро с Врачанска тр. задруга в Оряхово и Видинска тр. задруга
в Белоградчик; 4. Плевенско окръжно тр. бюро с Плевенска тр. задруга в Ловеч; 5. Търновско окръжно тр. бюро с Търновска тр. задруга; 6.
Шуменско окръжно тр. бюро с Шуменска тр. задруга и Русенска тр. задруга в Разград; 7. Варненско окръжно тр. бюро с Варненска тр. задруга; 8. Сливенско окръжно тр. бюро със Сливенска тр. задруга в Ямбол;
9. Старозагорско окръжно тр. бюро със Старозагорска тр. задруга в
Казанлък и Мъстанлийска тр. задруга в Хасково; 10. Пловдивско окръжно
тр. бюро с Пловдивска тр. задруга в Карлово; 11. Пашмаклийско окръжно
тр. бюро с Рупчанска тр. задруга в Станимака.
Окръжното трудово бюро има една производителна чета, чиято цел
е да осигури производството на собствена издръжка и обучение на трудоваците в различни занаяти. Четата има управление и четири ядра: продоволствено, в което се изучават градинарство, месарство и хлебарство;
стъкмително, в което се изучават шивачество, обущарство, сарачество
и ковачество; превозно-магазинно, което извършва превоз и складово
съхранение на храни, облекло и др. материали, и техническо, в което се
изучава дърводелство, тенекеджийство, железарство, зидарство и бояджийство. Всяка трудова задруга има управление, 3 трудови чети и домакинско ядро. Към окръжните трудови бюра са сформирани следните
стопанства: свиневъдни станции в Белоградчик, Разград и Сливен, риболовни групи в Оряхово и Варна и тухларна фабрика в Шумен. За кратко съществуват Мъстанлийско, Пашмаклийско и Петричко окръжни тр. бюра.
Съгласно Окръжно предписание № 3523 от 31 юни 1923 г. те се сливат
съответно със Старозагорско, Пловдивско и Кюстендилско окръжни тр.
бюра. Със Заповед № 38 от 27 май 1925 г. Врачанското окръжно тр. бюро
се слива с Видинското. Останалите осем окръжни тр. бюра в началото
на 1935 г., след подчиняването на ТП на МВ, се преустройват в пехотни
работни дружини. 3. и 5. тр. дружини съществуват до 1954 г., а 7. тр.
дружина – до 1956 г. Останалите 1., 2., 4., 6. и 8. тр. дружини продължават да функционират като строителни поделения до 2000 г., като претърпяват редица промени в наименованието и структурата си.
СОФИЙСКО ОКРЪЖНО ТРУДОВО БЮРО
Ф. 2002, 12 оп., 1855 а.е., 53.21 л.м., 1921–2000 г.
Софийска трудова задруга към Софийска производителна област (1921 г.);
Софийско окръжно трудово бюро (юни 1921 г.);
1. пехотна работна дружина (1935 г.);
1. трудова дружина (1937 г.);
1. трудов полк (1946 г.);
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1. трудова строителна област (дек. 1946 г.);
1. общостроителна бригада (1951 г.);
1. общостроителна дивизия (1968 г.);
1. строителна механизирана дивизия (1986 г.);
1. строителна механизирана бригада (1998 г.).

Заповеди на началника (командира) на частта (1921–2000).
Строителни програми (1968–2000).
Протоколи на ВСС (1953–2000).
Годишни счетоводни баланси (1985–2000).
Раздавателни книги и ведомости (1921–2000).
Азбучни книги за отчета на войниците от набор 1928 до набор 1980 г.
(1949–2000).
Трудови договори (1987–2000), актове за прекратяване на трудови договори (1987–2000).
Ликвидационно дело (2000).
Документи на Държавна тухларна фабрика (1933–1936).
ПЛОВДИВСКО ОКРЪЖНО ТРУДОВО БЮРО
Ф. 2003, 18 оп., 1303 а.е., 44.64 л.м., 1921–2000 г.
Пловдивска трудова задруга към Пловдивска производителна област
(1921 г.);
Пловдивско окръжно трудово бюро (юни 1921 г.);
2. пехотна работна дружина (1935 г.);
2. трудова дружина (1937 г.);
2. трудов полк (1946 г.);
2. трудова строителна област (дек.1946 г.);
6. общостроителна бригада (1951 г.);
6. общостроителна дивизия (1968 г.);
6. строителна механизирана дивизия (1986 г.);
6. строителна механизирана бригада (1998 г.).

Заповеди на началника (командира) на частта (1921–2000).
Протоколи на ВСС (1987–2000).
Разчетни книги и раздавателни ведомости (1921–2000).
Азбучни книги за отчета на войниците от набор 1928 до набор 1980 г.
(1949–2000).
Годишни счетоводни баланси (1987–2000).
Планове, програми, учебни календари и таблици за провеждане на учебните занятия (1942–1943); отчети и сведения за резултатите от оперативната
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и бойна подготовка на поделенията (1976–1985); отчети и сведения по дисциплината, информации, справки и донесения по морално-политическото
състояние на личния състав (1976–1985); справки, отчети и донесения за
извънредните произшествия (1977–1988); задания и справки от проведени
дивизионни и полкови занятия (1978, 1990–1992); доклади, сведения, отчети,
разбори и анализи по бойната и политическа подготовка (1982–1984).
Актове за унищожени секретни документи (1985–1989); актове и писма
за състоянието на секретността (1990–1992).
Трудови договори (1994–2000).
Ликвидационно дело (2000).
Заповеди на Трудово горско стопанство „Гешова планина“ (1924–1925);
раздавателни ведомости на трудово стопанство „Гениш ада“ (1922–1926);
разчетни книги на 1./2. армейска пленническа дружина (1944–1945); разпореждания на НЩ на под. 66340 (1995–2000).
БУРГАСКО ОКРЪЖНО ТРУДОВО БЮРО
Ф. 2004, 2 оп., 154 а.е., 5.84 л.м., 1921–1957 г.
Сливенската тр. задруга е създадена в Ямбол на 10 февр. 1921 г. със Заповед № 6 от 27 ян. 1921 г. От юни 1921 г. е преименувана на Бургаско окръжно
трудово бюро. През 1923 г. в състава му влизат седем трудови околийски групи,
една производителна чета и щаб. От 1935 г. наименованието е променено на 3.
пехотна работна дружина. През пролетта на 1937 г. към нея е формирана 3.
служба „Временна трудова повинност“, в която се числят сезонни работници
от местното безработно население. Те работят по строежа на шосета и жп
пътища в района. От 1951 г. от състава на дружината са сформирани 10. бригада по отбранително строителство в Карнобат, с в.п. № 3250, и 14. бригада по
отбранително строителство в Бургас, с в.п. № 3510 (вж. Ф. 2054). От януари
1954 г. двете поделения са обединени отново под наименованието 10. бригада по
отбранително строителство. Поделението съществува до 31 ян. 1957 г., когато
на основание Заповед № 0205 от 1956 г. на Началника на ГУТП се слива със състава на 18. общостроителна бригада – Стара Загора.

Заповеди по частта (1921–1957).
Разчетни книги и раздавателни ведомости (1921–1957).
Медицински актове и актове за злополуки (1950, 1951, 1955, 1956).
Документи на Сливенско окръжно трудово бюро, съществувало паралелно с Бургаско окръжно трудово бюро до 1935 г.
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ШУМЕНСКО ОКРЪЖНО ТРУДОВО БЮРО
Ф. 2005, 13 оп., 1572 а.е., 53.49 л.м., 1921–2000 г.
Шуменска трудова задруга към Шуменска производителна област (1921 г.);
Шуменско окръжно трудово бюро (юни 1921 г.);
4. пехотна работна дружина (1935 г.);
4. трудова дружина (1937 г.);
4. трудов полк (1946 г.);
4. трудова строителна област – Варна (дек.1946 г.);
4. самостоятелна бригада по аеродрумно строителство – Коларовград
(1950 г.);
13. общостроителна бригада – Варна (1951 г.);
13. общостроителна дивизия (1968 г.);
13. строителна механизирана дивизия (1986 г.);
13. строителна механизирана бригада (1998 г.).

Заповеди по частта (1921–2000).
Протоколи на ВСС (1983–2000).
Разчетни книги и раздавателни ведомости (1921–2000).
Азбучни книги за отчета на войниците от набор 1928 до набор 1980 г.
(1949–2000).
Планове (1991–2000). Строителни програми (1985–1993).
Технически документи за обекти с №№ 335/6-Д, 0109, 420109, 376/5-Д,
2304/53, 18044 и 44044 (1953), 327/54, 40109, 390/1, 2001/115, 42044, 589/9
и 2301 (1954).
Доклади и отчети по дисциплината, донесения за извънредните произшествия и информации по морално-политическото състояние на поделенията
(1977–1985).
Годишни счетоводни баланси (1994–1999).
Трудови договори (1999–2000).
Актове за унищожаване на документи (1993–1997).
Ликвидационно дело (2000).
Раздавателни ведомости на Държавно земеделско стопанство „Карл
Маркс“ – обект с. Девня (1953–1954); ликвидационно дело на под. 64590 –
Смядово (1985); ликвидационно дело на под. 62980 – с. Чернево, Варненско
(1985); ликвидационно дело на под. 62600 – Варна (1986); ликвидационно
дело на под. 66760 – Девня (1991); раздавателни ведомости за работници
и служители, работили на задгранични обекти в Зерноград и Жулебино,
Русия (1995–1996); документи на Трудово земеделско стопанство „Кабиюк“
(1922); 9. общостроителна бригада (под. 2210) – Коларовград; почивни станции „Дружба“, „Чайка“, „Обзор“ и „Тича“.
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ТЪРНОВСКО ОКРЪЖНО ТРУДОВО БЮРО
Ф. 2006, 3 оп., 157 а.е., 4.69 л.м., 1921–1954 г.
Търновско окръжно трудово бюро е формирано с ПМС № 16 от 1921 г. и започва да функционира от 14 юни 1921 г. От 1935 г. наименованието е променено
на 5. пехотна работна дружина. 1950 г. от състава на дружината е формирана
5. самостоятелна бригада по железопътно и мостово строителство, която през
1951 г. е преименувана на 17. бригада за аеродрумно и пътно строителство. Поделението е ликвидирано със Заповед № 0172 от 8 окт. 1954 г. на Началника на
ТП. Цялото имущество и строителните обекти на 17. общостроителна бригада
са прехвърлени на 5. общостроителна бригада – Плевен.

Заповеди: по частта (1921–1954); на подгрупа Вардим и подгрупа
Новград (1930); по отводняването на Свищовската и Беленската низини
(1945).
Доклад за постигнатите резултати в подготвителния курс със запасните
офицери от бившата Югославска, Румънска и Гръцка армии, формиран при
5. трудова дружина (1944).
Книги: щатно-длъжностни и за отчета на личния състав (1953); разчетни
(1921–1954).
Медицински актове и преписки (1951).
ПЛЕВЕНСКО ОКРЪЖНО ТРУДОВО БЮРО
Ф. 2007, 16 оп., 1437 а.е., 49.74 л.м., 1921–2000 г.
Плевенска трудова задруга към Плевенска производителна област (1921 г.);
Плевенско окръжно трудово бюро (юни 1921 г.);
6. пехотна работна дружина (1935 г.);
6. трудова дружина (1937 г.);
6. трудов полк (1946 г.);
6. трудова строителна област (дек.1946 г.);
2. самостоятелна бригада за пътно строителство (1950 г.);
5. общостроителна бригада (1951 г.);
5. общостроителна дивизия (1968 г.);
5. строителна механизирана дивизия (1986 г.);
5. строителна механизирана бригада (1998 г.).

Заповеди по частта (1921–2000).
Протоколи на ВСС (1985–2000).
Разчетни книги и раздавателни ведомости (1921–2000).
Преписка за повика в работен отряд „Гиген“ (1943).
42

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА СТРОИТЕЛНИ ВОЙСКИ В ДВИА 1920 – 2000

Книги: щатно-длъжностни (1953–2000); за отчета на личния състав
(1953–2000).
Дневник за военните действия на 6. трудова дружина (1944); Оперативна
заповед на командира на дружината от 15 окт. 1944 г.; справки от Найден Н.
Драганов за участието на дружината във войната (1944–1945).
Годишни счетоводни баланси (1994–2000).
Трудови договори (1997–2000).
Актове за: извършени финансови ревизии, констатации от Сметната палата (1997–1998).
Ликвидационно дело (2000).
КЮСТЕНДИЛСКО ОКРЪЖНО ТРУДОВО БЮРО
Ф. 2008, 3 оп., 155 а.е., 6.70 л.м., 1921–1956 г.
Кюстендилското окръжно трудово бюро е формирано и започва да функционира от 17 юни 1921 г. В състава му влизат Кюстендилска трудова задруга
със седалище в Кюстендил и Петричка трудова задруга със седалище в Радомир.
От 1935 г. до 1956 г. наименованието на фондообразувателя се променя на: 7.
пехотна работна дружина (1935), 7. трудова дружина (1937), 7. трудов полк
(1946), 7. трудова строителна област (1946), 1. специална строителна бригада,
с щаб в Брезник (1950), 2. бригада за отбранително строителство, с щаб в с. Бояна, Софийско (1951) и 2. общостроителна бригада (1954). От 1 септ. 1956 г. със
Заповед № 0152 от 28 авг. 1956 г. на Началника на ТП поделението се подчинява
на 1. общостроителна бригада – София.

Заповеди по частта (1921–1956).
Разчетни книги и раздавателни ведомости (1921–1956).
Азбучници за отчета на трудоваците от набор 1928 до набор 1935 г.
(1949–1956).
Дневник на военните действия на дружината (1944).
Походен санитарен дневник (1944).
Документи на Петричко окръжно трудово бюро (1922–1923).
СТАРОЗАГОРСКО ОКРЪЖНО ТРУДОВО БЮРО
Ф. 2009, 14 оп., 1508 а.е., 53.51 л.м., 1921–2000 г.
Старозагорска трудова задруга (1921 г.);
Старозагорско окръжно трудово бюро (юни 1921 г.);
8. пехотна работна дружина (1935 г.);
8. трудова дружина (1936 г.);
8. трудов полк (1946 г.);
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8. трудова строителна област (дек.1946 г.);
Самостоятелна строителна дивизия (1950 г.);
18. бригада за аеродрумно и пътно строителство (1951 г.);
18. общостроителна бригада (1954 г.);
18. общостроителна дивизия (1968 г.);
18. строителна механизирана дивизия (1986 г.);
18. строителна механизирана бригада (1998 г.).

Заповеди по частта (1921–2000).
Протоколи, планове, доклади, анализи и информации на ВСС (1981–
2000).
Преписки и списъци на: освидетелствани чинове (1940–1962); неблагонадеждни и сведения за мобилизирани чинове (1943).
Отчетни книги-азбучници за трудоваците (1948–2000).
Проект за разстановка на поделението (1962–1967).
Щатни разписания (1963–1967).
Годишни планове (1996–1998).
Доклади по дисциплината и извънредните произшествия; трудови договори (1994–2000).
Актове за унищожени секретни документи (1992–2000); отчети и актове
по състоянието и опазването на държавната и служебна тайна (1992–1999).
Ликвидационно дело (2000).
Раздавателни ведомости за щатни чинове и надничари от Младежка бригада „Г. Димитров“ (1946–1949).
ВРАЧАНСКО ОКРЪЖНО ТРУДОВО БЮРО
Ф. 2043, 1 оп., 9 а.е., 0.22 л.м., 1921–1927 г.
Заповеди по: Врачанска производителна област (1921), Врачанска трудова задруга (1921–1923), Врачанско окръжно трудово бюро (1922–1925);
разчетни книги (1921–1927).
ВИДИНСКО ОКРЪЖНО ТРУДОВО БЮРО
Ф. 2044, 1 оп., 20 а.е., 0.66 л.м., 1921–1933 г.
Заповеди по: Видинска трудова задруга (1921–1922), Видинско окръжно
трудово бюро (1921–1933).
Разчетни книги за офицери, подофицери и чиновници (1922–1933).
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МЪСТАНЛИЙСКО ОКРЪЖНО ТРУДОВО БЮРО
Ф. 2045, 1 оп., 6 а.е., 0.18 л.м., 1921–1923 г.
Заповеди по: Мъстанлийска трудова задруга (1921); Сливенска производителна област (1921); Мъстанлийско окръжно трудово бюро (1922–1923).
Разчетни книги (1921–1923).
РУСЕНСКО ОКРЪЖНО ТРУДОВО БЮРО
Ф. 2046, 1 оп., 23 а.е., 0.69 л.м., 1921–1933 г.
Заповеди по Русенска трудова задруга и Русенско окръжно трудово
бюро (1921–1933).
Раздавателни книги (1921–1933).
ВАРНЕНСКА ТРУДОВА ЗАДРУГА
Ф. 2339, 1 оп., 9 а.е., 0.28 л.м., 1921–1925 г.
Заповеди по: Варненска трудова задруга (1921); Варненско окръжно
трудово бюро (1921–1924).
Раздавателни книги (1921–1925).
ТЪРНОВСКА ТРУДОВА ЗАДРУГА
Ф. 2340, 1 оп., 2 а.е., 0.06 л.м., 1921–1922 г.
Заповеди по Търновска трудова задруга (1921–1922).
СТАРОЗАГОРСКА ТРУДОВА ЗАДРУГА
Ф. 2341, 1 оп., 2 а.е., 0.07 л.м., 1921–1922 г.
Заповеди по: Старозагорска трудова задруга (1921); Старозагорски околийски трудови групи (1922).
3. ТРУДОВИ ДРУЖИНИ
Съгласно пов. Предписание № 2066 от 17 февр. 1941 г. и лично пов. Предписание № 516 от 19 февр. 1941 г. на министъра на войната, на 22 февр. се формират 9., 11. и 12. тр. дружини. След попълването им според щатовете за военно
време, дружините се установяват, както следва: 9. – в с. Горна баня, 11. – в
Горна Оряховица и 12. – в Своге. В Заповед № 14 от 1941 г. на командира на ТВ е
обявено формирането от 25 февр. 1941 г. на 10. тр. дружина в Стара Загора. В
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оперативно отношение 10. тр. дружина е подчинена на командира на Въздушните войски. От 1 ян. 1945 г. 12. тр. дружина е съкратена от щата на ТВ. През ян.
1946 г., съгласно сл. п-мо № 3982–158 от 18 дек. 1945 г. на министъра на войната,
10. и 11. тр. дружини се разформират, а от 9. тр. дружина се формира 6. тр.
полк.

9. ТРУДОВА ДРУЖИНА
Ф. 2010, 1 оп., 5 а.е., 0.15 л.м., 1941–1942, 1944–1945 г.
Щабът на дружината променя местостоянката си в следната последователност: с. Горна баня, Софийско, с. Клисура, Трънско, Скопие, Куманово, с. Крива паланка, Ресен, Плевен. Поради честата смяна на дислокацията, по-голямата
част от архивните документи не са съхранени. Липсват заповеди за периода от
дек. 1942 до дек. 1943 г.

Заповеди по движението на личния състав (1941–1942, 1944–1945).
10. ТРУДОВА ДРУЖИНА
Ф. 2011, 1 оп., 20 а.е., 0.55 л.м., 1941–1946 г.
Щабът на дружината променя местостоянката си в следната последователност: Момчилград, Дедеагач, Крумовград, с. Голямо Каменяне, Крумовградско, Дедеагач, Гюмюрджина, Стара Загора, Свиленград, Чирпан.

Заповеди по движението на личния състав (1941–1945).
Разчетни книги (1941–1946).
Медицински преписки, актове и списъци на освидетелствани чинове от
гарнизонната медицинска комисия (1943–1945).
11. ТРУДОВА ДРУЖИНА
Ф. 2012, 1 оп., 22 а.е., 0.68 л.м., 1941–1946 г.
Щабът на дружината променя местостоянката си в следната последователност: Горна Оряховица, с. Добринище, Разложко, с. Копривлен, Неврокопско, Демир Хисар, Дедеагач, Серес, Сливен, с. Смядово, Преславско, Провадия. През ноем.
1941 г. към дружината се формира работен отряд по засяването на Беломорска
Тракия. През окт. 1943 г. се формира и Струмски работен отряд в Свети Врач, в
който служат предимно наборни трудоваци и мобилизирани „неблагонадеждни“.
Струмският работен отряд се състои от 3 строителни роти, 1 представителна
и 1 охранителни роти. От 1 апр. 1944 г. работниците от Струмския работен отряд са преведени в 23. тр. дружина и отрядът престава да съществува.
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Заповеди по движението на личния състав (1941–1945).
Разчетни книги (1941–1946).
12. ТРУДОВА ДРУЖИНА
Ф. 2013, 1 оп., 10 а.е., 0.28 л.м., 1941–1944 г.
Щабът на дружината променя местостоянката си в следната последователност: с. Своге, Софийско, с. Ново село, Велес, с. Чучулигово, Кочани, Радомир.
На 9 септ. 1944 г. дружината е пленена край Битоля.

Заповеди по движението на личния състав (1941–1944).
Разчетни книги (1941–1944).
Заповеди и списъци на завърналите се от плен (1944).
4. ТРУДОВИ РАБОТНИ ДРУЖИНИ
Трудовите работни дружини с №№ от 13 до 20, 23 и 24 са сформирани със
Заповед № 17 от 10 апр. 1942 г. на командира на ТВ като военновременни формирования на щатните дружини. Мобилизирани са само за работните сезони. 21. и
22. тр. работни дружини са мобилизирани за работен сезон 1943 г., на основание
Заповед № 10 от 18 март 1943 г. на командира на ТВ. Работните дружини формират щаб с щабен взвод, 4 строителни роти, 1 пътно-мостова, 1 техническа и
1 домакинска роти. Разформирани са през периода септ. – дек. 1944 г., в зависимост от крайните срокове за изпълнение на строителните им задачи.

13. ТРУДОВА РАБОТНА ДРУЖИНА
Ф. 2014, 1 оп., 5 а.е., 0.16 л.м., 1942–1944 г.
Военновременно формирование на 1. тр. дружина. През работен сезон
1942 г. дружината е мобилизирана в София от 1 май и демобилизирана на 5 дек.
с.г. Строителните задачи на дружината са: завършване шосето в Искърския
пролом от с. Курило до с. Реброво; строеж на яз. „Бели Искър“; насипване моста
при гара Милковица; изграждане на казармени постройки на ШЗО в м. Кърлежа
и шосето София – с. Чурек – Ботевград – Ябланица. През работен сезон 1943 г.
дружината е мобилизирана от 15 апр. и демобилизирана на 12 ноем. с.г. Строителните обекти на дружината са: шосето София – Пловдив, в участъка от
с. Вакарел до Ихтиман и по изграждането на жп линията гара Илиенци – гара
Подуене. През работен сезон 1944 г. дружината е мобилизирана от 20 апр. и демобилизирана на 1 окт. с.г. Извършва възстановителни работи по разчистване на
разрушенията от бомбардировките и по изграждане на скривалища в София. Ща-
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бът на дружината променя местостоянката си в следната последователност:
София, гара Реброво, с. Горни Богров, гара Яна, гара Вакарел, София.

Заповеди по движението на личния състав (1942–1944).
Разчетни книги (1942–1944).
14. ТРУДОВА РАБОТНА ДРУЖИНА
Ф. 2015, 1 оп., 4 а.е., 0.11 л.м., 1943–1944 г.
Военновременно формирование на 2. тр. дружина. През работен сезон 1942 г.
дружината е мобилизирана в Пловдив от 15 май и демобилизирана на 23 ноем.
Работи по разширяването и ремонта на пътя Момчилград – Гюмюрджина. През
работен сезон 1943 г. дружината е мобилизирана на 15 апр. и демобилизирана на
1 ноем. Строителните ѝ задачи са: направата на 25 160 км от пътя с. Коневец,
Елховско – с. Скалица, Ямболско; изграждане основите на моста над р. Тунджа
при с. Коневец; полагане на 4-метрова каменна настилка на пътя с. Генерал-Инзово – с. Крумово. През работен сезон 1944 г. дружината е мобилизирана от 10
март и демобилизирана на 20 септ. През годината работи по строежа на пътя
Ксанти – с. Кръстополе – гара Бук – Драма.

Заповеди по движението на личния състав (1943).
Разчетни книги (1943–1944).
15. ТРУДОВА РАБОТНА ДРУЖИНА
Ф. 2016, 1 оп., 3 а.е., 0.06 л.м., 1942–1944 г.
Военновременно формирование на 3. трудова дружина. През работен сезон
1942 г. дружината е мобилизирана в с. Голямо Каменяне от 15 май и демобилизирана на 23 ноем. Работи по направата на пътя Крумовград – с. Голям Дервент,
в участъка с. Аврен – с. Голям Дервент. През работен сезон 1943 г. дружината
е мобилизирана на 3 май и демобилизирана на 1 ноем. През годината дружината
работи по разширяването на пътното платно от три на шест метра по пътя с.
Аврен – с. Мусаджик – вр. Шапка, Крумовградско, и по изграждането на пътните
съоръжения. През работен сезон 1944 г. дружината е мобилизирана на 25 апр. и
демобилизирана на 20 септ. Работи на строителния обект от предишната година. Липсват заповеди за целия период на съществуване на дружината.

Раздавателни книги (1942–1944).
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16. ТРУДОВА РАБОТНА ДРУЖИНА
Ф. 2017, 1 оп., 7 а.е., 0.16 л.м., 1942–1944 г.
Военновременно формирование на 4. трудова дружина. През работен сезон
1942 г. дружината е мобилизирана в Шумен от 15 май и демобилизирана на 23
ноем. Работи по изграждането на жп линията с. Царево село – Горна Джумая.
През работен сезон 1943 г. дружината е мобилизирана от 24 апр. и демобилизирана на 1 дек. Работи по построяването на казарми и благоустрояването на
казармените райони в Смядово, Варна, с. Горна баня, Софийско, София, Плевен,
Ловеч, Никопол, Шумен, Сливен и Добрич. През работен сезон 1944 г. дружината
е мобилизирана от 20 апр. и демобилизирана на 30 септ. За извършване на укрепителни работи, дружината е дадена в разпореждане на Инспекцията на инженерните войски. Щабът на дружината променя местостоянката си в следната
последователност: Шумен, Горна Джумая, Варна.

Заповеди по движението на личния състав (1942–1944).
Разчетни книги (1942–1944).
17. ТРУДОВА РАБОТНА ДРУЖИНА
Ф. 2018, 1 оп., 8 а.е., 0.20 л.м., 1942–1944 г.
Военновременно формирование на 5. трудова дружина. През работен сезон
1942 г. дружината е мобилизирана от 4 май и демобилизирана през ноем. с.г.
Работи по изграждане на дигата край р. Дунав от Свищов до Белене. През работен сезон 1943 г. дружината е мобилизирана от 23 март и демобилизирана през
декември. Работи по строежа на пътя в Искърското дефиле, между с. Курило и
с. Лакатник, завършване на всички пътни съоръжения и подпорни стени, както по
поправката на пътя Самоков – Чамкория и възстановяването на жп линията с.
Килиндрия – с. Поликастрон. През работен сезон 1944 г. дружината е мобилизирана от 25 апр. и демобилизирана на 31 дек. Работи по разширяването на пътя с.
Марино поле – с. Пирин – Неврокоп и подобряване на пътните съоръжения, с обща
дължина 70 км. Щабът на дружината променя местостоянката си в следната
последователност: Търново, гара Мирово, Белене, гара Лакатник, гара Поликастрон, Неврокоп, м. Папаз чаир, с. Катунци.

Заповеди по частта (1942–1944).
Книги: разчетни (1942–1943); азбучна за отчета на трудоваците (1944).
18. ТРУДОВА РАБОТНА ДРУЖИНА
Ф. 2019, 1 оп., 13 а.е., 0.36 л.м., 1942–1944 г.
Военновременно формирование на 6. трудова дружина. През работен сезон
1942 г. дружината е мобилизирана от 1 май и демобилизирана на 22 ноем. Зада-
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чата ѝ е изграждането на жп линията между гара Мурна и гара Своге, за да се
свърже жп линията Карнобат – Шумен с тази между гара Синдел и гара Варна.
През работен сезон 1943 г. дружината е мобилизирана от 12 юни и демобилизирана на 23 ноем. Дружината изпълнява укрепителни задачи в района на Свиленград и Любимец. През работен сезон 1944 г. дружината е мобилизирана от 2 апр.
и демобилизирана на 30 окт. Работи по укрепването на Югоизточния укрепен
фронт. Щабът на дружината променя местостоянката си в следната последователност: Плевен, с. Дългопол, гара Любимец, Тополовград.

Заповеди по частта (1942–1944).
Разчетни книги (1942–1944).
Атестационен списък на запасни офицери (1943).
19. ТРУДОВА РАБОТНА ДРУЖИНА
Ф. 2020, 2 оп., 9 а.е., 0.28 л.м., 1942–1944 г.
Военновременно формирование на 7. трудова дружина. През работен сезон
1942 г. дружината е мобилизирана от 15 май и демобилизирана на 23 ноем. През
годината дружината извършва основен ремонт и разширение на съществуващото шосе с. Крупник – Демир Хисар, в участъка до с. Кулата. През работен сезон
1943 г. е мобилизирана от 1 апр. и демобилизирана на 1 дек. Работи по жп линията с. Крупник – Демир Хисар, полага релси в участъците Демир Хисар – Солун и
Демир Хисар – Симитли, изгражда съоръжения над р. Кулска Бистрица и мост
при с. Марикостиново. През работен сезон 1944 г. е мобилизирана от 5 апр. и демобилизирана на 1 окт. Продължава строежа на жп линията с. Крупник – Демир
Хисар. Щабът на дружината променя местостоянката си в следната последователност: Радомир, Свети Врач.

Заповеди по частта (1942–1944).
Раздавателни книги (1942–1943).
Списъци на подофицери и войници (1942).
Предписания и окръжни на 4. Скопска строителна област (1942).
20. ТРУДОВА РАБОТНА ДРУЖИНА
Ф. 2021, 1 оп., 8 а.е., 0.20 л.м., 1942–1944 г.
Военновременно формирование на 8. трудова дружина. През работен сезон
1942 г. дружината е мобилизирана от 1 май и демобилизирана на 30 ноем. Работи по построяването на жп линията Момчилград – Гюмюрджина. През работен
сезон 1943 г. е мобилизирана от 15 апр. и демобилизирана на 31 окт. Работи по
изграждането на съоръжения и полагане на каменна настилка на пътя с. Трояново – Симеоновград. През работен сезон 1944 г. е мобилизирана от 25 март и
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демобилизирана на 31 окт. Извършва укрепителни работи в района на Правище.
Щабът на дружината променя местостоянката си в следната последователност: Стара Загора, Момчилград, гара Гълъбово, Правище.

Заповеди по частта (1942–1944).
Раздавателни книги (1942–1944).
21. ТРУДОВА РАБОТНА ДРУЖИНА
Ф. 2022, 2 оп., 3 а.е., 0.15 л.м., 1943–1944 г.
Военновременно формирование на 9. трудова дружина. През работен сезон
1943 г. дружината е мобилизирана от 20 март и демобилизирана на 31 дек. Работи по направата на нова жп линия – 5.5 км, довършване 3 км от съществуващото жп трасе, изграждане на съоръжения, корекция на р. Мелнишка и подпомага строежа на тунела по жп линията с. Крупник – Демир Хисар. През работен
сезон 1944 г. е мобилизирана от 20 апр. и демобилизирана на 16 окт. Работи по
поправката на пътя Кюстендил – Царево село. Щабът на дружината променя
местостоянката си в следната последователност: Скопие, с. Левуново, Крива
паланка, с. Ваксево, Плевен.

Заповеди по частта (1943–1944).
Списъци на мобилизирани трудоваци и сведения за тяхната благонадеждност (1943–1944).
22. ТРУДОВА РАБОТНА ДРУЖИНА
Ф. 2023, 1 оп., 10 а.е., 0.29 л.м., 1943–1944 г.
Военновременно формирование на 10. трудова дружина. През работен сезон
1943 г. дружината е мобилизирана от 3 май и демобилизирана на 20 ноем. Работи по строителството на пътя от с. Аврен, Крумовградско, до вр. Шапка, по
обща строителна програма с 15. трудова работна дружина. През работен сезон
1944 г. е мобилизирана от 8 март и демобилизирана на 17 окт. Работи по укрепването на Беломорския бряг, под разпореждането на Инспекцията на инженерните войски. Щабът на дружината променя местостоянката си в следната
последователност: с. Мусаджик, с. Мерикос, Ксанти, Стара Загора.

Заповеди по частта (1943–1944).
Раздавателни книги (1943–1944).
Медицински преписки и списъци на освидетелствани чинове (1943–
1944).
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23. ТРУДОВА РАБОТНА ДРУЖИНА
Ф. 2024, 2 оп., 11 а.е., 0.24 л.м., 1942–1944 г.
Военновременно формирование на 11. трудова дружина. През работен сезон
1942 г. дружината е мобилизирана от 15 май и демобилизирана на 10 дек. През
работен сезон 1943 г. е мобилизирана от 1 апр. и демобилизирана на 31 дек. През
работен сезон 1944 г. е мобилизирана от 24 март и демобилизирана на 1 дек. През
трите сезона работи по изграждането на жп линията гара Крупник – Демир Хисар. Щабът на дружината е последователно в Демир Хисар, Свети Врач и Сливен.

Заповеди по частта (1942–1944).
Разчетни книги (1943).
Списъци на мобилизирани трудоваци (1943).
24. ТРУДОВА РАБОТНА ДРУЖИНА
Ф. 2025, 1 оп., 20 а.е., 0.46 л.м., 1942–1944 г.
Военновременно формирование на 12. трудова дружина. През работен сезон
1942 г. дружината е мобилизирана от 1 май и демобилизирана на 1 дек. Работи
по изграждането на жп линията гара Крупник – Демир Хисар, в участъка между
гара Марино поле – гара Пирин и осъществява корекцията на р. Мелнишка. През
работен сезон 1943 г. е мобилизирана от 30 март и демобилизирана през декември. Работи по изграждането на 11287 м жп трасе по линията гара Крупник –
Демир Хисар, 36 прилежащи съоръжения към същото и 2 шосейни варианта по
пътя София – Демир Хисар, с обща дължина 3235 м. През работен сезон 1944 г.
е мобилизирана от 8 апр. и демобилизирана със Заповед № 17 от 18 септ. 1944 г.
Разформирана е със Заповед № 21 от 10 окт. 1944 г. на командира на ТВ в края
на окт. с.г. Работи по строителството на 11284 м от пътя гара Симитли –
Пехчево. Щабът на дружината променя местостоянката си в следната последователност: Велес, Свети Врач, Кочани, гара Чучулигово, Кочани, Пехчево, гара
Симитли, Радомир.

Заповеди по частта (1942–1944).
Разчетни книги (1942–1944).
5. ОБЛАСТНИ ПОПРАВИТЕЛНИ РАБОТНИ ДРУЖИНИ
Областните поправителни работни дружини са създадени в изпълнение на
пов. Предписание № ІV.М.36 от 29 ян. 1944 г. на Щаба на войската. Съгласно дадените указания, тяхното мобилизиране започва от 12 май и трябва да приключи на 28 май 1944 г. Поправителните дружини се попълват с неблагонадеждни
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запасни, без оглед на професията, състоянието и общественото им положение,
щом има доказателство за тяхното вредителство. В това число влизат и лекари, зъболекари и др. без офицерски чин. Формирани са 12 областни поправителни
дружини, които първоначално приемат номера на дивизионната област, от района на която се попълват със запасни военнослужещи. По-късно, съгласно пов.
Предписание № ІV.М.861 от 26 юни 1944 г. на Щаба на войската, номерацията
им е променена в съответствие с номера на трудовата дружина, чието военновременно формирование е поправителната дружина. Областните поправителни
дружини се формират с цел да се отстранят от обществото и войската всички,
които са заподозрени, че са носители на противодържавни идеи и с поведението
си са вредни за околните. Повиканите на военно обучение запасни военнослужещи полагат общественополезен труд по изграждането на предпазни диги и отводнителни канали в Арчар-Орсойската, Видинската и Свищовската низини и
извършват строителство на пътища и скривалища. Работният сезон започва на
30 май и приключва на 1 септ. 1944 г. Поправителните дружини формират: щаб,
с домакинство и лечебница; 1 охранителна рота и поправителни работни роти,
чийто брой е в зависимост от числеността на подходящите запасни военнослужещи, с които разполага съответната дивизионна област. Разформирани са на
9 септ. 1944 г. Архивните документи са оскъдни. Съхраняват се документи на 1.,
3., 4., 5. и 6. областни поправителни работни дружини.

1. ОБЛАСТНА ПОПРАВИТЕЛНА РАБОТНА ДРУЖИНА
Ф. 2026, 1 оп., 2 а.е., 0.04 л.м., 1944 г.
Формирование на 1. трудова дружина – София.

Заповеди по движението на личния състав (1944).
Разчетни книги (1944).
3. ОБЛАСТНА ПОПРАВИТЕЛНА РАБОТНА ДРУЖИНА
Ф. 2028, 1 оп., 1 а.е., 0.01 л.м., 1944 г.
Формирование на 3. трудова дружина – Бургас.

Списъци на лица, освободени от Бургаската областна дирекция на
МВРНЗ (1944).
4. ОБЛАСТНА ПОПРАВИТЕЛНА РАБОТНА ДРУЖИНА
Ф. 2029, 1 оп., 1 а.е., 0.02 л.м., 1944 г.
Формирование на 4. трудова дружина – Шумен.

Раздавателни ведомости за офицери, подофицери и чиновници (1944).
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5. ОБЛАСТНА ПОПРАВИТЕЛНА РАБОТНА ДРУЖИНА
Ф. 2030, 1 оп., 2 а.е., 0.04 л.м., 1944 г.
Формирование на 5. трудова дружина – Русе.

Заповеди по личния състав (1944).
Раздавателна книга за щатни служители (1944).
6. ОБЛАСТНА ПОПРАВИТЕЛНА РАБОТНА ДРУЖИНА
Ф. 2031, 1 оп., 2 а.е., 0.07 л.м., 1944 г.
Формирование на 6. трудова дружина – Плевен.

Списъци на мобилизирани неблагонадеждни и преписки по личния състав (1944).
8. ОБЛАСТНА ПОПРАВИТЕЛНА РАБОТНА ДРУЖИНА
Ф. 2033, 1 оп., 2 а.е., 0.04 л.м., 1944 г.
Формирование на 8. трудова дружина – Стара Загора.

Заповедна книга по личния състав (1944).
Раздавателна книга (1944).
10. ОБЛАСТНА ПОПРАВИТЕЛНА РАБОТНА ДРУЖИНА
Ф. 2034, 1 оп., 1 а.е., 0.02 л.м., 1944 г.
Формирование на 10. трудова дружина – Кърджали.

Заповеди за движението на личния състав (1944).
6. АРМЕЙСКИ РАБОТНИ ДРУЖИНИ
1./1. АРМЕЙСКА РАБОТНА ДРУЖИНА
Ф. 2035, 1 оп., 2 а.е., 0.05 л.м., 1941, 1944–1945 г.
Военновременно формирование на 1. трудова дружина. Формирана на
15 апр. 1941 г. в София и разформирана на 19 авг. 1941 г. Отделни строителни
взводове и роти от дружината са придадени към интендантски части на армията с местостоянки във Велес, Битоля, Щип, Пирот, Враня, гара Удово и Прилеп.
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За работния сезон от май до окт. 1944 г. на дружината е възложено да работи
по укрепването и поправката на пътищата под ръководството на командира на
4. трудова област – Прилеп. Щабът на дружината е във Валандово. Участва и
в двете фази на Отечествената война, като през І фаза е в оперативна зона от
20 септ. до 20 ноем. 1944 г., а през ІІ фаза – от 3 дек. 1944 г. до 17 юни 1945 г.
През дек. 1944 г. влиза в състава на новосформирания 1. армейски работен полк.
Местостоянката ѝ по време на Отечествената война се променя в следната
последователност: София, Бездан (Югославия), Сомбор, Печ, Нови Сад, Сент
Лоренц (Унгария).

Заповеди по личния състав (1941).
Раздавателна книга (1944–1945).
2./1. АРМЕЙСКА РАБОТНА ДРУЖИНА
Ф. 2036, 1 оп., 5 а.е., 0.18 л.м., 1944–1945 г.
Военновременно формирование на 7. трудова дружина. Мобилизирана на 5
май 1944 г. в с. Симитли и демобилизирана на 9 ян. 1945 г. в Радомир. От 9 септ.
1944 г. влиза в състава на 1. Българска армия. Участва в І фаза на Отечествената война и е в оперативна зона от 14 септ. 1944 г. до 9 ян. 1945 г. Щабът на
дружината от 26 окт. 1944 г. е в Пирот, от 14 ноем. – в Ниш. На 2 апр. 1945 г.
дружината отново е мобилизирана и на 16 окт. – демобилизирана. Щабът ѝ е
дислоциран на гара Липница (Светиврачко).

Заповеди по личния състав (1944–1945).
Раздавателни книги (1944–1945).
1./2. АРМЕЙСКА РАБОТНА ДРУЖИНА
Ф. 2037, 1 оп., 2 а.е., 0.10 л.м., 1941, 1944–1945 г.
Военновременно формирование на 2. трудова дружина. Мобилизирана на 20
февр. и демобилизирана на 15 юли 1941 г. През 1944 г. щабът на дружината е в
Дедеагач. От 1 окт. до 20 дек. 1944 г. е в оперативна зона на бойните действия.

Заповеди за движението на личния състав и разпределение на строителните роти по обекти в Гюмюрджина, Драма, Ксанти, Демир Хисар и
Цариброд (1941).
Разчетна книга (1944–1945).
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2./2. АРМЕЙСКА РАБОТНА ДРУЖИНА
Ф. 2038, 1 оп., 6 а.е., 0.13 л.м., 1944–1945 г.
Военновременно формирование на 8. трудова дружина. Мобилизирана на 10
март 1944 г. в Стара Загора и демобилизирана в края на дек. 1944 г. През 1945 г.
е мобилизирана на 10 апр. и демобилизирана на 15 окт. През І фаза на Отечествената война е в оперативна зона на бойните действия от 30 септ. до 1 дек. 1944 г.
Щабът променя местостоянката си в следната последователност: Стара Загора, гара Бук, гара Искър, гара Кулата, Кюстендил и с. Левка, Свиленградско.

Заповеди за движението на личния състав и по домакинската част (1944–
1945).
Раздавателни книги (1944–1945).
1./3. АРМЕЙСКА РАБОТНА ДРУЖИНА
Ф. 2039, 1 оп., 7 а.е., 0.17 л.м., 1940–1945 г.
Военновременно формирование на 3. трудова дружина. Мобилизирана от
19 февр. и демобилизирана на 11 юни 1941 г. През 1944 г. е мобилизирана на 25 апр.
и демобилизирана на 9 септ. На 7 дек. 1944 г. отново е мобилизирана, но вече като
част от 1. армейски работен полк. Участва във ІІ фаза на Отечествената война и
е в оперативна зона на бойните действия от 12 дек. 1944 г. до 25 юни 1945 г. От същата дата 1. рота и една сборна рота от станалите три работни роти, преминават в състава на 1. корпусна работна дружина към 4. Български корпус в Унгария.
От 6 юли 1945 г. дружината се разформира и личният състав е демобилизиран.

Заповеди по частта (1941, 1944–1945).
Раздавателни книги (1941–1945).
Заповеди на командира на 1. пехотна работна дружина с. Пъстрогор
(1940).
Раздавателни ведомости на служителите от 2./3. етапна дружина към
8. етапен полк (1941).
2./3. АРМЕЙСКА РАБОТНА ДРУЖИНА
Ф. 2040, 1 оп., 8 а.е., 0.17 л.м., 1941, 1944–1945 г.
Военновременно формирование на 4. трудова дружина. Мобилизирана през
май 1941 г. и демобилизирана на 26 ноем. 1941 г. в Шумен. Щабът на дружината
през работния сезон е в Елхово, а ротите са на обекти в Бургас, Карнобат, Ямбол
и с. Бояново. През 1944 г. е мобилизирана на 6 апр. и демобилизирана на 20 дек.,
съгласно телефонограма № ІV.М.13692 на Щаба на войската. Щабът ѝ е разположен в с. Ново село, Струмишко, а работният обект е шосето Петрич – Стру-
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мица, с обща дължина 31.8 км. След приключване на работния сезон, на 2 септ. е
предислоцирана на гара Кулата и влиза в подчинение на Щаба на 2. корпус. През
1945 г. дружината е мобилизирана на 5 апр. и демобилизирана през октомври.
Работната задача за годината е направата на нов третокласен път от с. Мезек
до с. Малко градище, Свиленградско.

Заповеди по частта (1941, 1944–1945).
Раздавателна книга (1944–1945).
1./4. АРМЕЙСКА РАБОТНА ДРУЖИНА
Ф. 2041, 1 оп., 5 а.е., 0.16 л.м., 1941–1945 г.
Военновременно формирование на 5. трудова дружина. Сформирана в Лясковец на 4 февр. 1941 г. съгласно сл. пов. п-мо № 444 от 1941 г. на командира на
5. пехотна Дунавска дивизия. Формира щаб и четири работни роти. На 14 юни
1941 г. е разформирана на основание телефонограма № 2681 от 5. дивизионна област. През 1942 и 1943 г. дружината не е мобилизирана. На основание телеграма
№ 4333 от 16 септ. 1942 г. на командира на 5. дивизионна област, на 25 септ. от
1. рота на дружината се формира 25. работна рота – Търново. Местоназначението ѝ е Елхово. Заповедите на командира на 25. работна рота за 1942–1943 г. се
съхраняват във Ф. 2070. През 1944 г. дружината е мобилизирана на 25 апр. в Търново, с местоназначение с. Аврен, Крумовградско. Формира щаб, с щабен взвод и
четири работни роти. Личният състав е от 23 трудови офицери, 27 трудови под
офицери, 3 чиновници и 679 трудови войници. На дружината е възложено разширението, довършването на съоръженията и направата на каменната настилка на
пътя с. Аврен – с. Мусаджик – вр. Шапка, Крумовградско и поправката на пътя с.
Йорданово – с. Райково. Разформирана е на 1 окт. 1944 г. на основание лично пов.
п-мо № 497 от 12 септ. 1944 г. на Управлението на ТВ и Заповед № 16 от 14 септ.
1944 г. на командира на 5. трудова област. Войниците са демобилизирани на 26
септ., а офицерите и подофицерите – на 1 окт. На 17 дек. 1944 г. съгласно пов.
п-мо № 4158 от 1 дек. 1944 г. на началника на 5. дивизионна област, дружината
е мобилизирана отново и е съставна част от 1. армейски работен полк. Ротите
имат следната разстановка: 1. раб. рота – в с. Бездан; 2. раб. рота – в Печ; 3.
раб. рота – в Сомбор; 4. раб. рота – в Печ. Щабът на дружината променя местонахождението си в следната последователност: гара Цариброд, с. Бездан, Печ,
Сегетвар, Надканижа, Мохач. На 8 юли 1945 г. преминава държавната ни граница и се завръща в постоянния си гарнизон в Търново. Съгласно МЗ № 246 от 1946 г.
дружината е в оперативна зона на бойните действия през І фаза – от 20 септ. до
20 ноем. 1944 г. и през ІІ фаза – от 23 дек. 1944 г. до 8 юли 1945 г. На основание тв.
б. пов. п-мо № 3961-379 от 9 юни 1945 г. на Щаба на войската започва разформирането на дружината от 21 юли до окончателната ѝ ликвидация на 5 окт. 1945 г.

Заповеди по частта (1941–1945).
Раздавателни книги (1941–1945).
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2./4. АРМЕЙСКА РАБОТНА ДРУЖИНА
Ф. 2042, 1 оп., 6 а.е., 0.16 л.м., 1941–1945 г.
Военновременно формирование на 6. трудова дружина – Плевен. Сформирането на дружината започва на 28 май 1941 г. Състои се от щаб с местонахождение в с. Златитрап и четири работни роти, разположени в Стара Загора, Нова
Загора, Харманли и Елхово. Разформирана е през дек. 1941 г., а личният състав е
демобилизиран на основание сл. п-мо № 740 от 21 ноем. 1941 г. на началника на
Щаба на Прикриващата армия. През 1944 г. е мобилизирана от 22 март в Плевен.
Формирани са щаб с щабен взвод, домакински взвод и четири работни роти. От
16 юни към нея е сформирано и превозно отделение. С личен състав от 24 трудови
офицери, 28 трудови подофицери, 3 чиновника и 717 трудови войника, дружината работи на шосето с. Аврен – с. Мусаджик – вр. Шапка, Крумовградско. Задачата е довършване на съоръженията и полагане на настилка. След завършване
на този обект на дружината е възложено да работи на пътя с. Йорданово – с.
Райково – с. Раковски – с. Брод – с. Златица. Демобилизирана на 1 февр. 1945 г.
в Плевен. През 1945 г. е мобилизирана отново от 24 март. Формира щаб, четири
работни роти и домакински взвод. Задачата ѝ е разчистване на разрушенията
от бомбардировките в София. Разформирана на 1 ноем. 1945 г. Съгласно сл. п-мо
№ 841 от 5 окт. 1945 г. на Управление на ТВ, мобилизираните запасни трудови
чинове са освободени от временно обучение.

Заповеди по частта (1941–1945).
Разчетни книги (1944–1945).
1. КОРПУСНА РАБОТНА ДРУЖИНА
Ф. 2053, 1 оп., 2 а.е., 0.04 л.м., 1945 г.
Дружината е сформирана на 16 юни 1945 г. в Мохач на основание Заповед
№ 4149 от Щаба на 1. Българска армия. Личният ѝ състав е от 1 щабен офицер,
19 младши офицери, 4 пом.-командири, 1 чиновник, 21 подофицери, 56 кандидатподофицери и 630 ефрейтори и редници. Организирана е в щаб с домакинство и
3 работни роти. В 1. раб. рота са зачислени военнослужещите от 1./1. арм. раб.
дружина, във 2. рота – от 1./3. арм. раб. дружина и в 4. рота – от 1./4. арм. раб.
дружина. 2. раб. рота не се формира. На 22 авг. 1945 г. 1. и 4. раб. роти преминават българо-югославската граница, а щабът на дружината и 3. раб. рота – на 1
септ. 1945 г. Съгласно сл. п-мо № І-3911 от 5 септ. 1945 г. на Щаба на Етапната
инспекция, дружината се демобилизира от 1 до 12 септ. На основание МЗ № 289
от 30 авг. 1945 г. същата е ликвидирана на 27 окт. 1945 г. в Сливен.

Заповеди по частта (1945).
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7. ТРУДОВИ ПОДЕЛЕНИЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ
НАРОДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ТРУДОВИ ОФИЦЕРИ
Ф. 2001, 8 оп., 426 а.е., 11.33 л.м., 1938–1958, 1963–2000 г.
Училището е създадено с Царски Указ № 22 от 18 окт. 1938 г., считано от 4
ноем. с.г., като Школа за подготовка на трудови офицери. Курсът на обучение е
едногодишен. Успешно завършилите получават първо офицерско звание „трудов
подпоручик“. За периода 1938–1946 г. са завършили 8 випуска с над 400 трудови
офицери. През 1946 г. при преустройството на ТВ в ТП, се преименува в Школа
за трудови началници. От септ. 1951 г. школата е реорганизирана в Народно училище за трудови офицери и приема за свой патрон името на ген. Благой Иванов.
Срокът на обучение е 2 години и 6 месеца и завършилите придобиват квалификацията „среден техник по строителство и архитектура“. Поради намаляване
обема на възлаганото строителство, от 1 ян. 1958 г. училището преустановява
своята дейност. През 1963 г. подготовката на трудовите офицери се възлага на
НШЗО „Христо Ботев“, Плевен, съгласно Решение на МС № 406 от 1963 г., със
срок на обучение 28 месеца. С Решение на МС № 376 от 4 авг. 1966 г., НУТО „Ген.
Бл. Иванов“ е възстановено от 1 септ. с.г. Срокът на обучение е 32 месеца и на
завършилите успешно редовния курс на училището се признава средно техническо
образование по строителство и архитектура. С Указ № 795 от 21 авг. 1969 г. на
Президиума на НС училището е преименувано в Полувисше народно военно училище за офицери от СВ. На завършилите се признава полувисше образование по
строителство и архитектура. С Указ на ДС № 1815 от 16 авг. 1973 г. преминава
към висш курс на обучение и се преименува във Висше народно военно строително
училище „Ген. Благой Иванов“ с четири-, а от 1977 г. – с петгодишен срок на
обучение. Завършилите получават военно звание „лейтенант“ и висше образование по специалността „промишлено и гражданско строителство“. С Указ на
ДС № 2569 от 20 авг. 1984 г. към ВНВСУ е открито и Средно сержантско военно
строително училище (ССВСУ). С Президентски указ № 248 от 15 авг. 1991 г. училището е преименувано на Висше военно инженерно строително училище „Любен Каравелов“. От 1998 г. започва обучението и на редовни студенти. Спира
приемът на курсанти. След влизане в сила на Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на
Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия през 2000 г., училището е девоенизирано и преименувано във Висше строително училище „Любен
Каравелов“, със статут на държавно висше специализирано училище.

Заповеди на началника на училището (1938–1958, 1966–2000).
Протоколи от заседанията на Научния съвет на училището (1981–2000).
Главни книги за успеха (1963–2000); изпитни протоколи от държавни
изпити (1978–2000).
Азбучни книги за офицерите, сержантите и военните служители от училището (1966–2000).
59

АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ

Раздавателни ведомости (1938–1958, 1966–2000).
Актове за унищожени секретни документи (1979–2000).
Книга-история (1985–2000).
Снимки из живота на ШПТО (1938–1939).
Ликвидационно дело (2000).
ТУХЛАРНА ФАБРИКА – СОФИЯ
Ф. 2047, 1 оп., 6 а.е., 0.15 л.м., 1921–1941, 1945–1950 г.
Архивните документи са оскъдни поради това, че през отделни периоди от
своето съществуване е подчинена пряко на Управлението на ТП или на 1. трудова дружина. С ПМС № П–1140 от 18 септ. 1950 г. е изведена от подчинение на
ГУТП и от 1 окт. 1950 г. прехвърлена към Министерство на промишлеността.
Документи на фабриката се съхраняват и във Ф. 2002.

Заповеди (1924–1926, 1945–1950).
Разчетни книги (1921–1941).
СГРАДОСТРОИТЕЛНА БРИГАДА – СОФИЯ
Ф. 2048, 1 оп., 8 а.е., 0.44 л.м., 1948–1949 г.
Сформирана на 20 март 1948 г. под наименованието Софийска трудова
сградостроителна бригада. Със Заповед № 143 от 29 окт. 1949 г. на главния директор на ТП се извършва структурно преустройство и бригадата е ликвидирана, считано от 1 дек. 1949 г. От личния състав на бригадата се формират две
трудови сградостроителни групи, които преминават съответно към 1. и 7. тр.
области, а превозната ѝ чета се превежда към 1. тр. област.

Заповеди и раздавателни списъци (1948–1949).
ПОД. 6700 и ПОД. 3401 – С. КРЕМИКОВЦИ И С. БУХОВО
(САМОСТОЯТЕЛЕН ПОЛК – ГАРА ЯНА)
Ф. 2049, 1 оп., 21 а.е., 0.91 л.м., 1949–1953 г.
Полкът е сформиран от 1 ян. 1951 г., след влизане в сила на ПМС № 2515 от
20 септ. 1950 г., с което ТП се преименува в УСС при МС. Със Заповед № 416 от
6 авг. 1951 г. на министъра на народната отбрана, от 1 дек. 1951 г. полкът получава наименование 22. общостроителна бригада за гражданско строителство
и в.п. номер 3401. Бригадата работи на обект мина „Бухово“ към Съветско-българското дружество – гара Яна. На основание Заповед № 0338 от 3 дек. 1953 г.
на началника на ГУТП, щабът на бригадата е съкратен, а подчинените му бата-
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льони продължават да работят в системата на СБД „Бухово“, но минават на
подчинение на командира на 1. общостроителна бригада – София.

Заповеди (1951–1953).
Раздавателни ведомости (1952–1953).
Отчетни книги за трудоваците (1949–1953).
ОБЩОВОЙСКОВИ ТРУДОВ ПОЛК
Ф. 2050, 1 оп., 16 а.е., 0.34 л.м., 1944–1949 г.
Във връзка с измененията в щата на армията, съгласно сл. п-мо № 3982–158
от 18 дек. 1945 г. на министъра на войната и Заповед № 42 от 25 дек. 1945 г. на
командира на ТВ, се създава Общовойсковият трудов полк в София. Същият е
сформиран от 6. трудова дружина. Разформиран е на 1 дек. 1946 г., при излизането на ТВ от състава на войската и преустройството им в ТП, на основание
ПМС № 56 от 4 ноем. 1946 г.

Заповеди на полка (1946).
Преписи на заповеди на командира на под. 1625 – МНО (1948).
Книги: раздавателна за офицери, подофицери и чиновници от полка и
9. тр. дружина (1944–1946); за отчета на войниците (1946–1949).
Наредби по домакинството на под. 1785 (1948).
4. АРМЕЙСКИ РАБОТЕН ПОЛК
Ф. 2051, 1 оп., 1 а.е., 0.02 л.м., 1940 г.
Сформиран на 28 ноем. 1940 г. в Лясковец. Мобилизационното му назначение
е в Ямбол, но отделни негови взводове и роти са дислоцирани в Бургас, Любимец,
Елхово и Болярово. 1. рота от 2. дружина на полка е мобилизирана на 27 окт.
1940 г. и е дадена в разпореждане на щабовете на 2. и 4. армии, под прякото подчинение на началника на снабдителното отделение.

Заповеди и наредби по интендантската служба на полка (1940).
ПОД. 1401 (29. ОБЩОСТРОИТЕЛНА БРИГАДА) – С. ЧЕПЕЛАРЕ
Ф. 2052, 1 оп., 11 а.е., 0.54 л.м., 1951–1953 г.
Поделението е формирано съгласно Заповед № 416 от 6 авг. 1951 г. на министъра на народната отбрана като 1. общостроителна бригада на базата на
1. жилищна бригада – София, с явното наименование под. 1401. Със Заповед № 49
от 11 февр. 1952 г. на началника на ГУТП същото е променено на 29. общостроителна бригада. От февр. 1952 г. щабът на бригадата се премества на гарнизон в

61

АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ

с. Чепеларе, Смолянско, и от 1 март ѝ е възложено да работи в мините на Съветско-българското рудно дружество „ГОРУБСО“. В изпълнение на РМС № 2224
от 11 юли 1952 г. към бригадата са формирани още две свръхщатни строителни
роти за работа на обектите на „Софболстрой“ в района на Кърджали, с Мадан
и с. Средногорци. От 1 ян. 1954 г. щабът на бригада се съкращава, а батальоните
преминават под командването на 6. отбранителна бригада – Пловдив, като остават да работят на същите обекти.

Заповеди по частта (1952); преписи на заповеди на ГУТП (1951–1953).
Отчетни книги за трудоваците от набор 1928 до набор 1932 г. (1951–
1953).
Раздавателни ведомости (1952–1953).
ПОД. 3510 (14. БРИГАДА ЗА
ОТБРАНИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО) – БУРГАС
Ф. 2054, 2 оп., 14 а.е., 0.57 л.м., 1952–1953 г.
Поделението е формирано на 1 ян. 1953 г. на основание Заповед № 404 от 30
дек. 1952 г. на началника на ГУТП и в изпълнение на МЗ № 416 от 1951 г. Със Заповеди № 0358 и № 0359 от 1953 г., считано от 1 ян. 1954 г., щабът на бригадата
е съкратен от щата на ГУТП и престава да съществува като самостоятелна
трудова единица. Обединена е с 10. отбранителна бригада, с в.п. № 3250.

Заповеди по частта (1953–1954).
Отчетна книга за трудоваците от набор 1931 и 1932 г. (1952–1954).
Документи на ППО и ДСНМ (1952–1953).
ОБУЩАРСКА И ШИВАШКА ФАБРИКА –
С. ГОРНА БАНЯ и ГАБРОВО
Ф. 2055, 1 оп., 37 а.е., 1.24 л.м., 1921–1950 г.
Възниква като обущарска трудова работилница в с. Горна баня, Софийско.
Подчинена е на Дирекцията на ТП. Временният щат е одобрен с ПМС № 6 от 20
окт. 1921 г. и обявен в заповед по ТП брой 110 от 29 окт. 1921 г. От април 1924 г.
е обединена с Шивашка работилница – Габрово и от май с.г. наименованието на
фондообразувателя е Обущарска фабрика и шивашка работилница. От 1939 г. е
преместена в Габрово. На основание ПМС № 1951 от 3 юли 1950 г. фабриката
преминава към Министерството на промишлеността. Сведения за дейността ѝ
се откриват и в архивните документи на ГУТП – ф. 2000.

Заповеди (1926–1949).
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Раздавателни книги за: щатни чинове и надничари (1921–1950); офицери, подофицери и чиновници, мобилизирани чинове от фабриката,
Общовойсковия склад – Габрово и Държавен контрол (1943–1945).
Именен списък на трудоваци (1937–1945).
ТРУДОВО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ТИЧА“ –
С. ДОЛНИ ЧИФЛИК, ВАРНЕНСКО
Ф. 2056, 1 оп., 63 а.е., 1.98 л.м., 1922–1950 г.
Създадено през май 1922 г. като Горско трудово стопанство „Гениш ада –
Лонгоза – Коджа Балкан“ и по-късно е преименувано на Трудово горско стопанство „Тича“. През 1938 г. има следното устройство: управление, домакинство,
счетоводство, каса и технически поделения – силова централа, трупорезна фаб
рика, работилница и превозна служба. Административният команден и техничес
ки персонал е от 139 щатни служители и 600 общи работници-трудоваци. На
основание ПМС № П–1140 от 18 септ. 1950 г. излиза от подчинение на ГД на ТП
и се прехвърля към Министерството на горите, като се обособява в Държавно
горско стопанство „Тича“.

Заповеди (1923–1950).
Раздавателни книги (1922–1950).
4. СКОПСКА СТРОИТЕЛНА ОБЛАСТ
Ф. 2057, 1 оп., 2 а.е., 0.04 л.м., 1943 г.
Формирана на 1 март 1942 г. в Скопие с Царски указ № 9 от 30 ян. 1942 г.
При създаването в състава ѝ влизат 9., 11. и 12. трудови дружини. Закрита е от
1 ян. 1945 г. Преписки на Скопската строителна област за 1942 г. се съхраняват
и във Ф. 2020.

Заповеди (1943).
1. АРМЕЙСКИ РАБОТЕН ПОЛК
Ф. 2068, 2 оп., 7 а.е., 0.13 л.м., 1944–1945 г.
Полкът е формиран като военновременно формирование на 6 дек. 1944 г. с
наименование 4. армейски работен полк – Търново. Съгласно п-мо № І-68 от 15 дек.
1944 г. на началника на щаба на 1. Българска армия, от 30 дек. 1944 г. наименованието му се променя на 1. армейски работен полк. Съставен е от щаб и три армейс
ки работни дружини – 1./1. армейска работна дружина в София, 1./3. армейска
работна дружина в Сливен и 1./4. армейска работна дружина в Търново. Участва
във ІІ фаза на Отечествената война в състава на І. Българска армия, като осигу-
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рява товаренето и разтоварването на припаси и материали. Оперативната зона
за полка е от 30 дек. 1944 г. до 1 юли 1945 г. Щабът на полка е дислоциран: от 30
дек. 1944 г. в Земун, Югославия; от 22 ян. 1945 г. в с. Бездан, Югославия; от 15
апр. 1945 г. в Сегетвар, Унгария; от 28 май 1945 г. в Мохач, Унгария; от 21 юли
1945 г. в Търново. На 7 юли полкът се завръща на територията на страната и на
3 авг. 1945 г. е ликвидиран. От неговите подразделения на 15 юли с.г. се формира 1.
корпусна работна дружина, която влиза в състава на 4. Български корпус.

Заповеди, таблици и сведения за дейността на полка, бойни разписания,
санитарни отчети, ветеринарни отчети и телефонограми (1944–1945).
25. РАБОТНА РОТА
Ф. 2070, 1 оп., 1 а.е., 0.02 л.м., 1942–1943 г.
Сформирана на 25 септ. 1942 г. в Търново от 1. работна рота на 1./4. армейска работна дружина, на основание телеграма № 4333 от 16 септ. 1942 г. на
командира на 5. дивизионна област. От 5 окт. 1942 г. ротата е в Харманли, а от
30 окт. 1942 г. – в Елхово. Взводовете от ротата са на обекти в Бургас и с. Любимец. Съгласно сл. п-мо № 172 от 30 апр. 1943 г. на командира на Прикриващия
фронт, от 15 май 1943 г. всички чинове са демобилизирани.

Заповеди (1942–1943).
МЛАДЕЖКА БРИГАДА – ЯЗ. „РОСИЦА“
Ф. 2071, 1 оп., 1 а.е., 0.02 л.м., 1949–1951 г.
Съхранява се една раздавателна книга за изплатените заплати на щатните
служители от 5. трудова област, които са изпратени в младежките бригади на
обекти: яз. „Росица“, електроцентрали „Видима“ и „Батошево“, жп линиите
Горна Оряховица – Кръстец и Лясковец – Златарица, и за порционни пари на служителите от под. 6200, 5800, 5601 и 5602 (1949–1951).

Раздавателна книга (1949–1951).
АВТОТРАКТОРНО ПОДЕЛЕНИЕ – ГАРА ИСКЪР
Ф. 2072, 1 оп., 2 а.е., 0.03 л.м., 1951 г.
Поделението е създадено като авторемонтен батальон с в.п. № 6600 във
връзка с преустройството на ТП в УСС, считано от 1 ян. 1951 г. Подчинено е на
3. самостоятелна специална бригада по строителство – под. 5801, Сливен. Разформирано е със Заповед № 142 от 14 май 1951 г. на началника на УСС при МС
от юни с.г.
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Заповеди по личния състав (1951).
Раздавателни ведомости (1951).
ТРУДОВА АВТОМОБИЛНА ТЕХНИЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА
Ф. 2073, 2 оп., 35 а.е., 1.35 л.м., 1940–1965 г.
Създадена на 15 юни 1938 г. в Стара Загора. До 31 дек. 1939 г. е административно подчинена на 8. трудова дружина. От 1940 г. е самостоятелна структурна единица. От май 1942 г. е преместена в с. Горна баня, Софийско. През 1952 г.
получава в.п. № 3850. От 1955 г. е пряко подчинена на Управлението на ТП.

Заповеди (1940–1954).
Раздавателни ведомости (1942–1965).
2./5. РАБОТНА РОТА
Ф. 2074, 1 оп., 1 а.е., 0.02 л.м., 1940 г.
Поради липса на други архивни документи, по данни от раздавателната
книга се предполага, че е на подчинение на 1. дивизионен артилерийски полк.

Раздавателна книга (1940).
РАБОТНА РОТА ПО КОРЕКЦИЯТА НА Р. ВЪЧА
Ф. 2075, 1 оп., 1 а.е., 0.02 л.м., 1945 г.
Самостоятелна трудова единица с щаб в с. Куртово Конаре, Пловдивско.

Разчетна книга (1945).
20. ОБЩОСТРОИТЕЛНА БРИГАДА
Ф. 2082, 8 оп., 1172 а.е., 35.33 л.м., 1961–2000 г.
Бригадата е формирана със Заповед № 078 от 1961 г. на началника на ТП,
на основание Постановление № 217 от 1 окт. 1961 г. на ЦК на БКП и МС на
НРБ, за участие в изграждането на СМК „Леонид Брежнев“ – Кремиковци. Условното наименование на формированието е под. 1110, с местостоянка с. Ботунец. Структурно бригадата е организирана в 3 строителни, 1 монтажен, 1
автомашинен и 1 батальон за услуга с работна ръка. През 1972 г. прераства в
общостроителна дивизия. До 1977 г. поделението е с в.п. № 1110, а от 1978 г. – с
в.п. № 62640. През 1985 г. наименованието на поделението е променено на 20.
строителна механизирана дивизия. Съгласно щата на СВ за 1998 г. под. 62640
преминава към бригадна организация. 20. строителна механизирана бригада съ-
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ществува до авг. 2000 г., когато СВ са преобразувани в ДП „Строителство и
възстановяване“.

Заповеди на командира (1961–2000).
Протоколи на ВСС (1995–2000).
Производствени програми (1985–1987).
Трудови договори (1994–2000).
Годишни счетоводни баланси (1985–1993).
Азбучни книги за отчета на войниците от набор 1940 до набор 1980 г.
(1961–2000).
Раздавателни ведомости (1962–2000).
Албум със снимки от дейността на бригадата през периода от 1961–
1969 г.
Документи на ППО (1961–1979).
Ликвидационно дело (2000).
ПОД. 1322 (САМОСТОЯТЕЛЕН БАТАЛЬОН – ГУТП – ЕТРОПОЛЕ)
Ф. 2083, 1 оп., 31 а.е., 1.03 л.м., 1959–1975 г.
Създадено на основание с.с. ПМС № 220 от 1 ноем. 1958 г. за изпълнение на
специален обект. Поради приключване на обекта е закрито от 30 дек. 1974 г. със
Заповед № 607 от 22 септ. 1974 г. на началника на СВ.

Заповеди (1959–1975).
Раздавателни ведомости (1959–1975).
Азбучни книги за отчета на войниците от набори 1939–1954 г. (1959–
1975).
ШКОЛА ЗА МОНТАЖНИ И МОНТЬОРСКИ КАДРИ –
ГУСВ – БУРГАС
Ф. 2686, 4 оп., 95 а.е., 6.08 л.м., 1968–1992 г.
Със Заповед № 77 от 7 март 1968 г., на основание ПМС № 10 от 1967 г., учебният батальон към под. 1310 се трансформира в Специална база за подготовка
на монтажни и заваръчни кадри, с местостоянка „Капчето“, Бургас. Условното
наименование на базата е под. 1315. В 5 учебни взвода се извършва подготовката на школниците по специалностите „машинни монтьори“, „топломонтьори“,
„заварчици“ и „електромонтьори“. По-късно в учебната програма е включено
обучението и на „монтажници на метални конструкции“, „монтьори на ВКИ“,
„автомонтьори“ и „монтьори на СМ“. От 1970 г. в.п. № на поделението е променен на 1206, а от 1978 г. – на 66020. Школата е разформирана със Заповед № 339
от 13 дек. 1991 г. на началника на СВ, считано от 10 ян. 1992 г.
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Заповеди (1969–1992).
Азбучни книги за отчета на школниците (1968–1992).
Планове по дейността (1977–1983).
Протоколи от изпитите (1985–1992).
Доклади, отчети, донесения и др. по дисциплината, морално политическото състояние и извънредните произшествия (1969–1983).
Раздавателни ведомости (1969–1992).
Информации за партийната и политическа работа (1968–1969).
Ликвидационно дело (1992).
30. МЕМД (30. МОНТАЖНА ЕЛЕКТРОМАШИННА ДИВИЗИЯ) –
СОФИЯ
Ф. 2766, 9 оп., 784 а.е., 27.96 л.м., 1959–2000 г.
Формирана със Заповед № 34 от 22 ян. 1959 г. на началника на ТП под наименованието „Машинна и електромонтажна база“, с подразделения в София,
Варна и Бургас. От 1966 г. наименованието е променено на „Машиномонтажна
бригада при ГУТП“ със следните подразделения: база за подготовка на монтажни и заваръчни кадри (под. 1315); 1. сам. машинномонтажен батальон – София
(под. 1312); 2. сам. машинномонтажен батальон – Благоевград (под. 1313); 3.
сам. машинномонтажен батальон – Бургас (под. 1316); 4. сам. машинномонтажен батальон – Пловдив (под. 1318) и 5. сам. машинномонтажен батальон – Търговище (под. 1320). От 1969 г. батальоните прерастват в полкове. От 1978 г.
поделението е с наименование Електромашинна и монтажна бригада под. 64210,
а негови подразделения са: 1. полк под. 62680 – София, с 2 батальона в София и
Благоевград; 2. полк под. 64710 – Пловдив, с 3 батальона в Смолян, Сопот и Сливен; 3. полк под. 64480 – Варна, с 2 батальона в Девня и Шумен. От 1 ян. 1987 г.,
съгласно Заповед № 01040 от 25 дек. 1986 г. на началника на СВ, 3. СМБ – Габрово
(под. 66640) излиза от състава на 5. СМД – Плевен (под. 62720) и се подчинява на
под. 64210. Поделението съществува до авг. 2000 г., когато СВ са преобразувани
в ДП „Строителство и възстановяване“.

Заповеди (1959–2000).
Протоколи на ВСС (1984–2000).
Азбучни книги за отчета на войниците от набор 1943 до набор 1980 г.
(1963–2000).
Трудови договори (1988–2000).
Раздавателни ведомости (1959–2000).
Актове за унищожаване на секретни документи и литература (1981–
2000).
Ликвидационно дело (2000).
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25. ДИВИЗИЯ ЗА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО
Ф. 2775, 7 оп., 681 а.е., 23.91 л.м., 1968–2000 г.
Поделението е формирано със Заповед № 030 от 24 юни 1968 г. на началника
на ТП, с наименованието Специализиран строителен батальон (под. 1265), който
от 1 юли 1968 г. поема за изпълнение корпоративното, държавно и собствено
жилищно строителство, изпълнявано от ТП в района на София. От 1969 г. батальонът прераства в полк. Със Заповед № 01 от 13 февр. 1974 г. на началника
на СВ наименованието е променено на 25. общостроителна бригада – кв. Лагера,
София. От 25 юли 1978 г. със Заповед № 029 от 8 юли 1978 г. е формирана 25.
общостроителна дивизия, на базата на 25. бригада за жилищно строителство
и разформираните Бригада за жилищно строителство по системата „НОЕ“
(под. 9600) и част от 1. а.м.бат. (под. 4560). Новото строително съединение е
с постоянен гарнизон София и получава условното наименование и в.п. № на 25.
бригада за жилищно строителство под. 1265. През 1978 г. същото е променено
на под. 62560. През 1988 г. наименованието на поделението е 25. строителна
механизирана дивизия, с четири самостоятелни полка: 1. стр.п. – кв. Земляне, 2.
стр.п. – кв. Обеля, 3. стр.п. – кв. Бояна – Киноцентър, 4. стр.п. – кв. Обеля, един
автомашинен полк – кв. Обеля, един сам. батальон с виброполигон, дърводелска
работилница, арматурен двор, гипсов цех, железарска работилница, мозаечен цех
и обслужващ взвод – кв. Обеля и една сам. осигурителна рота – кв. Горубляне.
При структурната реформа в СВ през 1998 г. от 1 юли поделението преминава
към бригадна организация и приема наименованието 25. СМБ. С това наименование съществува до 31 авг. 2000 г.

Заповеди (1970–2000).
Протоколи на ВСС; доклади, сведения, отчети и анализи по дисциплинарната практика (1980–1993).
Строителни програми и годишни счетоводни баланси (1980–1989).
Трудови договори и актове за прекратяването им (1994–2000).
Азбучни книги за отчета на войниците от набор 1956 до набор 1980 г.
(1975–2000).
Документи на ППО (1975–1985).
Книга-история на поделението за периода 1980–1987 г.
Ликвидационно дело (2000).
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1. ПОЛК ОТ 30. МЕМД
Ф. 2777, 1 оп., 5 а.е., 0.19 л.м., 1980–1984 г.
1. полк от 30. МЕМД е с условно наименование под. 62680 и местостоянка
в София. Организационно е структуриран в два монтажни батальона в София и
Благоевград и един самостоятелен взвод в с. Челопеч. Вж. и Ф. 2766.

Заповеди на командира на поделението (1980–1984).
2. ПОЛК ОТ 30. МЕМД
Ф. 2778, 1 оп., 16 а.е., 0.56 л.м., 1971–1984 г.
2. полк от 30. МЕМД е с условно наименование под. 64710 и с местостоянка
в Пловдив. Организационно е структуриран в три монтажни батальона в Смолян, Сопот и Сливен. Вж. и Ф. 2766.

Заповеди на командира на поделението (1971–1984).
31. СТРОИТЕЛНА БРИГАДА – С. ГОЛЕМО БУЧИНО
Ф. 2780, 1 оп., 70 а.е., 1.55 л.м., 1980–1985 г.
На основание Решение № 1111 на Секретариата на ЦК на БКП от 21 дек.
1979 г., със Заповед № 044 от 29 дек. 1979 г. на началника на СВ се формира
31. общостроителна бригада, с условно наименование под. 64920 и дислокация с.
Големо Бучино, Пернишко. В състава на бригадата са формирани: 1. стр.п. – с.
Големо Бучино, 2. стр.п. – с. Борнарево, Пернишко, 3. стр.п. – с. Червена могила,
Пернишко и а.м.бат. – Перник. Поради намаляване обема на строителството в
района на Перник, на основание Решение № 110 от 15 февр. 1984 г. на Секретариата на ЦК на БКП, със Заповед № 0159 от 27 февр. 1984 г., началникът на СВ
разформира бригадата. Под. 64920 преминава към 1. общостроителна дивизия –
кв. Суходол, София. Вж. и Ф. 2002.

Заповеди (1980–1984).
Строителна програма (1980).
Азбучни книги за отчета на войниците от набор 1960 до набор 1965 г.
(1980–1984).
Раздавателни ведомости (1980–1984).
Ликвидационно дело (1985).
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БРИГАДА ЗА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО
ПО СИСТЕМАТА „НОЕ“ – СОФИЯ
Ф. 2796, 1 оп., 18 а.е., 2.60 л.м., 1974–1978 г.
Поделението е формирано в София със Заповед № 118 от 17 февр. 1975 г. на
началника на СВ, на основание Разпореждане на МС № 5 от 14 ян. 1975 г. Явното
му наименование е Управление за жилищно строителство, а условното – под.
9600. Възниква на базата на Управление за жилищно строителство към Външнотърговското предприятие „Техноекспортстрой“ при Министерството на минералните ресурси, което от 1 ян. 1975 г. е подчинено на СВ. Предметът на дейност е жилищно строителство в столицата с едроплощен кофраж тип „НОЕ“.
През 1975 г. бригадата има 1 стр. батальон и 1 а.м. рота. През 1976 г. щатът ѝ е
увеличен на 4 стр. батальона, 1 сам. домакински взвод и 1 учебна рота. През юли
1978 г., в изпълнение на Решение № 630 от 7 юли 1978 г. на Секретариата на ЦК
на БКП и Заповед № 029 от 8 юли 1978 г. на началника на СВ, бригадата престава
да съществува като самостоятелна строителна единица и преминава в състава
на новосъздадената 25. дивизия за жилищно строителство – София.

Заповеди (1975–1978).
Раздавателни ведомости за: щатни служители и работници от под. 9600
(1975–1978); служители и работници от „Техноекспортстрой“ (1974).
АВТОШКОЛА – КВ. СУХОДОЛ, СОФИЯ
Ф. 2856, 1 оп., 52 а.е., 1.43 л.м., 1968–1981 г.
Формирана от 10 апр. 1967 г. със Заповед № 020 от 1967 г. на началника
на ТП, в изпълнение на ПМС № 10 от 16 февр. 1967 г., с наименование Школа за
подготовка на шофьори и машинисти на строителни машини, за нуждите на
ТП. Условното наименование на школата е под. 1205. От 1978 г. то е променено
на под. 64090 – Сливница. С Решение № 53 от 15 ян. 1976 г. на Секретариата на
ЦК на БКП подготовката на шофьори за нуждите на армията и СВ преминава
изцяло в школите на Организацията за военнотехническа подготовка на населението. Това довежда до закриването на школата от 1 септ. 1981 г. със Заповед
№ 0680 от 4 авг. 1981 г. на началника на СВ.

Заповеди (1968–1981).
Азбучни книги за отчета на школниците от набор 1954 до набор 1962 г.
(1968–1981).
Документи на ППО (1971–1974).
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КИНИРПВД – СВ (КОМПЛЕКСЕН ИНСТИТУТ ЗА
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА, РАЗВОЙНА, ПРОЕКТАНТСКА И
ВНЕДРИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ НА СТРОИТЕЛНИ ВОЙСКИ)
Ф. 2979, 1 оп., 22 а.е., 0.69 л.м., 1985–1992 г.
Създаден със Заповед № 080 от 11 февр. 1985 г. на началника на СВ, на основание Разпореждане на Бюрото на МС № 7 от 5 февр. 1985 г. Образуван е на
основата на Проектантската организация, Базата за развитие и внедряване и
отдел „Технически прогрес“ на ГУСВ. Структуриран е в 3 направления: научноизследователска и развойна дейност; лаборатории, експериментиране и внедряване и проектиране. Закрит на 30 ноем. 1992 г. със Заповед № 284 от 26 ноем.
1992 г. на началника на СВ, на основание РМС № 116 от 20 ноем. 1992 г.

Заповеди (1985–1992).
Раздавателни ведомости (1985–1992).
Ликвидационно дело (1992).
8. СЛУЖБИ „ВРЕМЕННА ТРУДОВА ПОВИННОСТ“
През 1937 г. трудовите дружини, които са под ръководството на МОСПБ,
преминават към МВ. Към тях се формират нови трудови организации, които са
на бюджет към МОСПБ. Те получават наименованието служби „Временна трудова повинност“, а номерът им съответства на номера на трудовата дружина,
към която са разкрити. От 1 март 1937 г. в ГД на ТП се създава отдел „Временна трудова повинност“. Съгласно Наредбата-закон за временната трудова
повинност, обнародван в ДВ, бр. 86 от 19 апр. 1938 г., с временната трудова
повинност се извършва „благоустрояване на населените места; водоснабдяване
и изграждане на канализации; отводняване и пресушаване на блатисти места;
коригиране на реки и дерета; залесяване и др. обществено полезни работи“. На
временна трудова повинност подлежат всички мъже, български и чужди граждани, които са навършили 20 години, но не са по-възрастни от 45 години. Отработването на временната трудова повинност става лично, задължително по
постоянно местожителство и трае 10 дни всяка година. Приетият от НС на
24 дек. 1940 г. Закон за защита на нацията лишава българските евреи от редица
права, в това число и от правото да служат във войската. Законът регламентира службата на младежите от еврейски произход да преминава в ТВ, които
от 1940 г. са самостоятелен род войска от Действащата армия. Министърът
на войната издава специална Наредба за отбиване на трудовата служба на лицата от еврейски произход. Тя е утвърдена със Заповед № 195 от 15 май 1941 г.
След присъединяването на България към Тристранния пакт на 1 март 1941 г. и
последвалото увеличаване на репресивните мерки срещу евреите в страната, МВ
издава наредба за формирането на еврейски работни групи към служба „Времен-
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на трудова повинност“ при трудовите дружини. Към някои от дружините от
еврейските работни групи се формират отряди.

1. СЛУЖБА „ВРЕМЕННА ТРУДОВА ПОВИННОСТ“
Ф. 2058, 1 оп., 50 а.е., 2.07 л.м., 1936–1944 г.
Разкрита към 1. трудова дружина – София. В архивните ѝ документи се откриват сведения за еврейските трудови групи, работили на обекти в с. Клисура,
Ихтиман, с. Златуша, с. Мещица, с. Батановци, Ботевград, с. Церово, Брезник,
с. Бегуновци, с. Кошарево, с. Искрец, София, Своге, Роман и с. Калугерово. Документи на 1. служба „Временна трудова повинност“ – София за 1942–1945 г. се
съхраняват и в ДА – София, ЧП 36.

Заповеди на началника на 1. служба „Временна трудова повинност“
(1942–1944).
Наднични листове и раздавателни списъци за надничари (1936–1944).
2. СЛУЖБА „ВРЕМЕННА ТРУДОВА ПОВИННОСТ“
Ф. 2059, 1 оп., 4 а.е., 0.20 л.м., 1942–1943 г.
Разкрита към 2. трудова дружина – Пловдив. В архивните ѝ документи се
откриват сведения за еврейските трудови групи, работили на обекти в Белово,
с. Широка поляна, с. Ветрен, с. Звъничево, с. Лозен, с. Симеоновец и м. Тихите
извори.

Заповеди на началника на 2. служба „Временна трудова повинност“
(1942–1943).
5. СЛУЖБА „ВРЕМЕННА ТРУДОВА ПОВИННОСТ“
Ф. 2062, 1 оп., 43 а.е., 0.80 л.м., 1937–1948 г.
Разкрита към 5. трудова дружина – Търново. В архивните ѝ документи се
откриват сведения за „безработната“ трудова група, работила на обекти в Тетевен и с. Рибарица и еврейските трудови групи в Долна Оряховица, Павликени,
с. Горско Косово, Трявна, с. Микре и с. Кърнаре.

Заповеди на началника на 5. служба „Временна трудова повинност“ и
заповедни книги (1937–1947).
Наднични листове за работници (1938–1945).
Раздавателна книга за офицери, подофицери и чиновници (1939–1948).
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6. СЛУЖБА „ВРЕМЕННА ТРУДОВА ПОВИННОСТ“
Ф. 2063, 1 оп., 20 а.е., 0.75 л.м., 1937–1948 г.
Разкрита към 6. трудова дружина – Плевен. В архивните ѝ документи се откриват сведения за мобилизираните лица в еврейските трудови групи в Ловеч, Свищов, гара Гаврен, Белене и Враца и за „безработните“ групи, работили на обекти
в Кула, с. Грамада, Видин, Белоградчик, Враца, гара Лакатник, Вършец и Лясковец.

Заповеди на началника на 6. служба „Временна трудова повинност“ и
заповедни книги (1937–1948).
Наднични листове: за работници от „безработните“ групи (1937–1946);
за мобилизирани евреи (1943).
Раздавателни книги за щатни чинове (1939–1948).
7. СЛУЖБА „ВРЕМЕННА ТРУДОВА ПОВИННОСТ“
Ф. 2064, 1 оп., 24 а.е., 0.80 л.м., 1939–1947 г.
Разкрита към 7. трудова дружина – Радомир. В архивните ѝ документи се
откриват сведения за мобилизираните работници на обекти в Симитли, Разлог,
с. Гюешево, с. Царево село, Босилеград, Кюстендил, с. Трекляно, Неврокоп, с. Жед
на, с. Бобов дол, Дупница, Самоков, с. Рила, Горна Джумая, Петрич и с. Кулата.

Заповеди на началника на 7. служба „Временна трудова повинност“
(1939–1947).
Входяща кореспонденция и донесения до началника на службата (1939–
1940).
Наднични листове за работници (1939–1943).
Списъци на запасни войници – миньори (1944).
8. СЛУЖБА „ВРЕМЕННА ТРУДОВА ПОВИННОСТ“
Ф. 2065, 1 оп., 36 а.е., 0.90 л.м., 1938–1948 г.
Разкрита към 8. трудова дружина – Стара Загора. В архивните документи се откриват сведения за мобилизираните работници на обекти в Асеновград,
Ивайловград, Чирпан, Хасково, Кърджали, Симеоновград, Тополовград, Златоград, Ардино, Момчилград, Крумовград, Харманли, с. Сърнево, с. Устово, с. Стояново, с. Морянци и с. Давидково.

Заповедни книги по личния състав и дейността на 8. служба „Временна
трудова повинност“ (1938, 1940–1948).
Наднични листове за надничари (1938–1944).
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9. СЛУЖБА „ВРЕМЕННА ТРУДОВА ПОВИННОСТ“
Ф. 2066, 1 оп., 3 а.е., 0.14 л.м., 1942–1948 г.
Започва да функционира от 18 февр. 1942 г. в Скопие. Мобилизираните запасни военнослужещи, работници от безработно население и лицата от еврейс
ки произход от Скопска, Щипска, Битолска и Кочанска околии работят по строителството на пътя Куманово – с. Гиляне, жп линията с. Гюешево – Куманово
и обекти в Роман, с. Калугерово, с. Бресте, с. Тлачене и Кнежа. В архивните
документи има списъци на мобилизирани евреи в работна група с. Водно, Скопско.

Заповедни книги за движението на личния състав и дейността на 9. служба „Временна трудова повинност“ (1942–1948).
11. СЛУЖБА „ВРЕМЕННА ТРУДОВА ПОВИННОСТ“
Ф. 2067, 1 оп., 5 а.е., 0.13 л.м., 1942–1945 г.
Разкрита от 16 апр. 1942 г. към 11. трудова дружина – Демир Хисар и функционира до 15 февр. 1945 г. В архивните документи се откриват сведения за мобилизираните в работните групи младежи и запасни военнослужещи, работили
по изграждането на жп линията Симитли – Валовище и строителни обекти в
района на Драмска, Зиляховска и Серска околии.

Заповедни книги за движението на личния състав и дейността на 11. служ
ба „Временна трудова повинност“ (1942–1945).
12. СЛУЖБА „ВРЕМЕННА ТРУДОВА ПОВИННОСТ“
Ф. 2069, 1 оп., 3 а.е., 0.08 л.м., 1942–1945 г.
Разкрита към 12. трудова дружина във Велес. От 28 февр. 1943 г. към нея е
сформиран еврейски отряд в Свети Врач. В архивните документи се откриват
сведения за мобилизирани граждански лица и запасни военнослужещи от Скопска, Кумановска, Вранска, Моравска, Сурдулишка, Кочанска, Радомирска, Горноджумайска, Светиврачка и Трънска околии. Те са работили на строителни обекти в Битолска област, Прилеп, Крушово, с. Богомила – Велешко, с. Горни Косел –
Охридско, с. Ленище – Прилепско. Работниците от еврейския отряд през 1943 г.
работят по полагането на жп линията Горна Джумая – Изворите – Кулата, в
участъка гара Пирин – гара Марикостиново.

Заповедни книги за движението на личния състав на 12. служба „Вре
менна трудова повинност“ (1942–1945).
Заповеди на началника на еврейския отряд – Свети Врач (1943).
Разчетни книги за щатните служители (1942–1944).
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9. АВТОМАШИННИ БАЗИ
Съществуващите автомашинни батальони към общостроителните бригади от 1 ян. 1959 г. се извеждат като самостоятелни поделения. Целта е да
се подобри организацията, експлоатацията и поддръжката на строителната
механизация и да се повиши тяхната производителност и рентабилност. Със
Заповед № 797 от 27 дек. 1962 г. на началника на ТП, от 1 ян. 1963 г. някои от
автомашинните бази се закриват. Техните активи и пасиви се поемат, както
следва: а.м.б. под. 1190 – с. Ботунец преминава към под. 1630 – а.м.б. – София;
а.м.б. – Пловдив – към под. 2652 – а.м.б. – Стара Загора и а.м.б. – Варна – към
под. 1850 – а.м.б. – Плевен. Със Заповед № 630 от 11 дек. 1965 г. на началника на
ТП поделенията с №№ 1630, 1850 и 2652 се закриват от 1 ян.1966 г. Формира
се Бригада за комплексна строителна и монтажна механизация – София, с в.п.
№ 1050. Бригадата има следните подразделения: а.м.п. – София, с в.п. № 1070;
а.м.п. – Стара Загора, с в.п. № 1080 и а.м.п. – Плевен, с в.п. № 1090. От 1 февр.
1970 г., със Заповед № 01 от 27 ян. 1970 г. на началника на СВ, щабът на Бригадата за комплексна строителна и монтажна механизация (под. 1050) се разформира. Полковете се обособяват като самостоятелни части, пряко подчинени
на ГУСВ: 1. полк за комплексна строителна и монтажна механизация, София;
2. полк за комплексна строителна и монтажна механизация, Стара Загора и 3.
полк за комплексна строителна и монтажна механизация, Плевен. Те съществуват до 1 ян. 1972 г. , когато със Заповед № 42 от 20 ян. 1972 г. на началника на СВ
се разформират. Личният състав, активите и пасивите им се поемат от строителните съединения. Под. 1070 преминава към под. 1110, София; под. 1080 – към
под. 2650, Стара Загора и под. 1090 – към под. 1810, Плевен.

АВТОМАШИННА МЕХАНИЗИРАНА БАЗА – СОФИЯ
Ф. 2076, 2 оп., 49 а.е., 1.50 л.м., 1958–1968 г.
Заповеди на под. 1630 (1959–1965).
Раздавателни ведомости на: под. 1630 (1958–1965); а.м.б. – под. 1190 с.
Ботунец (1961–1962).
Щатно-длъжностна книга за отчета на офицерите от под. 1630 и под.
1050 (1963–1968).
АВТОМАШИННА БАЗА – СТАРА ЗАГОРА
Ф. 2077, 3 оп., 33 а.е., 1.42 л.м., 1963–1971 г.
Заповеди на под. 2652 (1963–1965).
Раздавателни ведомости на: под. 2652 (1963–1965); под. 1080 (1966–
1971).
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Азбучни книги за отчета на войниците от набори 1942, 1943, 1947, 1948
и 1949 г. (1963–1969).
БРИГАДА ЗА КОМПЛЕКСНА СТРОИТЕЛНА И МОНТАЖНА
МЕХАНИЗАЦИЯ – СОФИЯ
Ф. 2078, 1 оп., 29 а.е., 0.80 л.м., 1966–1970 г.
Заповеди на под. 1050 (1966–1969).
Раздавателни ведомости (1966–1969).
Щатове и щатни разписания (1966–1969).
Азбучни книги за отчета на войниците от набор 1944 до набор 1949 г.
(1966–1970).
ПОЛК ЗА КОМПЛЕКСНА СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ
(1. ПОЛК ЗА КОМПЛЕКСНА СТРОИТЕЛНА И МОНТАЖНА
МЕХАНИЗАЦИЯ) – СОФИЯ
Ф. 2079, 1 оп., 8 а.е., 0.20 л.м., 1966–1967 г.
Раздавателни ведомости за офицери, сержанти, военни служители и работници от под. 1070 (1966–1967).
АВТОМАШИННА БАЗА – ПЛЕВЕН
Ф. 2080, 1 оп., 24 а.е., 0.70 л.м., 1959–1965 г.
Заповеди на под. 1850 (1959–1965).
Раздавателни ведомости (1963–1965).
Азбучни книги за отчета на войниците от набор 1941 до набор 1945 г.
(1959–1965).
АВТОМАШИНЕН ПОЛК (3. ПОЛК ЗА КОМПЛЕКСНА
СТРОИТЕЛНА И МОНТАЖНА МЕХАНИЗАЦИЯ) – ПЛЕВЕН
Ф. 2081, 2 оп., 28 а.е., 0.71 л.м., 1966–1971 г.
Заповеди на под. 1090 (1966–1967).
Раздавателни ведомости (1966–1971).
Документи на ППО (1966–1969).
Азбучни книги за отчета на войниците от набори 1946 и 1947 г. (1966–
1969).
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1. АВТОМАШИННА БРИГАДА – ПОД. 4560
Ф. 2792, 1 оп., 20 а.е., 1.62 л.м., 1976–1978 г.
На основание Протокол № 1134 от 16 дек. 1975 г. на Секретариата на ЦК
на БКП, със Заповед № 050 от 27 дек. 1975 г. на началника на СВ е създадена
1. автомашинна бригада на територията на София, с условното наименование
под. 4560 и местостоянка кв. Челопечене. Формирана е на базата на а.м. полк
под. 1120 от 20. общостроителна дивизия, а.м. батальон на 25. общостроителна бригада и а.м. рота от Бригадата за жилищно строителство по системата
„НОЕ“. Задачата ѝ е да осигурява строителните съединения на територията на
София и окръга с автотранспорт, строителна механизация, варови и бетонови
разтвори. Бригадата участва в строителството на МОК „Елаците“, МДК „Г.
Дамянов“ и СМК „Л. Брежнев“. В изпълнение на Решение № 630 от 7 юли 1978 г.
на Секретариата на ЦК на БКП, началникът на СВ разформира бригадата със
Заповед № 029 от 8 юли 1978 г.

Заповеди (1976–1978).
Раздавателни ведомости (1976–1978).
10. ВОЕННОПОЧИВНИ ДОМОВЕ И САНАТОРИУМИ
В първите години от съществуването на трудовата институция, поради
липса на собствена база, държавните служители и трудоваците са изпращани
на лечение и почивка в държавните санаториуми. През 1927–1928 г. за нуждите
на Трудово горско стопанство „Тича“ е построена почивна станция „Слънчево“
край черноморското селище Гьозекен (с. Обзор). По-късно за балнеолечение са отделени няколко помещения на Школата за трудови офицери в с. Горна баня. През
1948 г. е наета за почивна база вила „Чайка“ край Варна, а през 1956 г. е построен
почивният дом „Дружба“, Варна. Към края на 50-те години военнослужещите,
военните служители и техните семейства разполагат общо с около 155 легла.
През 1967 г. е завършен и включен в експлоатация нов почивен дом в с. Китен и
профилакториум във Велинград. През 1974 г. е завършен строежът на почивния
комплекс в с. Приморско, а почивният дом в с. Китен е разширен и преустроен.
През 1976 и 1977 г. ВПД „Дружба“ и Велинград са преустроени в целогодишни
профилакториуми с пълноценна лечебна база. Това осигурява на СВ повече от 800
легла за лятна почивка, като 255 от тях се ползват целогодишно. През 1980 г.
е пусната в експлоатация и почивната станция със 180 легла в курорта Пампорово, а през 1981 г. заработва и балнеосанаториумът в Хисаря със 160 легла.
Изградени са бази за краткотраен отдих в м. Кайлъка край Плевен, на Витоша,
в Старозагорските минерални бани и в м. Копривките в Родопите. През 1984 г.
санаториалното почивно дело в СВ преминава изцяло на самостоятелен баланс.
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Дотогава военнопочивните домове са пряко подчинени на ГУТП, Главния щаб на
СВ или строителните съединения, с които са в един гарнизон. През 1994 и 1995 г.
получават лицензи за категоризация и предлагат комплексно туристическо обслужване на български и чуждестранни туристи.

ВПД „ЕВРИДИКА“ – ПАМПОРОВО
Ф. 3020, 2 оп., 36 а.е., 0.72 л.м., 1984–2000 г.
Заповеди (1984–2000).
Раздавателни ведомости (1984–2000).
Счетоводни баланси (1992–2000).
Трудови договори (1995–2000).
Ликвидационно дело (2000).
БАЛНЕОСАНАТОРИУМ – ХИСАР
Ф. 3021, 2 оп., 35 а.е., 0.80 л.м., 1983–2000 г.
Заповеди (1991–2000).
Раздавателни ведомости (1983–2000).
Счетоводни баланси (1995–2000).
Трудови договори (1994–2000).
Ликвидационно дело (2000).
БАЛНЕОСАНАТОРИУМ „РОДОПИ“ – ВЕЛИНГРАД
Ф. 3022, 2 оп., 35 а.е., 0.52 л.м., 1984–2000 г.
Заповеди (1984–2000).
Раздавателни ведомости (1984–2000).
Счетоводни баланси (1992–2000).
Трудови договори (1992–2000).
Ликвидационно дело (2000).
ЛЕЧЕБНО-ПОЧИВЕН КОМПЛЕКС „ДРУЖБА“ – с. ОБЗОР
Ф. 3023, 2 оп., 41 а.е., 0.72 л.м., 1984–2000 г.
Заповеди (1984–2000).
Раздавателни ведомости (1984–2000).
Счетоводни баланси (1992–2000).
Трудови договори (1993–2000).
Ликвидационно дело (2000).
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ВПД „ХЕЛИОС – ГЕЯ“ – ПРИМОРСКО, КИТЕН
Ф. 3024, 2 оп., 23 а.е., 0.63 л.м., 1984–2000 г.
Заповеди (1984–2000).
Раздавателни ведомости (1984–2000).
Трудови договори (1995–2000).
Ликвидационно дело (2000).
ВПД „АВГУСТА ТРАЯНА“ – СТАРОЗАГОРСКИ БАНИ
Ф. 3025, 2 оп., 21 а.е., 0.32 л.м., 1984–2000 г.
Заповеди (1992–2000).
Раздавателни ведомости (1984–2000).
Счетоводни баланси (1992–2000).
Трудови договори (1997–2000).
Ликвидационно дело (2000).
ВПД „ТИЧА“ – с. ОБЗОР
Ф. 3026, 2 оп., 19 а.е., 0.35 л.м., 1984–2000 г.
Заповеди (1990–2000).
Раздавателни ведомости (1984–2000).
Счетоводни баланси (1992–2000).
Трудови договори (1993–2000).
Ликвидационно дело (2000).
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СХЕМА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА,
ВОЕННОПОЩЕНСКАТА НОМЕРАЦИЯ И
ДИСЛОКАЦИЯТА НА ПОДЕЛЕНИЯТА ОТ
СТРОИТЕЛНИ ВОЙСКИ 1978 Г.
А. Командване
Началник на Главно управление на СВ
Зам.-началник на СВ, той е и началник на Политическо управление на СВ
Зам.-началник на СВ по строителството
Зам.-началник на СВ, той е и началник тил на СВ
Зам.-началник на СВ по икономическите въпроси
Б. Щаб (под. 1200/под. 66100)
Началник щаб на СВ
Зам.-началник щаб на СВ
Пом.-началник щаб по координацията
Пом.-началник щаб по СС и ОТ (под. 66830)
Началник на оперативен отдел (под. 66410)
Началник на мобилизационно-комплектовъчен отдел (под. 1200–2/под.
64940)
Началник на учебен отдел (под. 1200–3/под. 66810)
Началник на строеви отдел (под. 62880)
Началник АСУ (под. 62000)
Началник служба артилерийско въоръжение (под. 66900)
Секретно деловодство
Явно деловодство
Комендант (под. 66120)
Самостоятелна рота за обслужване на ГУСВ (под. 1200-ПО/под. 66970)
В. Самостоятелни управления и отдели в ГУСВ
Политическо управление на СВ (под. 1250/под. 66000)
Техническо управление на СВ (под. 1300/под. 66080)
Управление механизация и автотранспорт (под. 1500/под. 64140)
Тил на СВ (под. 1350/под. 66600)
Медицински отдел (под. 1354/под. 62160)
Отдел „Материално-техническо снабдяване“ (под. 1355/под. 62750)
Отдел „Кадри“ (под. 1230/под. 64390)
Договорно-правен отдел (под. 1240/под. 62790)
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Отдел „Планово-икономически“ (под. 1380/под. 66580)
Финансово-счетоводен отдел (под. 1360/под. 64990)
Отдел „Щат и ТРЗ“ (под. 1330/под. 62520)
Отдел „Капитално строителство“ (под. 1260/под. 66490)
Проектантска организация (под. 64960)
База за развитие и внедряване (под. 66870)
Отдел „ЕИПЗ“ (под. 66910)
Отдел „Социологически изследвания“ (под. 66040)
Отдел „ВВФК“ (под. 64340)
ВКР – ГУСВ (под. 66150)
Г. Подчинени на ГУСВ съединения и части
1. общостроителна дивизия – кв. Суходол, София (под. 1605/под. 64450)
5. общостроителна дивизия – Плевен (под. 1810/под. 62720)
6. общостроителна дивизия – Пловдив (под. 3020/под. 66340)
13. общостроителна дивизия – Варна (под. 2400/под. 62180)
18. общостроителна дивизия – Стара Загора (под. 2650/под. 64580)
20. общостроителна дивизия – кв. Горубляне, София (под. 1110/под. 62640)
Електромашинна и монтажна бригада – София (под. 1310/под. 64210)
25. общостроителна дивизия – София (под. 1265/под. 62560)
Бригада за строителна механизация – София (под. 4560/под. 62410)
Специализирана бригада за жилищно строителство по системата „НОЕ“ –
София (под. 9600/под. 66880)
Автошкола – кв. Суходол, София (под. 1205/под. 64090)
Школа за монтажни кадри – Бургас (под. 1206/под. 66020)
ВНВСУ „Ген. Благой Иванов“ – София
Д. Подразделения
І. 1. общостроителна дивизия
1. Щаб на 1. ОСД – кв. Суходол, София (под. 1605/под. 64450)
2. Учебен батальон – с. Големо Бучино, Пернишко (под. 1615/под. 66820)
3. Домакинска рота на дивизията – кв. Суходол, София (под. 1621/под. 62940)
4. Специален батальон – кв. Суходол, София (под. 1741/под. 66400)
– сам. ОК рота – Станке Димитров (под. 1741–А/под. 64020)
– сам. взвод СМР – Перник (под. 64670)
– сам. взвод СМР – кв. Суходол, София (под. 62510)
– сам. взвод ПД – кв. Суходол, София (под. 66890)
5. Автомашинен полк – кв. Суходол, София (под. 1610/под. 62080)
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– 1. ОК а.м. батальон – Благоевград (под. 1611/под. 66010)
– 2. ОК а.м. батальон – Перник (под. 1612/под. 62260)
– 1. сам. а.м. рота – Ботевград (под. 1608/под. 64680)
– 2. сам. а.м. рота – Кюстендил (под. 1614/под. 64430)
– сам. а.м. взвод – Самоков (под. 66500)
6. 1. стр. полк – Ботевград (под. 1780/под. 66560)
– 1. стр. батальон – Ботевград (под. 1788/под. 64410)
– 2. стр. батальон – Правец (под. 1789/под. 62960)
– специализиран взвод – Ботевград (под. 1786/под. 66730)
7. 2. стр. полк – Кюстендил (под. 1795/под. 64520)
– 1. ОК батальон – Бобов дол (под. 1755/под. 66570)
– 2. стр. батальон – Кюстендил (под. 1796/под. 62500)
– 3. ОК батальон – Станке Димитров (под. 1753/под. 64100)
– сам. ОК взвод – Трън (под. 62230)
8. 3. стр. полк – Перник (под. 1722/под 62210)
– сам. стр. рота – Самоков (под. 1743/под. 66230)
– сам. стр. взвод – с. Очуша (под. 66660)
– сам. стр. рота – с. Извор (под. 1742/под. 62800)
– сам. стр. рота – Брезник (под. 1730/под. 66030)
– ОК стр. батальон – с. Борнарево (под. 1671/под. 64160)
– сам. стр. взвод – с. Големо Бучино (под. 1670/под. 62620)
– сам. рота – услуга – Перник (под. 1735/под. 64780)
9.4. стр. полк – Благоевград (под. 1650/под. 62700)
– 1. стр. батальон – Петрич (под. 1648/под. 62250)
– 2. стр. батальон – Благоевград (под. 1791/под. 66780)
– 3. стр. батальон – с. Илинденци (под. 1672/под. 64730)
– ОК стр. рота – Гоце Делчев (под. 1654/под. 66390)
– ОК стр. рота – каскада „Белмекен – Сестримо“ (под. 1646/под. 64570)
– сам. стр. взвод – Рилски манастир (под. 1673/под. 62150)
– сам. батальон – кв. Суходол (под. 1740/под. 62220)
ІІ. 5. общостроителна дивизия
1. Щаб на дивизията – Плевен (под. 1810/под. 62720)
2. Домакинска рота на дивизията – Плевен (под. 1900/под. 66160)
3. Учебен батальон – Плевен (под. 1910/под. 64690)
4. Автомашинен полк – с. Ясен, Плевенско (под. 1901/под. 66470)
– 1. ОК а.м. батальон – Роман (под. 1902/под. 64530)
– 2. ОК а.м. батальон – с. Ясен (под. 1903/под. 66320)
– 3. ОК а.м. батальон – Велико Търново (под. 1904/под. 62390)
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– 1. ОК рота – Враца (под. 1905/под. 62200)
– 1. ОК сам. а.м. рота – ЦРР – с. Ясен (под. 1901/под. 66750)
5. 1. стр. полк – Роман (под. 1920/под. 66050)
– 1. стр. батальон – Роман (под. 1925/под. 62320)
– 2. стр. батальон – Роман (под. 1926/под. 64980)
– 3. стр. батальон – Роман (под. 1927/под. 66110)
– 4. стр. батальон – Роман (под. 1928/под. 64030)
– 5. стр. батальон – Роман (под. 1929/под. 66860)
– 1. сам. стр. рота – Роман (под. 1922/под. 62130)
6. 2. стр. полк – с. Ясен, Плевенско (под. 1940/под. 64350)
– 1. стр. батальон – с. Ясен (под. 1945/под. 62020)
– стр. рота – Плевен (под. 1915/под. 66380)
– стр. рота – Ловеч (под. 1981/под. 62990)
– стр. рота – с. Ясен (под. 1948/под. 66950)
– стр. рота – Златна Панега (под. 1943/под. 64370)
7. 3. стр. полк – Враца (под. 1960/под. 62860)
– стр. рота – Козлодуй (под. 1951/под. 64280)
– стр. рота – Видин (под. 1962/под. 66460)
– стр. рота – Враца (под. 1964/под. 64760)
– стр. рота – с. Слатина (под. 1965/под. 66800)
– сам. стр. взвод – Бойчиновци (под. 1961/под. 62610)
8. 4. стр. полк – Велико Търново (под. 1990/под. 66920)
– 1. стр. батальон – Велико Търново (под. 62110)
– 2. стр. батальон – Велико Търново (под. 64070)
– сам. стр. взвод – Свищов (под. 1923/под. 62300)
9. 5. стр. полк – Габрово (под. 1994/под. 62340)
– 1. стр. батальон – с. Недевци (под. 1996/под. 64950)
– 2. стр. батальон – м. Разсадник (под. 1997/под. 66200)
– ОК стр. рота – Върбаново (под. 1992/под. 62870)
– ОК стр. рота – с. Яворец (под. 1993/под. 64080)
– ОК стр. рота – м. Километъра (под. 1999/под. 66640)
ІІІ. 6. общостроителна дивизия
1. Щаб на дивизията – Пловдив (под. 3020/под. 66340)
2. Домакинска рота на дивизията – Пловдив (под. 62030)
3. Учебен батальон – Пловдив (под. 3025/под. 64110)
4. Самостоятелен взвод – Копривщица (под. 3057/под. 66960)
5. Автомашинен полк – Пловдив (под. 3160/под. 64180)
– 1. сам. а.м. рота – Сопот (под. 3161/под. 62930)
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– 2. сам. а.м. рота – Панагюрище (под. 3162/под. 64500)
– 3. сам. а.м. рота – Смолян (под. 3163/под. 62430)
– 4. сам. а.м. рота – Пловдив (под. 3164/под. 66140)
– 1. сам. а.м. взвод – Велинград (под. 3165/под. 64310)
– 2. сам. а.м. взвод – Пловдив (под. 3167/под. 62540)
6. 1. стр. полк – Сопот (под. 3144/под. 62280)
– 1. стр. батальон – Сопот (под. 3146/под. 64050)
– 2. стр. батальон – Калофер (под. 3142/под. 66190)
– 3. стр. батальон – с. Кърнаре (под. 3145/под. 62170)
– 1. сам. стр. взвод – Клисура (под. 3148/под. 62740)
7. 2. стр. полк – Панагюрище (под. 3058/под. 64830)
– 1. стр. батальон – Панагюрище (под. 3061/под. 62630)
– 2. стр. батальон – с. Елшица (под. 3062/под. 64150)
– 1. сам. стр. рота – Панагюрище (под. 3059/под. 62850)
– 1. сам. стр. взвод – МОК „Медет“ (под. 3060/под. 66590)
8. 3. стр. батальон – Смолян (под. 3122/под. 62890)
– 1. стр. батальон – Смолян (под. 3127/под. 64840)
– 2. стр. батальон – Кърджали (под. 3128/под. 64660)
– 1. сам. стр. рота – Пампорово (под. 3124/под. 62360)
– 2. сам. стр. рота – Мадан (под. 3129/под. 66090)
– 3. сам. стр. рота – с. Смилян (под. 64640)
9. 4. стр. полк – Пловдив (под. 3040/под. 62730)
– 1. стр. батальон – Пловдив (под. 3030/под. 66430)
– сам. стр. взвод – с. Лъки (под. 62650)
– 1. сам. стр. рота – Пещера (под. 3038/под. 64400)
– 2. сам. стр. рота – Свиленград (под. 3039/под. 64130)
– 1. сам. стр. взвод – Хисар (под. 3033/под. 62420)
– сам. стр. взвод – Първомай (под. 3036/под. 66630)
10. Сам. стр. батальон – Велинград (под. 3050/под. 64740)
– сам. стр. взвод – Велинград (под. 3051/под. 64740-А)
– сам. стр. взвод – Велинград (под. 3052/под. 64740-Б)
– сам. стр. взвод – Велинград (под. 3053/под. 64740-В)
– сам. стр. взвод – Велинград (под. 3057/под. 64740-Г)
– сам. стр. взвод – Велинград (под. 3058/под. 64740-Д)
– сам. стр. взвод – Велинград (под. 3054/под. 64740-Е)
– сам. стр. взвод – Велинград (под. 3055/под. 64740-Ж)
– сам. стр. взвод – с. Цветино (под. 3056/под. 62580)
– сам. стр. взвод – с. Яденица (под. 3094/под. 66250)
11. Дивизионна специална рота – железарска работилница – Пловдив (под.
3026/под. 66260)
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ІV. 13 общостроителна дивизия
1. Щаб на дивизията – Варна (под. 2400/под. 62180)
2. Домакинска рота на дивизията – Варна (под. 2410/под. 64700)
3. Учебен батальон – Варна (под. 2430/под. 62040)
4. Автомашинен полк – Варна (под. 2420/под. 62900)
– 1. а.м. батальон – Варна (под. 2421/под. 64820)
– 2. а.м. батальон – Девня (под. 2422/под. 62590)
– 3. а.м. батальон – Шумен (под. 2423/ 66180)
– 1. сам. а.м. рота – Варна (под. 2424/под. 64170)
– 2. сам. а.м. рота – Смядово (под. 2425/под. 64230)
5. 1. стр. полк – Девня (под. 2480/под. 66760)
– 1. стр. батальон – Девня (под. 2435/под. 64540)
– 2. стр. батальон – Девня (под. 2490/под. 62330)
– 3. стр. батальон – с. Кипра (под. 2567/под. 66480)
6. 2. стр. полк – Варна (под. 2455/под. 64610)
– 1. стр. батальон – Варна (под. 2530/под. 62120)
– 2. стр. батальон – Нови пазар (под. 2438/под. 64550)
– 1. сам. стр. рота – Варна (под. 2540/под. 62760)
– 2. сам. стр. рота – Варна (под. 2550/под. 64470)
7. 3. стр. полк – Шумен (под. 2565/под. 66060)
– 1. стр. батальон – с. Мътница (под. 2568/под. 62240)
– 2. стр. батальон – Шумен (под. 2520/под. 64420)
– 1. сам. стр. рота – с. Мътница (под. 2566/под. 66650)
– 2. сам. стр. рота – с. Мътница (под. 2564/под. 66710)
– сам. стр. взвод – Търговище (под. 62100)
8. 4. стр. полк – Девня (под. 2426/под. 66520)
9. 5. стр. полк – Смядово (под. 2570/под. 64590)
10. Самостоятелен полк – услуга – Варна (под. 2440/под. 62600)
11. Дисциплинарен изправителен батальон – с. Чернево (под. 3725/под.
62980)
12. Батальон – услуга – Девня (под. 2470/под. 64120)
13. Батальон – услуга – Русе (под. 2444/под. 66840)
V. 18 общостроителна дивизия
1. Щаб на дивизията – Стара Загора (под. 2650/под. 64580)
2. Домакинска рота на дивизията – Стара Загора (под. 2651/под. 62370)
3. Учебен батальон – Стара Загора (под. 2656/под. 66420)
4. Автомашинен полк – Стара Загора (под. 2656/под. 66510)
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– 1. а.м. батальон – Раднево (под. 2657/под. 62380)
– 2. а.м. батальон – Сливен (под. 2658/под. 64770)
– 3. а.м. батальон – Казанлък (под. 2661/под. 62050)
– сам. а.м. рота – Бургас (под. 2659/под. 66790)
– сам. а.м. рота – Ямбол (под. 2660/под. 64810)
5. 1. стр. полк – Сливен (под. 2670/под. 64800)
– 1. стр. батальон – Сливен (под. 2671/под. 62780)
– 2. стр. батальон – Сливен (под. 2672/под. 66530)
– 3. стр. батальон – с. Братя Кунчеви (под. 2673/под. 64440)
6. 2. стр. полк – Бургас (под. 2680/под. 62840)
– 1. стр. батальон – Бургас (под. 2687/под. 66220)
– 1. сам. стр. рота – Приморско (под. 2681/под. 64750)
– 2. сам. стр. рота – Малко Търново (под. 2704/под. 62950)
– 1. сам. стр. взвод – Грудово (под. 2682/под. 66720)
– 2. сам. стр. взвод – с. Влас (под. 2683/под. 64870)
– 3. сам. стр. взвод – с. Сарафово (под. 2711/под. 62810)
7. 3. стр. полк – Казанлък (под. 2690/под. 66280)
– 1. стр. батальон – с. Шейново (под. 2689/под. 62440)
– 2. стр. батальон – вр. Бузлуджа (под. 2691/под. 64460)
– 3. стр. батальон – Казанлък (под. 2692/под. 62910)
8. 4. стр. полк – Ямбол (под. 2762/под. 64930)
– 1. стр. батальон – Елхово (под. 2737/под. 64000)
– 2. стр. батальон – Ямбол (под. 2738/под. 66130)
– 1. сам. стр. рота – Ямбол (под. 2736/под. 66450)
9. 5. стр. полк – Раднево (под. 2750/под. 62770)
– 1. стр. батальон – с. Медникарево (под. 2757/под. 64380)
– 1. сам. стр. рота – Раднево (под. 2752/под. 66240)
– 2. сам. стр. рота – с. Ябълково (под. 2755/под. 66440)
– 3. сам. стр. рота – Стара Загора (под. 2693/под. 64860)
– рота – услуга – с. Трояново (под. 2756/под. 62710)
10. Дивизионна рота – услуга – Стара Загора (под. 2703/под. 66620)
11. Дисциплинарен изправителен батальон – с. Медникарево (под. 3726/под.
62400)
12. Специален батальон – Стара Загора (под. 2653/под. 64200)
VІ. 20. общостроителна дивизия
1. Щаб на дивизията – кв. Горубляне, София (под. 1110/под. 62640)
2. Домакинска рота на дивизията – кв. Горубляне (под. 1115/под. 64060)
3. Учебен батальон – кв. Челопечене (под. 1185/под. 66610)
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4. Специален полк – с. Бусманци (под. 1125/под. 64630)
– 1. батальон – с. Бусманци (под. 1125-А/под. 66210)
– 2. батальон – с. Бусманци (под. 1125-Б/под. 62350)
– сам. рота – с. Бусманци (под. 1125-В/под. 64300)
5. 1. стр. полк – с. Бусманци (под. 1150/под. 62070)
– 1. батальон – с. Бусманци (под. 1150-А/под. 66290)
– сам. рота – с. Бусманци (под. 1150-Б/под. 66770)
– сам. взвод – с. Живково (под. 1150-В/под. 62690)
– 2. батальон – с. Бухово (под. 1130/под. 64720)
6. 1. полк – услуга – с. Бухово (под. 1160/под. 66360)
7. 2. полк – услуга – София (под. 1170/под. 64880)
– сам. батальон – София (под. 1170-А/под. 64880-А)
– сам. рота – София (под. 1170-Б/под. 64880-Б)
- сам. рота – София (под. 1170-В/под. 64880-В)
– рота – услуга към ПУ на ГУСВ – София (под. 64790)
8. 2. стр. полк – кв. Дървеница, София (под. 1180/под. 64240)
– 1. батальон – кв. Дървеница (1180-А/под. 66700)
– 2. батальон – кв. Дървеница (под. 1180-Б/под. 64220)
– 3. батальон – кв. Дървеница (под. 1180-В/под. 62290)
– сам. рота – кв. Дървеница (под. 1180-Г/под. 66550)
9. 3. стр. полк МОК „Елаците“ – м. Равна река (под. 1190/под. 62820)
– 1. батальон – м. Равна река (под. 1190-А/под. 62820-А)
– 2. батальон – м. Равна река (под. 1190-Б/под. 62820-Б)
– 3. батальон – м. Равна река (под. 1190-В/под. 62820-В)
10. 4. стр. полк – с. Челопеч (под. 1195/под. 66170)
– 1. батальон – с. Челопеч (под. 1195-А/под. 66170-А)
– 2. батальон – с. Челопеч (под. 1195-Б/под. 66270-Б)
– сам. рота – с. Мирково (под. 1195-В/под. 66170-В)
11. Специален полк – кв. Челопечене, София (под. 1128/под. 62480)
– сам. рота – кв. Челопечене (под. 1128-А/под. 62480-А)
– сам. рота – с. Челопеч (под. 1128-Б/под. 62480-Б)
– сам. взвод – кв. Челопечене (под. 1128-В/под. 62480-В)
12. Сам. а.м. рота – кв. Челопечене (под. 1120/под. 64630)
VІІ. Електромашинна и монтажна бригада
1. Щаб на бригадата – София (под. 1310/под. 64210)
2. Сам. домакински взвод – София (под. 1311/под. 62470)
3. Автотракторна и механизирана рота – София (под. 1317/под. 66990)
4. 1. монт. полк – София (под. 1312/под. 62680)
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– сам. монт. взвод – с. Челопеч (под. 64040)
– 1. монт. батальон – София (под. 1312-І/под. 62270)
– 2. монт. батальон – Благоевград (под. 1313/под. 66740)
5. 2. монт. полк – Пловдив (под. 1318/под. 64710)
– 1. монт. батальон – Смолян (под. 1318-І/под. 64320)
– 2. монт. батальон – Сопот (под. 1318-ІІ/под. 66670)
– 3. монт. батальон – Сливен (под. 1319/под. 62530)
6. 3. монт. полк – Варна (под. 1320/под. 64480)
– 1. монт. батальон – Девня (под. 1320-І/под. 62010)
– 2. монт. батальон – Шумен (под. 1321/под. 66980)
VІІІ. 25. общостроителна бригада
1. Щаб на бригадата – София (под. 1265/под. 62560)
2. 1. стр. батальон – кв. Земляне (под. 1270/под. 64650)
3. 2. стр. батальон – кв. Хладилника (под. 1275/под. 62310)
4. 3. стр. батальон – кв. Обеля (под. 1280/под. 64290)
5. 4. стр. батальон – кв. Земляне (под. 1285/под. 66940)
6. Спец. батальон за работа по високи обекти – кв. Земляне (под. 1289/под.
64010)
7. Сам. рота – кв. Лагера (под. 1267/под. 62670)
8. Учебен батальон – кв. Обеля (под. 1266/под. 66930)
ІХ. Бригада за строителна механизация
1. Щаб на бригадата – кв. Челопечене, София (под. 4560/под. 62410)
2. Домакински взвод на бригадата – кв. Челопечене (под. 66850)
3. Строителен взвод – кв. Челопечене (под. 64190)
4. Сам. подемно транспортен батальон – кв. Челопечене (под. 4561/под.
62450)
5. Сам. а.м. батальон – гара Искър (под. 64560)
6. Сам. а.м. батальон – с. Челопеч (под. 4563/под. 64970)
7. Обединена ремонтна работилница – кв. Челопечене (под. 4565/под.
66350)
8. Полк за строителни разтвори – кв. Челопечене (под. 4564/под. 66680)
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Х. Специализирана бригада за
жилищно строителство по системата „НОЕ“
1. Щаб на бригадата – София (под. 9600/под. 66880)
2. Домакински взвод на бригадата – София (под. 62570)
3. 1. батальон за жилищно строителство – София (под. 9601/под. 62920)
4. 2. батальон за жилищно строителство – София (под. 9602/под. 66070)
5. 3. батальон за жилищно строителство – София (под. 9603/под. 64910)
6. Сам. рота – с. Борнарево (под. 9604/под. 62830)
7. Сам. взвод – София (под. 9600-С/под. 64510)
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СТРОИТЕЛНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ ПРЕЗ 1978 Г.
В.П.
№ от
1978 г.
62000

В.П.
№ преди
1978 г.
-

62010

1320

62020

1945

62030

Наименование, дислокация,
подчиненост
Началник АСУ, Гл. щаб на СВ

Архивните
документи се
съхраняват
във Ф.
Ф. 2000
Ф. 2766

-

1. монт. бат. – Девня, 3. монт. п. – Варна,
ЕММБ – София
1. стр. бат. – с. Ясен, 2. стр. п. – с. Ясен,
5. ОСД – Плевен
Домакинска рота на 6. ОСД – Пловдив

62040

2430

Учебен батальон на 13. ОСД – Варна

Ф. 2005

62050

2661

Ф. 2009

62060

-

62070

1150

62080

1610

62100

-

62110

-

62120

2530

62130

1922

62150

1673

62160

1354

3. ОК а.м. бат. – Казанлък, А.м. п. –
Стара Загора,
18. ОСД – Стара Загора
Стр. бат. – Кюстендил, 1. ОСД –
кв. Суходол, София
1. стр. п. – с. Бусманци, 20. ОСД –
кв. Горубляне, София
А.м. п. – София, 1. ОСД – кв. Суходол,
София
Сам. стр. взв. – Търговище, 3. стр. п. –
Шумен, 13. ОСД – Варна
1. стр. бат. – Велико Търново, 4. стр. п. –
Велико Търново, 5. ОСД – Плевен
1. стр. бат. – Варна, 2. стр. п. – Варна,
13. ОСД – Варна
1. сам. стр. рота – Роман, 1. стр. п. –
Роман, 5. ОСД – Плевен
Сам. стр. взв. – Рилски манастир, 4. стр.
п. – Благоевград, 1. ОСД –
кв. Суходол, София
Началник на медицински отдел – ГУСВ

62170

3145

3. стр. бат. – Кърнаре, 1. стр. п. – Сопот,
6. ОСД – Пловдив

Ф. 2003
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Ф. 2007
Ф. 2003

Ф. 2002
Ф. 2082
Ф. 2002
Ф. 2005
Ф. 2007
Ф. 2005
Ф. 2007
Ф. 2002
Ф. 2000
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В.П.
№ от
1978 г.

Наименование, дислокация,
подчиненост

62180

В.П.
№ преди
1978 г.
2400

62200

1905

Ф. 2007

62210

1722

62220

1740

62230

-

62240

2568

62250

1648

62260

1612

62270

1312-І

62280

3144

1. а.м.рота – Враца, А.м.п. – с. Ясен,
5. ОСД – Плевен
3. стр. п. – Перник, 1. ОСД – кв. Суходол,
София
Сам. стр. бат. – кв. Суходол,
1. ОСД – кв. Суходол, София
Сам. стр. взв. – Трън,
2. стр. п. – Кюстендил,
1. ОСД – кв. Суходол, София
1. стр. бат. – с. Мътница,
3. стр. п. – Шумен,
13. ОСД – Варна
1. стр. бат. – Петрич,
4. стр. п. – Благоевград,
1. ОСД – кв. Суходол, София
2. а.м.бат. – Перник, А.м.п. – София,
1. ОСД – кв. Суходол, София
1. монт. бат. – София,
1. монт. п. – София,
ЕММБ – София
1. стр. п. – Сопот, 6. ОСД – Пловдив

62290

1180-В

Ф. 2082

62300

1923

62310

1275

62320

1925

62330

2490

3. стр. бат. – кв. Дървеница, София,
2. стр. п. – кв. Дървеница, София,
20. ОСД – кв. Горубляне, София
Сам. стр. взв. – Свищов,
4. стр. п. – Велико Търново,
5. ОСД – Плевен
2. стр. бат. – кв. Хладилника, София,
25. ОСБ – София
1. стр. бат. – Роман, 1 . стр. п. – Роман,
5. ОСД – Плевен
2. стр. бат. – Девня, 1. стр. п. – Девня,
13. ОСД – Варна

13. ОСД – Варна

Архивните
документи се
съхраняват
във Ф.
Ф. 2005

Ф. 2002
Ф. 2002
Ф. 2002
Ф. 2005
Ф. 2002
Ф. 2002
Ф. 2766
Ф. 2003

Ф. 2007
Ф. 2775
Ф. 2007
Ф. 2005
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АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ

В.П.
№ от
1978 г.
62340

В.П.
№ преди
1978 г.
1994

62350

1125-Б

62360

3124

62370

2651

62380

2657

62390

1904

62400

3726

62410

4560

62420

3033

62430

3163

62440

2689

62450

4561

62470

1311

62480

1128

92

Наименование, дислокация,
подчиненост
5. стр. п. – Габрово, 5. ОСД – Плевен
2. бат. – с. Бусманци,
Спец. п. – с. Бусманци,
20. ОСД – кв. Горубляне, София
1. сам. стр. рота – с. Пампорово,
3. стр. п. – Смолян,
6. ОСД – Пловдив
Домакинска рота – Стара Загора,
18. ОСД – Стара Загора
1. а.м.бат. – Раднево, А.м.п. –
Стара Загора,
18. ОСД – Стара Загора
3. а.м.бат. – Велико Търново,
А.м.п. – с. Ясен,
6. ОСД – Плевен
ДИБ – с. Медникарово,
18. ОСД –
Стара Загора
Бригада за строителна механизация –
София
1. сам. стр. взв. – Хисаря,
4. стр. п. – Пловдив,
6. ОСД – Пловдив
3. сам. а.м.рота – Смолян,
А.м.п. – Пловдив,
6. ОСД – Пловдив
1. стр. бат. – с. Шейново,
3. стр. п. – Казанлък,
18. ОСД – Стара Загора
Сам. подемно-транспортен батальон –
кв. Челопечене,
БСМ – кв. Челопечене, София
Домакински взвод – София,
ЕММБ – София
Сам. спец. бат. – кв. Челопечене, София,
20. ОСД – кв. Горубляне, София

Архивните
документи се
съхраняват
във Ф.
Ф. 2007
Ф. 2082
Ф. 2003
Ф. 2009
Ф. 2009
Ф. 2007
Ф. 2009
Ф. 2792
Ф. 2003
Ф. 2003
Ф. 2009
Ф. 2792
Ф. 2766
Ф. 2082

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА СТРОИТЕЛНИ ВОЙСКИ В ДВИА 1920 – 2000

В.П.
№ от
1978 г.
62490

В.П.
№ преди
1978 г.
-

62500

1796

62510

-

62520

1330

62530

1319

62540

3167

62550

-

62560

1265

62570

-

62580

3056

62590

2422

62600

2440

62610

1961

62620

1670

Наименование, дислокация,
подчиненост

Архивните
документи се
съхраняват
във Ф.
Ремонтен участък – кв. Младост, София,
Ф. 2792
БСМ – кв. Челопечене, София
2. стр. бат. – Кюстендил,
Ф. 2002
2. стр. п. – Кюстендил,
1. ОСД – кв. Суходол, София
Сам. взвод за СМР – кв. Суходол, София,
Ф. 2002
Спец. бат. – кв. Суходол, София,
1. ОСД – кв. Суходол, София
Отдел „Щат и ТРЗ“ – ГУСВ
Ф. 2000
3. монт. бат. – Сливен,
2. монт. п. – Пловдив,
ЕММБ – София
2. сам. а.м.взв. – Пловдив,
А.м.п. – Пловдив,
6. ОСД – Пловдив
А.м. бат. – София,
25. ОСБ – София
25. ОСБ – София

Ф. 2766

Домакински взв. – София,
Спец. бригада за жилищно строителство
по системата „НОЕ“ – София
Сам. взв. – с. Цветино,
Сам. стр. бат. – Велинград,
6. ОСД – Пловдив
2. а.м.бат. – Девня,
А.м.п. – Варна,
13. ОСД – Варна
Сам. п. – услуга – Варна,
13. ОСД – Варна
Сам. стр. взв. – Бойчиновци,
3. стр. п. – Враца,
5. ОСД – Плевен
Сам. взв. – с. Голямо Бучино,
3. стр. п. – Перник,
. ОСД – кв. Суходол, София

Ф. 2796

Ф. 2003
Ф. 2775
Ф. 2775

Ф. 2003
Ф. 2005
Ф. 2005
Ф. 2007
Ф. 2002
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АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ

В.П.
№ от
1978 г.
62630

В.П.
№ преди
1978 г.
3061

62640

1110

62650

-

62670

1267

62680

1312

62700

1650

62710

2756

62720

1810

62730

3040

62740

3148

62750

1355

62760

2540

62770

2750

62780

2671

62800

1742

94

Наименование, дислокация,
подчиненост
1. стр. бат. – Панагюрище,
2. стр. п. – Панагюрище,
6. ОСД – Пловдив
20. ОСД – кв. Горубляне, София

Архивните
документи се
съхраняват
във Ф.
Ф. 2003
Ф. 2082

Сам. стр. взв. – Лъки,
4. стр. п. – Пловдив,
6. ОСД – Пловдив
Сам. рота – кв. Лагера,
25. ОСД – София
1. монт. п. – София,
ЕММБ – София
4. стр. п. – Благоевград,
1. ОСД – кв. Суходол, София
Рота – услуга – с. Трояново,
5. стр. п. – Раднево,
18. ОСД – Стара Загора
5. ОСД – Плевен

Ф. 2003

4. стр. п. – Пловдив,
6. ОСД – Пловдив
1. сам. стр. взв. – Клисура,
1. стр. п. – Сопот,
6. ОСД – Пловдив
Отдел „Материално-техническо
снабдяване“ – ГУСВ
1. сам. стр. р. – Варна,
2. стр. п. – Варна,
13. ОСД – Варна
5. стр. п. – Раднево,
18. ОСД – Стара Загора
1. стр. бат. – Сливен,
1. стр. п. – Сливен,
18. ОСД – Стара Загора
Сам. стр. рота – с. Извор,
3. стр. п. – Перник,
1. ОСД – кв. Суходол, София

Ф. 2003

Ф. 2775
Ф. 2766
Ф. 2002
Ф. 2009
Ф. 2007

Ф. 2003
Ф. 2000
Ф. 2005
Ф. 2009
Ф. 2009
Ф. 2002

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА СТРОИТЕЛНИ ВОЙСКИ В ДВИА 1920 – 2000

В.П.
№ от
1978 г.
62810

В.П.
№ преди
1978 г.
2711

62820

1190

62830

9604

62840

2680

62850

3059

62860

1960

62870

1992

62880

-

62890

3122

62900

2420

62910

2692

62920

9601

62930

3161

62940

1621

Наименование, дислокация,
подчиненост
3. сам. стр. взв. – с. Сарафово,
2. стр. п. – Бургас,
18. ОСД – Стара Загора
3. стр. п. – МОК „Елаците“ м. Равна река,
20. ОСД – кв. Горубляне, София
Сам. рота – с. Борнарево,
Спец. бригада за жилищно строителство
по системата „НОЕ“, София
2. стр. п. – Бургас,
18. ОСД – Стара Загора
1. сам. стр. рота – Панагюрище,
2. стр. п. – Панагюрище,
6. ОСД – Пловдив
3. стр. п. – Враца,
5. ОСД – Плевен
ОК стр. рота – с. Върбаново,
5. стр. п. – Габрово,
5. ОСД – Плевен
Строеви отдел ГУСВ
3. стр. п. – Смолян,
6. ОСД – Пловдив
А.м.п. – Варна,
13. ОСД – Варна
3. ОК стр. бат. – Казанлък,
3. стр. п. – Казанлък,
18. ОСД – Стара Загора
1. бат. за жилищно
строителство – София,
Спец. бригада за жилищно строителство
по системата „НОЕ“ – София
1. сам. а.м.рота – Сопот,
А.м.п. – Пловдив,
6. ОСД – Пловдив
Домакинска рота на 1. ОСД –
кв. Суходол, София

Архивните
документи се
съхраняват
във Ф.
Ф. 2009
Ф. 2082
Ф. 2796
Ф. 2009
Ф. 2003
Ф. 2007
Ф. 2007
Ф. 2000
Ф. 2003
Ф. 2005
Ф. 2009
Ф. 2796

Ф. 2003
Ф. 2002
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АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ

В.П.
№ от
1978 г.
62950

В.П.
№ преди
1978 г.
2704

62960

1789

62970

1240

62980

3725

62990

1981

64000

2737

64010

1289

64020

1741-А

64030

1928

64040

-

64050

3146

64060

1115

64070

-

96

Наименование, дислокация,
подчиненост
2. сам. стр. рота – Малко Търново,
2. стр. п. – Бургас,
18. ОСД – Стара Загора
2. стр. бат. – Правец,
1. стр. п. – Ботевград,
1. ОСД – кв. Суходол, София
Договорно-правен отдел ГУСВ
ДИБ – с. Чернево,
13. ОСД – Варна
Стр. рота – Ловеч,
2. стр. п. – с. Ясен,
5. ОСД – Плевен
1. ОК стр. бат. – Елхово,
4. стр. п. – Ямбол,
18. ОСД – Стара Загора
Спец. бат. за работа по високи обекти –
кв. Земляне, София,
25. ОСБ – София
Сам. ОК рота – Станке Димитров,
Спец. бат. – кв. Суходол, София,
1. ОСД – кв. Суходол, София
4. стр. бат – Роман,
1. стр. п. – Роман,
5. ОСД – Плевен
Сам. взв. – с. Челопеч,
1. монт. п. – София,
ЕММБ – София
1. стр. бат. – Сопот,
1. стр. п. – Сопот,
6. ОСД – Пловдив
Домакинска рота на 20. ОСД –
кв. Горубляне, София
2. стр. бат. – Велико Търново,
4. стр. п. – Велико Търново,
5. ОСД – Плевен

Архивните
документи се
съхраняват
във Ф.
Ф. 2009
Ф. 2002
Ф. 2000
Ф. 2005
Ф. 2007
Ф. 2009
Ф. 2775
Ф. 2002
Ф. 2007
Ф. 2766
Ф. 2003
Ф. 2082
Ф. 2007

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА СТРОИТЕЛНИ ВОЙСКИ В ДВИА 1920 – 2000

В.П.
№ от
1978 г.
64080

В.П.
№ преди
1978 г.
1993

64090

1205

64100

1753

64110

3025

64120

2470

64130

3039

64140

1500

64150

3062

64160

1671

64170

2424

64180

3160

64190

-

64200

2653

64210

1310

64220

1180-Б

Наименование, дислокация,
подчиненост
ОК стр. р. – с. Яворец,
5. стр. п. – Габрово,
5. ОСД – Плевен
Автошкола – кв. Суходол, София

Архивните
документи се
съхраняват
във Ф.
Ф. 2007
Ф. 2856

3. ОК стр. бат. – Ст. Димитров,
2. стр. п. – Кюстендил,
1. ОСД – кв. Суходол, София
Учебен бат. на 6. ОСД – Пловдив

Ф. 2002

Бат. услуга – Девня,
13. ОСД – Варна
2. сам. стр. рота – Свиленград,
4. стр. п. – Пловдив,
6. ОСД – Пловдив
Управление „Механизация и
автотранспорт“ – ГУСВ
2. стр. бат. – с. Елшица,
2. стр. п. – Панагюрище,
6. ОСД – Пловдив
ОК бат. – с. Борнарево,
3. стр. п. – Перник,
1. ОСД – кв. Суходол, София
1. сам. а.м.рота – Варна,
А.м.п. – Варна,
13. ОСД – Варна
А.м.п. – Пловдив,
6. ОСД – Пловдив
Стр. взв. – кв. Челопечене, София,
БСМ – кв. Челопечене, София
Спец. бат. – Стара Загора,
18. ОСД – Стара Загора
Електромашинна и монтажна
бригада – София
2. стр. бат. – кв. Дървеница, София,
2. стр. п. – кв. Дървеница, София,
20. ОСД – кв. Горубляне, София

Ф. 2005

Ф. 2003

Ф. 2003
Ф. 2000
Ф. 2003
Ф. 2002
Ф. 2005
Ф. 2003
Ф. 2792
Ф. 2009
Ф. 2766
Ф. 2082
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АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ

В.П.
№ от
1978 г.
64230

В.П.
№ преди
1978 г.
2425

64240

1180

64280

1951

64290

1280

64300

1125-В

64310

3165

64320

1318-І

64340

-

64350

1940

64360

1120

64370

1943

64380

2757

64390

1230

64400

3038

98

Наименование, дислокация,
подчиненост
2. сам. а.м.рота – Смядово,
А.м.п. – Варна,
13. ОСД – Варна
2. стр. п. – кв. Дървеница, София,
20. ОСД – кв. Горубляне, София
Сам. стр. рота – Козлодуй,
3. стр. п. – Враца,
5. ОСД – Плевен
3. стр. бат. – кв. Обеля, София,
25. ОСД – София
Сам. рота – с. Бусманци,
Спец. п. – с. Бусманци,
20. ОСД – кв. Горубляне, София
1. сам. а.м.взв. – Велинград,
А.м.п. – Пловдив,
6. ОСД – Пловдив
1. монт. бат. – Смолян,
2. монт. п. – Пловдив,
ЕММБ – София
Началник отдел „ВВФК“ – ГУСВ

Архивните
документи се
съхраняват
във Ф.
Ф. 2005
Ф. 2082
Ф. 2007
Ф. 2775
Ф. 2082
Ф. 2003
Ф. 2766
Ф. 2000

2. стр. п. – с. Ясен,
5. ОСД – Плевен
Дивизионна сам. а.м.рота –
кв. Челопечене, София,
20. ОСД – кв. Горубляне, София
Сам. стр. рота – Златна Панега,
2. стр. п. – с. Ясен,
5. ОСД – Плевен
1. ОК стр. бат. – с. Медникарово,
5. стр. п. – Раднево,
18. ОСД – Стара Загора
Отдел „Кадри“ ГУСВ

Ф. 2007

1. сам. стр. рота – Пещера,
4. стр. п. – Пловдив,
6. ОСД – Пловдив

Ф. 2003

Ф. 2082
Ф. 2007
Ф. 2009
Ф. 2000

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА СТРОИТЕЛНИ ВОЙСКИ В ДВИА 1920 – 2000

В.П.
№ от
1978 г.
64410

В.П.
№ преди
1978 г.
1788

64420

2520

64430

1614

64440

2673

64450

1605

64460

2691

64470

2550

64480

1320

64500

3162

64510

9600-С

64520

1795

64530

1902

64540

2435

Наименование, дислокация,
подчиненост
1. стр. бат. – Ботевград,
1. стр. п. – Ботевград,
1. ОСД – кв. Суходол, София
2. стр. бат. – Шумен,
3. стр. п. – Шумен,
13. ОСД – Варна
2. сам. а.м.рота – Кюстендил,
А.м.п. – кв. Суходол, София,
1. ОСД – кв. Суходол, София
3. стр. бат. – с. Братя Кунчеви,
1. стр. п. – Сливен,
18. ОСД – Стара Загора
1. общостроителна дивизия –
кв. Суходол, София
2. ОК стр. бат. – вр. Бузлуджа,
3. стр. п. – Казанлък,
18. ОСД – Стара Загора
2. сам. стр. рота – Варна,
2. стр. п. – Варна,
13. ОСД – Варна
3. монт. п. – Варна, ЕММБ – София
2. сам. а.м.рота – Панагюрище,
А.м.п. – Пловдив,
6. ОСД – Пловдив
Сам. взв. – София,
Спец. бригада за жилищно строителство
по системата „НОЕ“ – София
2. стр. п. – Кюстендил,
1. ОСД – кв. Суходол, София
1. ОК а.м.бат. – Роман,
А.м.п. – с. Ясен,
5. ОСД – Плевен
1. стр. бат. – Девня,
1. стр. п. – Девня,
13. ОСД – Варна

Архивните
документи се
съхраняват
във Ф.
Ф. 2002
Ф. 2005
Ф. 2002
Ф. 2009
Ф. 2002
Ф. 2009
Ф. 2005
Ф. 2766
Ф. 2003
Ф. 2796
Ф. 2002
Ф. 2007
Ф. 2005
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АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ

В.П.
№ от
1978 г.
64550

В.П.
№ преди
1978 г.
2438

64560

4562

64570

1646

64580

2650

64590

2570

64610

2455

64630

1125

64640

-

64650

1270

64660

3128

64670

-

64680

1608

64690

1910

64700

2410

64710

1318

100

Наименование, дислокация,
подчиненост
2. стр. бат. – Нови пазар,
2. стр. п. – Варна,
13. ОСД – Варна
Сам. а.м.бат. – гара Искър,
БСМ – кв. Челопечене, София
ОК стр. рота – каскада „Белмекен–
Сестримо“,
4. стр. п. – Благоевград,
1. ОСД – кв. Суходол, София
18. общостроителна дивизия –
Стара Загора
5. стр. п. – Смядово,
13. ОСД – Варна
2. стр. п. – Варна,
13. ОСД – Варна
Спец. полк – с. Бусманци,
20. ОСД – кв. Горубляне, София
3. сам. стр. рота – с. Смилян,
3. стр. п. – Смолян,
6. ОСД – Пловдив
1. стр. бат. – кв. Земляне, София,
25. ОСД – София
2. стр. бат. – Кърджали,
3. стр. п. – Смолян,
6. ОСД – Пловдив
Сам. взв. за СМР – Перник,
Спец. бат. – кв. Суходол, София,
1. ОСД – кв. Суходол, София
1. сам. а.м.рота – Ботевград,
А.м.п. – кв. Суходол, София,
1. ОСД – кв. Суходол, София
Учебен бат. – Плевен,
5. ОСД – Плевен
Домакинска рота на 13. ОСД – Варна
2. монт. п. – Пловдив,
ЕММБ – София

Архивните
документи се
съхраняват
във Ф.
Ф. 2005
Ф. 2792
Ф. 2002

Ф. 2009
Ф. 2005
Ф. 2005
Ф. 2082
Ф. 2003
Ф. 2775
Ф. 2003
Ф. 2002
Ф. 2002
Ф. 2007
Ф. 2005
Ф. 2766

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА СТРОИТЕЛНИ ВОЙСКИ В ДВИА 1920 – 2000

В.П.
№ от
1978 г.
64720

В.П.
№ преди
1978 г.
1130

64730

1672

64740

3050

64750

2681

64760

1964

64770

2658

64780

1735

64790

-

64800

2670

64810

2660

64820

2421

64830

3058

64840

3127

Наименование, дислокация,
подчиненост
2. стр. бат. – Бухово,
1. стр. п. – с. Бусманци,
20. ОСД – кв. Горубляне, София
3. стр. бат. – с. Илинденци,
4. стр. п. – Благоевград,
1. ОСД – кв. Суходол, София
Сам. стр. бат. – Велинград,
6. ОСД – Пловдив
1. сам. стр. рота – с. Приморско,
2. стр. п. – Бургас,
18. ОСД – Стара Загора
Сам. стр. рота – Враца,
3. стр. п. – Враца,
5. ОСД – Плевен
2. ОК а.м.бат. – Сливен,
А.м.п. – Стара Загора,
18. ОСД – Стара Загора
Сам. рота – услуга – Перник,
3. стр. п. – Перник,
1. ОСД – кв. Суходол, София
Рота – услуга към ПУ на ГУСВ,
20. ОСД – кв. Горубляне, София
1. стр. п. – Сливен,
18. ОСД – Стара Загора
Сам. ОК а.м.рота – Ямбол,
А.м.п. – Стара Загора,
18. ОСД – Стара Загора
1. а.м.бат. – Варна,
А.м.п. – Варна,
13. ОСД – Варна
2. стр. п. – Панагюрище,
6. ОСД – Пловдив
1. стр. бат. – Смолян,
3. стр. п. – Смолян,
6. ОСД – Пловдив

Архивните
документи се
съхраняват
във Ф.
Ф. 2082
Ф. 2002
Ф. 2003
Ф. 2009
Ф. 2007
Ф. 2009
Ф. 2002
Ф. 2082
Ф. 2009
Ф. 2009
Ф. 2005
Ф. 2003
Ф. 2003
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В.П.
№ от
1978 г.
64850

В.П.
№ преди
1978 г.
-

64860

2693

64870

2683

64880

1170

64910

9603

64920

-

64930

2762

64940

1200–2

64950

1996

64960

-

64970

4563

64980

1926

64990

Наименование, дислокация,
подчиненост
Ремонтен участък – кв. Хладилника,
София,
БСМ – кв. Челопечене, София
3. сам. стр. рота – Стара Загора,
5. стр. п. – Раднево,
18. ОСД – Стара Загора
2. сам. стр. взв. – с. Влас,
2. стр. п. – Бургас,
18. ОСД – Стара Загора
2. полк – услуга – София,
20. ОСД – кв. Горубляне, София
3. бат. за жилищно
строителство – София,
Бригада за жилищно строителство по
системата „НОЕ“ – София
31. общостроителна бригада – с. Големо
Бучино
4. стр. п. – Ямбол,
18. ОСД – Стара Загора
Отдел „Мобилизационноокомплектовъчен“ –ГУСВ
1. стр. бат. – с. Недевци,
5. стр. п. – Габрово,
5. ОСД – Плевен
Проектантска организация – ГУСВ

Архивните
документи се
съхраняват
във Ф.
Ф. 2792
Ф. 2009
Ф. 2009
Ф. 2082
Ф. 2796

Ф. 2780
Ф. 2009
Ф. 2000
Ф. 2007
Ф. 2000
Ф. 2792

1360

Сам. а.м.бат. – с. Челопеч, БСМ –
кв. Челопечене, София
2. стр. бат. – Роман,
1. стр. п. – Роман,
5. ОСД – Плевен
Отдел „Финансово-счетоводен“ – ГУСВ

66000

1250

Политическо управление – ГУСВ

Ф. 2000

66010

1611

1. ОК а.м.бат. – Благоевград,
А.м.п. – кв. Суходол, София,
1. ОСД – кв. Суходол, София

Ф. 2002
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Ф. 2007
Ф. 2000

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА СТРОИТЕЛНИ ВОЙСКИ В ДВИА 1920 – 2000

В.П.
№ от
1978 г.
66020

В.П.
№ преди
1978 г.
1206

66030

1730

66040

-

66050

1920

66060

2565

66070

9602

66080

1300

66090

3129

66100

1200

66110

1927

66120

-

66130

2738

66140

3164

66150

Наименование, дислокация,
подчиненост
Школа за монтажни кадри – Бургас

Архивните
документи се
съхраняват
във Ф.
Ф. 2686

Сам. стр. рота – Брезник,
3. стр. п. – Перник,
1. ОСД – кв. Суходол, София
Отдел „Социологически изследвания“ –
ГУСВ
1. стр. п. – Роман,
5. ОСД – Плевен
3. стр. п. – Шумен,
13. ОСД – Варна
2. бат. за жилищно строителство –
София, Бригада за жилищно строителство по системата „НОЕ“ – София
Техническо управление – ГУСВ

Ф. 2002

2. сам. стр. рота – Мадан,
3. стр. п. – Смолян,
6. ОСД – Пловдив
Щаб на СВ

Ф. 2003

3. стр. бат. – Роман,
1. стр. п. – Роман,
5. ОСД – Плевен
Комендант ГУСВ

Ф. 2007

Ф. 2009

-

2. ОК стр. бат. – Ямбол,
4. стр. п. – Ямбол,
18. ОСД – Стара Загора
4. сам. а.м.рота – Пловдив,
А.м.п. – Пловдив,
6. ОСД – Пловдив
ВКР – ГУСВ

66160

1900

Домакинска рота на 5. ОСД – Плевен

Ф. 2007

66170

1195

4. стр. п. – с. Челопеч,
20. ОСД – кв. Горубляне, София

Ф. 2082

Ф. 2000
Ф. 2007
Ф. 2005
Ф. 2796
Ф. 2000

Ф. 2000

Ф. 2000

Ф. 2003
Ф. 2000
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АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ

В.П.
№ от
1978 г.
66180

В.П.
№ преди
1978 г.
2423

66190

3142

66200

1997

66210

1125-А

66220

2687

66230

1743

66240

2752

66250

3094

66260

3026

66270

-

66280

2690

66290

1150-А

66300

-
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Наименование, дислокация,
подчиненост
3. а.м.бат. – Шумен,
А.м.п. – Варна,
13. ОСД – Варна
2. стр. бат. – Калофер,
1. стр. п. – Сопот,
6. ОСД – Пловдив
2. стр. бат. – м. Разсадника,
5. стр. п. – Габрово,
5. ОСД – Плевен
1. бат. – с. Челопеч,
Спец. п. – с. Бусманци,
20. ОСД – кв. Горубляне, София
1. стр. бат. – Бургас,
2. стр. п. – Бургас,
18. ОСД – Стара Загора
Сам. стр. рота – Самоков,
3. стр. п. – Перник,
1. ОСД – кв. Суходол, София
1. сам. стр. рота – Раднево,
5. стр. п. – Раднево,
18. ОСД – Стара Загора
Сам. взв. – м. Яденица,
Сам. стр. бат. – Велинград,
6. ОСД – Пловдив
Спец. рота (железарска работилница) –
Пловдив,
6. ОСД – Пловдив
ВКР – 1. ОСД – кв. Суходол, София
3. стр. п. – Казанлък,
18. ОСД – Стара Загора
1. стр. бат. – с. Бусманци,
1. стр. п. – с. Бусманци,
20. ОСД – кв. Горубляне, София
ВКР – 5. ОСД – Плевен

Архивните
документи се
съхраняват
във Ф.
Ф. 2005
Ф. 2003
Ф. 2007
Ф. 2082
Ф. 2009
Ф. 2002
Ф. 2009
Ф. 2003
Ф. 2003
Ф. 2002
Ф. 2009
Ф. 2082
Ф. 2007

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА СТРОИТЕЛНИ ВОЙСКИ В ДВИА 1920 – 2000

В.П.
№ от
1978 г.
66320

В.П.
№ преди
1978 г.
1903

Наименование, дислокация,
подчиненост

Архивните
документи се
съхраняват
във Ф.
Ф. 2007

66330

-

2. ОК а.м.бат. – с. Ясен,
А.м.п. – с. Ясен,
5. ОСД – Плевен
ВКР – 13. ОСД – Варна

66340

3020

6. общостроителна дивизия – Пловдив

Ф. 2003

66350

4565

Ф. 2792

66360

1160

66370

-

Обединена ремонтна работилница –
кв.Челопечене, София,
БСМ – кв. Челопечене, София
1. полк – услуга – с. Бухово,
20. ОСД – кв. Горубляне, София
ВКР – 18. ОСД – Стара Загора

66380

1915

Ф. 2007

66390

1654

66400

1741

66410

-

Сам. стр. рота – Плевен,
2. стр. п. – с. Ясен,
5. ОСД – Плевен
ОК стр. рота – Гоце Делчев,
4. стр. п. – Благоевград,
1. ОСД – кв. Суходол, София
Спец. бат. – кв. Суходол, София,
1. ОСД – кв. Суходол, София
Отдел „Оперативен“ – ГУСВ

66420

2655

Ф. 2009

66430

3030

66440

2755

66450

2736

66460

1962

Учебен батальон – Стара Загора,
18. ОСД – Стара Загора
1. стр. бат. – Пловдив,
4. стр. п. – Пловдив,
6. ОСД – Пловдив
2. сам. стр. рота – с. Ябълково,
5. стр. п. – Раднево,
18. ОСД – Стара Загора
1. сам. стр. рота – Ямбол,
4. стр. п. – Ямбол,
18. ОСД – Стара Загора
Сам. стр. рота – Видин,
3. стр. п. – Враца,
5. ОСД – Плевен

Ф. 2005

Ф. 2082
Ф. 2009

Ф. 2002
Ф. 2002
Ф. 2000

Ф. 2003
Ф. 2009
Ф. 2009
Ф. 2007
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АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ

В.П.
№ от
1978 г.
66470

В.П.
№ преди
1978 г.
1901

66480

2567

66490

1260

66500

-

66510

2656

66520

2426

66530

2672

66540

-

66550

1180-Г

66560

1780

66570

1755

66580

1380

66590

3060

66600

1350

66610

1185

66620

2703

106

Наименование, дислокация,
подчиненост
А.м.п. – с. Ясен,
5. ОСД – Плевен
3. стр. бат. – с. Кипра,
1. стр. п. – Девня,
13. ОСД – Варна
Отдел „Капитално строителство“ – ГУСВ

Архивните
документи се
съхраняват
във Ф.
Ф. 2007
Ф. 2005
Ф. 2000

Сам. а.м.взв. – Самоков,
А.м.п. – кв. Суходол,
1. ОСД – кв. Суходол, София
А.м.п. – Стара Загора,
18. ОСД – Стара Загора
4. стр. п. – Девня,
13. ОСД – Варна
2. стр. бат. – Сливен,
1. стр. п. – Сливен,
18. ОСД – Стара Загора
ВКР – 20. ОСД – кв. Горубляне, София

Ф. 2002

Сам. стр. рота – кв. Дървеница, София,
2. стр. п. – кв. Дървеница, София,
20. ОСД – кв. Горубляне, София
1. стр. п. – Ботевград,
1. ОСД – кв. Суходол, София
1. ОК бат. – Бобов дол,
2. стр. п. – Кюстендил,
1. ОСД – кв. Суходол, София
Отдел „Планово-икономически“ – ГУСВ

Ф. 2082

1. сам. стр. взв. – МОК „Медет“,
2. стр. п. –Панагюрище,
6. ОСД – Пловдив
Тил – ГУСВ

Ф. 2003

Учебен бат. – кв. Челопечене, София,
20. ОСД – кв. Горубляне, София
Дивизионна рота услуга – Стара Загора,
18. ОСД – Стара Загора

Ф. 2082

Ф. 2009
Ф. 2005
Ф. 2009
Ф. 2082

Ф. 2002
Ф. 2002
Ф. 2000

Ф. 2000

Ф. 2009

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА СТРОИТЕЛНИ ВОЙСКИ В ДВИА 1920 – 2000

В.П.
№ от
1978 г.
66630

В.П.
№ преди
1978 г.
3036

66640

1999

66650

2566

66660

-

66670

1318-ІІ

66680

4564

66690

1150-В

66700

1180-А

66710

2564

66720

2682

66730

1786

66740

1313

Наименование, дислокация,
подчиненост
Сам. стр. взв. – Първомай,
4. стр. п. – Пловдив,
6. ОСД – Пловдив
ОК стр. рота – м. Километъра,
5. стр. п. – Габрово,
5. ОСД – Плевен
1. сам. стр. рота – с. Мътница,
3. стр. п. – Шумен,
13. ОСД – Варна
Сам. стр. взв. – с. Очуша,
3. стр. п. – Перник,
1. ОСД – кв. Суходол, София
2. монт. бат. – Сопот,
2. монт. п. – Пловдив,
ЕММБ – София
Полк за строителни разтвори –
кв. Челопечене, София,
БСМ – кв. Челопечене, София
Сам. стр. взв. – с. Живково,
1. стр. п. – с. Бусманци,
20. ОСД – кв. Горубляне, София
1. стр. бат. – кв. Дървеница, София,
2. стр. п. – кв. Дървеница, София,
20. ОСД – кв. Горубляне, София
2. сам. стр. рота – с. Мътница,
3. стр. п. – Шумен,
13. ОСД – Варна
1. сам. стр. взв. – Грудово,
2. стр. п. – Бургас,
18. ОСД – Стара Загора
Спец. взв. – Ботевград,
1. стр. п. – Ботевград,
1. ОСД – кв. Суходол, София
2. монт. бат. – Благоевград,
1. монт. п. – София,
ЕММБ – София

Архивните
документи се
съхраняват
във Ф.
Ф. 2003
Ф. 2007
Ф. 2005
Ф. 2002
Ф. 2766
Ф. 2792
Ф. 2082
Ф. 2082
Ф. 2005
Ф. 2009
Ф. 2002
Ф. 2766
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В.П.
№ от
1978 г.
66750

В.П.
№ преди
1978 г.
1901

66760

2480

66770

1150-Б

66780

1791

66790

2659

66800

1965

66810

1200-З

66820

1615

66830

-

66840

2444

66860

1929

66870

-

66880

9600

66890

-

66900

-

108

Наименование, дислокация,
подчиненост
1. ОК а.м.рота (ЦРР) – с. Ясен,
А.м.п. – с. Ясен,
5. ОСД – Плевен
1. стр. п. – Девня,
13. ОСД – Варна
Сам. стр. рота – с. Бусманци,
1. стр. п. – с. Бусманци,
20. ОСД – кв. Горубляне, София
2. стр. бат. – Благоевград,
4. стр. п. – Благоевград,
1. ОСД – кв. Суходол, София
Сам. а.м.рота – Бургас,
А.м.п. – Стара Загора,
18. ОСД – Стара Загора
Сам. стр. рота – с. Слатина,
3. стр. п. – Враца,
5. ОСД – Плевен
Учебен отдел – ГУСВ

Архивните
документи се
съхраняват
във Ф.
Ф. 2007
Ф. 2005
Ф. 2082
Ф. 2002
Ф. 2009
Ф. 2007
Ф. 2000

Учебен бат. – с. Големо Бучино,
1. ОСД – кв. Суходол, София
Пом. н-к щаб по СС и ОТ – ГУСВ

Ф. 2002

Бат. услуга – Русе,
13. ОСД – Варна
5. стр. бат. – Роман,
1. стр. п. – Роман,
5. ОСД – Плевен
База за развитие и внедряване – ГУСВ

Ф. 2005

Специализирана бригада за жилищно
строителство по системата
„НОЕ“ – София
Сам. спец. взв. – кв. Суходол,
Спец. бат. – кв. Суходол,
1. ОСД – кв. Суходол, София
Служба „Артилерийско въоръжение“ –
ГУСВ

Ф. 2796

Ф. 2000

Ф. 2007
Ф. 2000

Ф. 2002
Ф. 2000

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА СТРОИТЕЛНИ ВОЙСКИ В ДВИА 1920 – 2000

В.П.
№ от
1978 г.

Наименование, дислокация,
подчиненост

66910

В.П.
№ преди
1978 г.
-

66920

1990

Ф. 2007

66930

1266

66940

1285

66950

1948

66960

3057

66970

1200-ПО

4. стр. п. – Велико Търново,
5. ОСД – Плевен
Учебен бат. – кв. Обеля, София,
25. ОСБ – София
4. стр. бат. – кв. Земляне, София,
25. ОСБ – София
Сам. стр. рота – с. Ясен,
2. стр. п. – с. Ясен,
5. ОСД – Плевен
Сам. стр. взв. – Копривщица,
6. ОСД – Пловдив
Сам. рота за обслужване на ГУСВ

66980

1321

Ф. 2766

66990

1317

2. монт. бат. – Шумен,
3. монт. п. – Варна, ЕММБ – София
Автотракторна и механизирана рота –
София, ЕММБ – София

Отдел „ЕИПЗ“ – ГУСВ

Архивните
документи се
съхраняват
във Ф.
Ф. 2000

Ф. 2775
Ф. 2775
Ф. 2007
Ф. 2003
Ф. 2000

Ф. 2766
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СХЕМА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА,
ВОЕННОПОЩЕНСКАТА НОМЕРАЦИЯ И
ДИСЛОКАЦИЯТА НА ПОДЕЛЕНИЯТА ОТ
СТРОИТЕЛНИ ВОЙСКИ 1998 Г.
А. Главно управление на СВ – София (под. 66100)
1. Щаб (под. 66100-Щ)
– отдел „Оперативен“
– отдел „Мобилизационен“
– секция „ДИО“
– отделение „АСУ“
2. Управление „Строителство“ (под. 66100-С)
– отдел „Производствено-технически“
– отдел „Механизация и автотранспорт“
– отдел „Строителни технологии и материали и ПТБ“
– отдел „Оферти“
3. Управление „Капитално строителство“ (под. 66100-КС)
– отдел „Инвеститорски контрол“
– отдел „Проектно проучване на строителството“
– отдел „Оферти, ценообразуване и продажби“
– отдел „Обслужващ състав“
4. Управление „Икономическо“ (под. 66100-И)
– Финансово-счетоводен отдел
– отдел „Икономически“
5. Направление „Тил“ (под. 66100-Т)
– отдел „Интендантски“
– отделение „Медицинско“
– отделение „Военножилищен фонд“
– отделение „Организация и стопанска дейност на почивните станции“
6. Отдел „Кадри“ (под. 66100-К)
7. Отдел „Договорно-правен“ (под. 66100-ДП)
8. Отдел „ВРИВО“ (под. 66100-ВР)
9. Отдел „Ведомствен финансов контрол“ (под. 66100-ВФК)
10. Отдел „ВКР (под. 66150)
Б. Осигуряващи и обслужващи части и учреждения
1. Ансамбъл на СВ (под. 66950)
2. Поликлиника на СВ (под. 66960)
3. Вестник „Трудово дело“
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4. Комплекс „Княжево“ и „Шампион“
5. Централна база за интендантско осигуряване
6. Самостоятелен батальон за осигуряване на ГУСВ (под. 66970)
7. Балнеосанаториуми и военнопочивни домове на СВ:
– БСК „Сана“ – Варна
– БСК „Средна гора“ – Хисар
– БСК „Родопи“ – Велинград
– ЛПК „Хелиос“ – Приморско
– ЛПК „Гея“ – Китен
– ПС „Евридика“ – Пампорово
– ПС „Августа Траяна“ – Стара Загора
– ПС „Тича“ – с. Обзор
8. Дрегажен флот – Козлодуй (под. 66200)
В. Строителни механизирани бригади
1. 1. СМБ – кв. Суходол, София (под. 64450)
2. 5. СМБ – Плевен (под. 62720)
3. 6. СМБ – Пловдив (под. 66340)
4. 13. СМБ – Варна (под. 62180)
5. 18. СМБ – Стара Загора (под. 64580)
6. 20. СМБ – кв. Челопечене, София (под. 62640)
7. 25. СМБ – София (под. 62560)
8. Бригада за електромашинен монтаж – София (под. 64210)
9. ВВИСУ „Л. Каравелов“ – кв. Суходол, София (под. 66000)
В. Подразделения
І. 1. строителна механизирана бригада –
кв. Суходол, София (под. 64450)
1. 1. сам. стр. батальон – Благоевград (под. 62700)
– 1. стр. рота – Благоевград (под. 66780)
– 2. стр. рота – Сандански (под. 62250)
– 3. стр. рота – Г. Делчев (под. 66390)
– 4. стр. рота – Разлог (под. 64730)
– 1. сам. стр. взвод – Дупница (под. 64100)
– 1. а.м. взвод – Благоевград (под. 66010)
2. 2. сам. стр. батальон – Перник (под. 62210)
– 1. стр. рота – Перник (под. 62210-А)
– 2. стр. рота – Перник (под. 62210-Б)
– 3. стр. рота – Кюстендил (под. 64520)
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– 1. а.м. рота – Перник (под. 62260)
3. 3. сам. стр. батальон – кв. Суходол, София (под. 62220)
– 1. стр. рота – кв. Суходол (под. 62220-А)
– 2. стр. рота – кв. Суходол (под. 62220-Б)
– 3. стр. рота – кв. Суходол (под. 62220-В)
– 4. стр. рота – Ботевград (под. 66560)
– 5. а.м. рота – кв. Суходол (под. 62220-Г)
ІІ. 5. строителна механизирана бригада – Плевен (под. 62720)
1. 1. сам. стр. батальон – Враца (под. 62860)
– 1. стр. рота – Червен бряг (под. 64370)
– 2. стр. рота – Козлодуй (под. 66050)
– 3. а.м. рота – Враца (под. 64970)
2. 2. сам. стр. батальон – Плевен (под. 66460)
– 1. стр. рота – Ловеч (под. 66380)
– 2. стр. рота – Русе (под. 64030)
– 3. а.м. рота – Плевен (под. 62790)
3. 3. сам. стр. батальон – Велико Търново (под. 66920)
– 1. стр. рота – Велико Търново (под. 62110)
– 2. стр. рота – Севлиево (под. 62340)
– 3. а.м. рота – Велико Търново (под. 62390)
4. 4. сам. а.м. батальон и ПКБ – с. Ясен (под. 66470)
– Производствена комплектовъчна база – с. Ясен (под. 66160)
5. Учебен център – Плевен (под. 64690)
6. Военнопоправителен батальон – с. Ясен (под. 62320)
7. Домакинска охранителна рота – Плевен (под. 66620)
ІІІ. 6. строителна механизирана бригада – Пловдив (под. 66340)
1. 1. сам. стр. батальон – Пловдив (под. 62730)
– 1. стр. рота – Пловдив (под. 66430)
– 2. спец. рота – Пловдив (под. 62650)
– 3. стр. рота – Смолян (под. 62360)
– 1. а.м. рота – Пловдив (под. 64180)
2. 2. сам. стр. батальон – Сопот (под. 62280)
– 1. стр. рота – Сопот (под. 64050)
– 2. стр. рота – Пловдив (под. 64310)
– „М“ база – Кърнаре (под. 62400)
3. 3. стр. батальон – Пещера (под. 64400)
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– 1. стр. рота – Велинград (под. 64740)
4. 4. стр. батальон – Панагюрище (под. 64830)
5. Учебен център – Пловдив (под. 64110)
ІV. 13. строителна механизирана бригада – Варна (под. 62180)
1. 1. сам. стр. батальон – Варна (под. 64610)
2. 2. сам. стр. батальон – Девня (под. 62980)
3. 3. сам. стр. батальон – Шумен (под. 66060)
4. 1. сам. а.м. батальон – Варна (под. 62900)
5. 1. стр. рота – Разград (под. 64120)
6. Охранителен взвод – Варна под. 66520)
7. Учебен център – Варна (под. 62040)
8. „М“ база – с. Слънчево (под. 64230)
V. 18. строителна механизирана бригада – Стара Загора (под. 64580)
1. 1. сам. стр. батальон – Бургас (под. 62840)
2. 2. сам. а.м. батальон – Стара Загора (под. 66510)
3. 3. стр. батальон – Стара Загора (под. 62810)
4. 4. стр. батальон – с. Бузовград (под. 62910)
5. 5. стр. батальон – ТЕЦ – 2 (под. 64440)
6. 6. стр. батальон – Димитровград (под. 62770)
7. 7. стр. батальон – Сливен (под. 64800)
8. Производствена техническа база – Стара Загора (под. 64200)
9. Подсобно стопанство – с. Памукчии (под. 66420)
VІ. 20. строителна механизирана бригада –
кв. Челопечене, София (под. 62640)
1. 1. сам. стр. батальон – кв. Студентски град, София (под. 64240)
– 1. стр. рота (под. 62290)
– 2. стр. рота (под. 62070)
– 3. а.м. рота (под. 64220)
2. 2. сам. стр. батальон – кв. Челопечене, София (под. 64630)
– 1. стр. рота (под. 64630-А)
– 2. стр. рота (под. 64630-Б)
– взвод за ел. монтаж (под. 64630-В)
3. 3. сам. стр. батальон – с. Челопеч (под. 66170)
– 1. стр. рота (под. 66170-А)
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– 2. стр. рота (под. 66170-Б)
– 3. а.м.рота (под. 66170-В)
4. 1. стр. рота – Самоков (под. 64720)
5. Учебен център – кв. Бусманци (под. 66610)
6. „М“ база – Вакарел (под. 64300)
VІІ. 25. строителна механизирана бригада – София (под. 62560)
1. 1. сам. стр. батальон – кв. Земляне (под. 64650)
2. 2. сам. стр. батальон – кв. Обеля (под. 64290)
3. 3. сам. стр. батальон – кв. Обеля (под. 64910)
4. 4. сам. стр. батальон, ПТБ и стр. механизация – кв. Обеля (под. 62550)
5. 1. домакинска обслужваща рота – кв. Обеля (под. 66930)
VІІІ. Бригада за електромашинен монтаж – София (под. 64210)
1. 1. сам. батальон за е.м.м. – кв. Челопечене (под. 62680)
– 1. рота за е.м.м. – кв. Челопечене (под. 62270)
– 1. сам. взвод за е.м.м. – Самоков (под. 64040)
– 2. сам. взвод за е.м.м. – Благоевград (под. 66740)
– 3. взвод ПКБ и механизация – кв. Челопечене (под. 62470)
2. 2. сам. батальон за е.м.м. – Пловдив (под. 64710)
– 1. сам. рота за е.м.м. – Пещера (под. 64320)
– 1. сам. взвод за е.м.м. – Пловдив (под. 62530)
– 2. сам. взвод за е.м.м. – Сопот (под. 66670)
3. 3. сам. батальон за е.м.м. – Варна (под. 64480)
– 1. рота за е.м.м. – Варна (под. 64550)
– 1. сам. взвод за е.м.м. – Шумен (под. 66980)
– 2. сам. взвод за е.м.м. – Девня (под. 62010)
4. 4. сам. батальон за е.м.м. – Габрово (под. 66640)
– 1. взвод за е.м.м. – Габрово (под. 66860)
– 2. сам. взвод за е.м.м. – Севлиево (под. 66940)
– 3. сам. взвод за е.м.м. – Сливен (под. 66990)
– 4. сам. взвод за е.м.м. (под. 66020)
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СТРОИТЕЛНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ ПРЕЗ 1998 Г.
ВП №

Наименование, дислокация, подчиненост

62010

2. сам. взв. за е.м.м. – Девня,
3. сам. бат. за е.м.м. – Варна,
БЕММ – София
Учебен център – Варна,
13. СМБ – Варна
2. стр. рота – София, Студентски град,
1. сам. стр. бат. – София, Студентски град,
20. СМБ – София, кв. Челопечене
1. стр. рота – Велико Търново,
3. сам. стр. бат. – Велико Търново,
5. СМБ – Плевен
13. строителна механизирана бригада – Варна

62040
62070
62110
62180
62210
62210-А
62210-Б
62220
62220-А
62220-Б
62220-В
62220-Г

2. сам. стр. бат. – Перник,
1. СМБ – София, кв. Суходол
1. стр. рота – Перник,
2. сам. стр. бат. – Перник,
1. СМБ – София, кв. Суходол
2. стр. рота – Перник,
2. сам. стр. бат. –Перник,
1 СМБ – София, кв. Суходол
3. сам. стр. бат. – София, кв. Суходол,
1. СМБ – София, кв. Суходол
1. стр. рота – София, кв. Суходол,
3. сам. стр. бат. – София, кв. Суходол,
1 СМБ – София, кв. Суходол
2. стр. рота – София, кв. Суходол,
3. сам. стр. бат. – София, кв. Суходол,
1 СМБ – София, кв. Суходол
3. стр. рота – София, кв. Суходол,
3. сам. стр. бат. – София, кв. Суходол,
1 СМБ – София, кв. Суходол
5. а.м. рота – София, кв. Суходол,
3. сам. стр. бат. – София, кв. Суходол

Архивните
документи се
съхраняват
във Ф.
Ф. 2766
Ф. 2005
Ф. 2082
Ф. 2007
Ф. 2005
Ф. 2002
Ф. 2002
Ф. 2002
Ф. 2002
Ф. 2002
Ф. 2002
Ф. 2002
Ф. 2002
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ВП №

Наименование, дислокация, подчиненост

62250

2. стр. рота – Сандански,
1. сам. стр. бат. – Благоевград,
1 СМБ – София, кв. Суходол
1. а.м. рота – Перник,
2. сам. стр. бат. – Перник,
1 СМБ – София, кв. Суходол
1. рота за е.м.м. – София, кв. Челопечене,
1. сам. бат. за е.м.м. – София, кв. Челопечене,
БЕММ – София
2. сам. стр. бат. – Сопот,
6. СМБ – Пловдив
1. стр. рота – София, кв. Студентски град,
1. сам. стр. бат. – София, кв. Студентски град,
20. СМБ – София, кв. Челопечене
ВПБ – с. Ясен,
5. СМБ – Плевен
2. стр. рота – Севлиево,
3. сам. стр. бат. – Велико Търново,
5. СМБ – Плевен
3. стр. рота – Смолян,
1. сам. стр. бат. – Пловдив,
6. СМБ – Пловдив
3. а.м. рота – Велико Търново,
3. сам. стр. бат. – Велико Търново,
5. СМБ – Плевен
„М“ база – Кърнаре,
2. сам. стр. бат. – Сопот,
6. СМБ – Пловдив
3. взв. ПКБ и механизация – София,
кв. Челопечене,
1 сам. бат. за е.м.м. – София,
БЕММ – София
1. сам. взв. за е.м.м. – Пловдив,
2. сам. бат. за е.м.м. – Пловдив,
БЕММ – София
4. сам. бат. ПБ и механизация – София, кв. Обеля,
25. СМБ – София

62260
62270
62280
62290
62320
62340
62360
62390
62400
62470

62530
62550
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документи се
съхраняват
във Ф.
Ф. 2002
Ф. 2002
Ф. 2766
Ф. 2003
Ф. 2082
Ф. 2007
Ф. 2007
Ф. 2003
Ф. 2007
Ф. 2003
Ф. 2766

Ф. 2766
Ф. 2775

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА СТРОИТЕЛНИ ВОЙСКИ В ДВИА 1920 – 2000

ВП №

Наименование, дислокация, подчиненост

62560

25. строителна механизирана бригада – София

62640

20. строителна механизирана бригада –
София, кв. Челопечене
2. спец. рота – Пловдив,
1. сам. стр. бат. – Пловдив,
6. СМБ – Пловдив
1. сам. бат. за е.м.м. – София, кв. Челопечене,
БЕММ – София
1. сам. стр. бат. – Благоевград,
1. СМБ – София, кв. Суходол
5. строителна механизирана бригада – Плевен

Ф. 2082

1. сам. стр. бат. – Пловдив,
6. СМБ – Пловдив
6. стр. бат. – Димитровград,
18. СМБ – Стара Загора
3. а.м.рота – Плевен,
2. сам. стр. бат. – Плевен,
5. СМБ – Плевен
3. стр. бат. – Стара Загора,
18. СМБ – Стара Загора
1. сам. стр. бат. – Бургас,
18. СМБ – Стара Загора
1. сам. стр. бат. – Враца,
5. СМБ – Плевен
1. сам. а.м. бат. – Варна,
13. СМБ – Варна
4. стр. бат. – с. Бузовград,
18. СМБ – Стара Загора
2. сам. стр. бат. – Девня,
13. СМБ – Варна
2. стр. рота – Русе,
2. сам. стр. бат. – Плевен,
5. СМБ – Плевен

Ф. 2003

62650
62680
62700
62720
62730
62770
62790

62810
62840
62860
62900
62910
62980
64030

Архивните
документи се
съхраняват
във Ф.
Ф. 2775

Ф. 2003
Ф. 2766
Ф. 2002
Ф. 2007

Ф. 2009
Ф. 2007
Ф. 2009
Ф. 2009
Ф. 2007
Ф. 2005
Ф. 2009
Ф. 2005
Ф. 2007
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ВП №

64040
64050
64100
64110
64120
64180
64200
64210
64220
64230
64240
64290
64300
64310
64320
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Наименование, дислокация, подчиненост

1. сам. взв. за е.м.м. – Самоков,
1. сам. бат. за е.м.м. – София, кв. Челопечене,
БЕММ – София
1. стр. рота – Сопот,
2. сам. стр. бат. – Сопот,
6. СМБ – Пловдив
1. сам. стр. взв. – Дупница,
1. сам. стр. бат. – Благоевград,
1. СМБ – София, кв. Суходол
Учебен център – Пловдив,
6. СМБ – Пловдив
1. стр. рота – Разград,
13. СМБ – Варна
1. а.м.рота – Пловдив,
1. сам. стр. бат. – Пловдив,
6. СМБ – Пловдив
Производствена техническа база – Стара Загора,
18. СМБ – Стара Загора
Бригада за електромашинен монтаж – София
3. а.м.рота – София, кв. Студентски град,
1. сам. стр. бат. – София, кв. Студентски град,
20. СМБ – София, кв. Челопечене
„М“ база – с. Слънчево,
13. СМБ – Варна
1. сам. стр. бат. – София, кв. Студентски град,
20. СМБ – София, кв. Челопечене
2. сам. стр. бат. – София, кв. Обеля,
25. СМБ – София
„М“ база – Вакарел,
20. СМБ – София, кв. Челопечене
2. стр. рота – Пловдив,
2. сам. стр. бат. – Сопот,
6. СМБ – Пловдив
1. сам. рота за е.м.м. – Пещера,
2. сам. бат. за е.м.м. – Пловдив, БЕММ – София

Архивните
документи се
съхраняват
във Ф.
Ф. 2766
Ф. 2003
Ф. 2002
Ф. 2003
Ф. 2005
Ф. 2003
Ф. 2009
Ф. 2766
Ф. 2082
Ф. 2005
Ф. 2082
Ф. 2775
Ф. 2082
Ф. 2003
Ф. 2766

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА СТРОИТЕЛНИ ВОЙСКИ В ДВИА 1920 – 2000

ВП №

64370
64400
64440
64450
64480
64520
64550
64580
64610
64630
64630-А
64630-Б
64630-В
64650
64690

Наименование, дислокация, подчиненост

1. стр. рота – Червен бряг,
1. сам. стр. бат. – Враца,
5. СМБ – Плевен
3. стр. бат. – Пещера,
6. СМБ – Пловдив
5. стр. бат. – ТЕЦ–2,
18. СМБ – Стара Загора
1. строителна механизирана бригада –
София, кв. Суходол
3. сам. бат. за ЕММ – Варна,
Бригада за ЕММ – София
3. стр. рота – Кюстендил,
2. сам. стр. бат. – Перник,
1. СМБ – София, кв. Суходол
1. рота за е.м.м. – Варна,
3. сам. бат. за е.м.м. – Варна,
БЕММ – София
18. строителна механизирана бригада –
Стара Загора
1. сам. стр. бат. – Варна,
13. СМБ – Варна
2. сам. стр. бат. – София, кв. Челопечене,
20. СМБ – София, кв. Челопечене
1. стр. рота – София, кв. Челопечене,
2. сам. стр. бат. – София, кв. Челопечене,
20. СМБ – София, кв. Челопечене
2. стр. рота – София, кв. Челопечене,
2. сам. стр. бат. – София, кв. Челопечене,
20. СМБ – София, кв. Челопечене
Взв. за ел. монтаж – София, кв. Челопечене,
2. сам. стр. бат. – София, кв. Челопечене,
20. СМБ – София, кв. Челопечене
1. сам. стр. бат. – София, кв. Земляне,
25. СМБ – София
Учебен център – Плевен,
5. СМБ – Плевен

Архивните
документи се
съхраняват
във Ф.
Ф. 2007
Ф. 2003
Ф. 2009
Ф. 2002
Ф. 2766
Ф. 2002
Ф. 2766
Ф. 2009
Ф. 2005
Ф. 2082
Ф. 2082
Ф. 2082
Ф. 2082
Ф. 2775
Ф. 2007
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ВП №

Наименование, дислокация, подчиненост

64710

2. сам. бат. за е.м.м. – Пловдив, БЕММ – София

Архивните
документи се
съхраняват
във Ф.
Ф. 2766
Ф. 2082

66100

1. стр. рота – Самоков,
20. СМБ – София, кв. Челопечене
4. стр. рота – Разлог,
1. сам. стр. бат. – Благоевград,
1. СМБ – София, кв. Суходол
1. стр. рота – Велинград,
3. стр. бат. – Пещера,
6. СМБ – Пловдив
7. стр. бат. – Сливен,
18. СМБ – Стара Загора
4. стр. бат. – Панагюрище,
6. СМБ – Пловдив
3. сам. стр. бат. – София, кв. Обеля,
25. СМБ – София
3. а.м.рота – Враца,
1. сам. стр. бат. – Враца,
5. СМБ – Плевен
Висше военно инженерно строително училище
„Л. Каравелов“ – София, кв. Суходол
1. а.м. взв. – Благоевград,
1. сам. стр. бат. – Благоевград,
1. СМБ – София, кв. Суходол
4. сам. взв. за е.м.м. – Габрово,
4. сам. бат. за е.м.м. – Габрово,
БЕММ – София
2. стр. рота – Козлодуй,
1. сам. стр. бат. – Враца,
5. СМБ – Плевен
3. сам. стр. бат. – Шумен,
13. СМБ – Варна
Главно управление на Строителни войски

66100-ВР

Отдел „ВРИВО“ – ГУСВ

Ф. 2000

64720
64730
64740
64800
64830
64910
64970
66000
66010
66020
66050
66060
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Ф. 2002
Ф. 2003
Ф. 2009
Ф. 2003
Ф. 2775
Ф. 2007
Ф. 2001
Ф. 2002
Ф. 2766
Ф. 2007
Ф. 2005
Ф. 2000

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА СТРОИТЕЛНИ ВОЙСКИ В ДВИА 1920 – 2000

ВП №

Наименование, дислокация, подчиненост

66100-ДП

Отдел „Договорно-правен“ – ГУСВ

Архивните
документи се
съхраняват
във Ф.
Ф. 2000

66100-И

Управление „Икономическо“ – ГУСВ

Ф. 2000

66100-К

Отдел „Кадри“ – ГУСВ

Ф. 2000

66100-КС

Управление „Капитално строителство“ – ГУСВ

Ф. 2000

66100-С

Управление „Строителство“ – ГУСВ

Ф. 2000

66100-Т

Направление „Тил“ – ГУСВ

Ф. 2000

66100-Щ

Щаб – ГУСВ

Ф. 2000

66100ВФК

Отдел „Ведомствен финансов контрол“ – ГУСВ

Ф. 2000

66150

Отдел „ВКР“ – ГУСВ

Ф. 2000
Ф. 2007

66200

ПКБ – с. Ясен, 4. сам. а.м.бат. и ПКБ – с. Ясен,
5. СМБ – Плевен
3. сам. стр. бат. – с. Челопеч,
20. СМБ – София, кв. Челопечене
1. стр. рота – с. Челопеч,
3. сам. стр. бат. – с. Челопеч,
20. СМБ – София, кв. Челопечене
2. стр. рота – с. Челопеч,
3. сам. стр. бат. – с. Челопеч,
20. СМБ – София, кв. Челопечене
3. а.м.рота – с. Челопеч,
3. сам. стр. бат. – с. Челопеч,
20. СМБ – София, кв. Челопечене
Дрегажен флот – Козлодуй, ГУСВ

66340

6. строителна механизирана бригада – Пловдив

Ф. 2007

66160
66170
66170-А
66170-Б
66170-В

Ф. 2082
Ф. 2082
Ф. 2082
Ф. 2082
Ф. 2000
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ВП №

66380
66390
66420
66430
66460
66470
66510
66520
66560
66610
66620
66640
66670
66740

122

Наименование, дислокация, подчиненост

1. стр. рота – Ловеч,
2. сам. стр. бат. – Плевен,
5. СМБ – Плевен
3. стр. рота – Гоце Делчев,
1. сам. стр. бат. – Благоевград,
1. СМБ – София, кв. Суходол
Подсобно стопанство – с. Памукчии,
18. СМБ – Стара Загора
1. стр. рота – Пловдив,
1. сам. стр. бат. – Пловдив,
6. СМБ – Пловдив
2. сам. стр. бат. – Плевен,
5. СМБ – Плевен
4. сам. а.м. бат. и ПКБ – с. Ясен,
5. СМБ – Плевен
2. сам. а.м. бат. – Стара Загора,
18. СМБ – Стара Загора
Комендантски охранителен взв. – Варна,
13. СМБ – Варна
4. стр. р. – Ботевград,
3. сам. стр. бат. – София, кв. Суходол,
1. СМБ – София, кв. Суходол
Учебен център – Бусманци,
20. СМБ – София, кв. Челопечене
1. домакинска охранителна рота – Плевен,
5. СМБ – Плевен
4. сам. бат. за е.м.м. – Габрово,
БЕММ – София
2. сам. бат. за е.м.м. – Сопот,
2. сам. бат. за е.м.м. – Пловдив,
БЕММ – София
2. сам. взв.за е.м.м. – Благоевград,
1. сам. бат. за е.м.м. – София,
кв. Челопечене, БЕММ – София

Архивните
документи се
съхраняват
във Ф.
Ф. 2007
Ф. 2002
Ф. 2009
Ф. 2003
Ф. 2007
Ф. 2007
Ф. 2009
Ф. 2005
Ф. 2002
Ф. 2082
Ф. 2007
Ф. 2766
Ф. 2766
Ф. 2766

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА СТРОИТЕЛНИ ВОЙСКИ В ДВИА 1920 – 2000

ВП №

Наименование, дислокация, подчиненост

Архивните
документи се
съхраняват
във Ф.
Ф. 2002

66950

1. стр. рота – Благоевград,
1. сам. стр. бат. – Благоевград,
1. СМБ – София, кв. Суходол
1. взв. за е.м.м. – Габрово,
4. сам. бат. за е.м.м. – Габрово,
БЕММ – София
3. сам. стр. бат. – Велико Търново,
5. СМБ – Плевен
1. домакинска обслужваща рота –
София, кв. Обеля,
25. СМБ – София
2. сам. взв. за е.м.м. – Севлиево,
4. сам. бат. за е.м.м. – Габрово,
БЕММ – София
Ансамбъл на СВ – ГУСВ

66960

Поликлиника на СВ

Ф. 2000

66970

Самостоятелен батальон за осигуряване на ГУСВ

Ф. 2000

1. сам. взв. за е.м.м. – Шумен,
3. сам. бат. за е.м.м. – Варна,
БЕММ – София
3. сам. взв. за е.м.м. – Сливен,
4. сам. бат. за е.м.м. – Габрово,
БЕММ – София

Ф. 2766

66780
66860
66920
66930
66940

66980
66990

Ф. 2766
Ф. 2007
Ф. 2775
Ф. 2766
Ф. 2000

Ф. 2766
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УКАЗАТЕЛ
НА ЧАСТИТЕ И УЧРЕЖДЕНИЯТА
1. автомашинна бригада – Ф. 2792
1. армейски работен полк – Ф. 2068
1. корпусна работна дружина – Ф. 2053
1. областна поправителна дружина – Ф. 2026
1. общостроителна бригада – Ф. 2002
1. общостроителна дивизия – Ф. 2002
1. пехотна работна дружина – Ф. 2002
1. полк от 30-та МЕМД – Ф. 2777
1. служба „Временна трудова повинност“ – Ф. 2058
1. специална строителна бригада – Ф. 2008
1. строителна механизирана бригада – Ф. 2002
1. строителна механизирана дивизия – Ф. 2002
1. трудов полк – Ф. 2002
1. трудова дружина – Ф. 2002
1. трудова строителна област – Ф. 2002
1./1. армейска работна дружина – Ф. 2035
1./2. армейска работна дружина – Ф. 2037
1./3. армейска работна дружина – Ф. 2039
1./4. армейска работна дружина – Ф. 2041
10. бригада по отбранително строителство – Ф. 2004
10. областна поправителна работна дружина – Ф. 2034
10. трудова дружина – Ф. 2011
11. служба „Временна трудова повинност“ – Ф. 2067
11. трудова дружина – Ф. 2012
12. служба „Временна трудова повинност“ – Ф. 2069
12. трудова дружина – Ф. 2013
13. общостроителна бригада – Варна – Ф. 2005
13. общостроителна дивизия – Ф. 2005
13. строителна механизирана бригада – Ф. 2005
13. строителна механизирана дивизия – Ф. 2005
13. трудова работна дружина – Ф. 2014
14. бригада за отбранително строителство – Ф. 2054
14. трудова работна дружина – Ф. 2015
15. трудова работна дружина – Ф. 2016
16. трудова работна дружина – Ф. 2017
17. бригада за аеродрумно и пътно строителство – Ф. 2006
17. трудова работна дружина – Ф. 2018
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18. бригада за аеродрумно и пътно строителство – Ф. 2009
18. общостроителна бригада – Ф. 2009
18. общостроителна дивизия – Ф. 2009
18. строителна механизирана бригада – Ф. 2009
18. строителна механизирана дивизия – Ф. 2009
18. трудова работна дружина – Ф. 2019
19. трудова работна дружина – Ф. 2020
2. бригада за отбранително строителство – Ф. 2008
2. общостроителна бригада – Ф. 2008
2. пехотна работна дружина – Ф. 2003
2. полк от 30. МЕМД – Ф. 2778
2. самостоятелна бригада за пътно строителство – Ф. 2007
2. служба „Временна трудова повинност“ – Ф. 2059
2. трудов полк – Ф. 2003
2. трудова дружина – Ф. 2003
2. трудова строителна област – Ф. 2003
2./1. армейска работна дружина – Ф. 2036
2./2. армейска работна дружина – Ф. 2038
2./3. армейска работна дружина – Ф. 2040
2./4. армейска работна дружина – Ф. 2042
2./5. работна рота – Ф. 2074
20. общостроителна бригада – Ф. 2082
20. общостроителна дивизия – Ф. 2082
20. строителна механизирана бригада – Ф. 2082
20. строителна механизирана дивизия – Ф. 2082
20. трудова работна дружина – Ф. 2021
21. трудова работна дружина – Ф. 2022
22. общостроителна бригада за гражданско строителство – Ф. 2049
22. трудова работна дружина – Ф. 2023
23. трудова работна дружина – Ф. 2024
24. трудова работна дружина – Ф. 2025
25. бригада за жилищно строителство – Ф. 2775
25. дивизия за жилищно строителство – Ф. 2775
25. общостроителна бригада – Ф. 2775
25. общостроителна дивизия – Ф. 2775
25. работна рота – Ф. 2070
25. строителна механизирана дивизия – Ф. 2775
25. строителна механизирана бригада – Ф. 2775
29. общостроителна бригада – Ф. 2052
3. областна поправителна работна дружина – Ф. 2028
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3. пехотна работна дружина – Ф. 2004
3. трудов полк – Ф. 2004
3. трудова дружина – Ф. 2004
3. трудова строителна област – Ф. 2004
30. монтажна електромашинна бригада – Ф. 2766
30. монтажна електромашинна дивизия – Ф. 2766
31. строителна бригада – с. Големо Бучино – Ф. 2780
4. армейски работен полк – Ф. 2051
4. областна поправителна работна дружина – Ф. 2029
4. пехотна работна дружина – Ф. 2005
4. самостоятелна бригада по аеродрумно строителство –
Коларовград – Ф. 2005
4. Скопска строителна област – Ф. 2057
4. трудов полк – Ф. 2005
4. трудова дружина – Ф. 2005
4. трудова строителна област – Ф. 2005
5. областна поправителна работна дружина – Ф. 2030
5. общостроителна бригада – Ф. 2007
5. общостроителна дивизия – Ф. 2007
5. пехотна работна дружина – Ф. 2006
5. самостоятелна бригада по железопътно и мостово строителство – Ф. 2006
5. служба „Временна трудова повинност“ – Ф. 2062
5. строителна механизирана бригада – Ф. 2007
5. строителна механизирана дивизия – Ф. 2007
5. трудов полк – Ф. 2006
5. трудова дружина – Ф. 2006
5. трудова строителна област – Ф. 2006
6. областна поправителна работна дружина – Ф. 2031
6. общостроителна дивизия – Ф. 2003
6. пехотна работна дружина – Ф. 2007
6. служба „Временна трудова повинност“ – Ф. 2063
6. строителна бригада – Ф. 2003
6. строителна механизирана бригада – Ф. 2003
6. строителна механизирана дивизия – Ф. 2003
6. трудов полк – Ф. 2007
6. трудова дружина – Ф. 2007
6. трудова строителна област – Ф. 2007
7. пехотна работна дружина – Ф. 2008
7. служба „Временна трудова повинност“ – Ф. 2064
126

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ НА СТРОИТЕЛНИ ВОЙСКИ В ДВИА 1920 – 2000

7. трудов полк – Ф. 2008
7. трудова дружина – Ф. 2008
7. трудова строителна област – Ф. 2008
8. областна поправителна работна дружина – Ф. 2033
8. пехотна работна дружина – Ф. 2009
8. служба „Временна трудова повинност“ – Ф. 2065
8. трудов полк – Ф. 2009
8. трудова строителна област – Ф. 2009
9. служба „Временна трудова повинност“ – Ф. 2066
9. трудова дружина – Ф. 2010
Автомашинен полк – Плевен – Ф. 2081
Автомашинна база – Плевен – Ф. 2080
Автомашинна база – Стара Загора – Ф. 2077
Автомашинна механизирана база – София – Ф. 2076
Автотракторно поделение – гара Искър – Ф. 2072
Автошкола – кв. Суходол, София – Ф. 2856
Балнеосанаториум „Родопи“ – Велинград – Ф. 3022
Балнеосанаториум „Хисар“ – Ф. 3021
Бригада за електромашинен монтаж – Ф. 2766
Бригада за жилищно строителство по системата „НОЕ“ – София –
Ф. 2796
Бригада за строителна механизация – Ф. 2792
Бургаско окръжно трудово бюро – Ф. 2004
Варненска трудова задруга – Ф. 2339
Видинско окръжно трудово бюро – Ф. 2044
Висше военно инженерно строително училище „Любен Каравелов“ –
Ф. 2001
Висше народно военно строително училище „Ген. Благой Иванов“ –
Ф. 2001
ВПД „Августа Траяна“ – Старозагорски бани – Ф. 3035
ВПД „Евридика“ – Пампорово – Ф. 3020
ВПД „Тича“ – с. Обзор – Ф. 3026
ВПД „Хелиос – Гея“ – Приморско, Китен – Ф. 3024
Врачанско окръжно трудово бюро – Ф. 2043
Главна дирекция на Трудова повинност – Ф. 2000
Главно управление на Строителни войски – Ф. 2000
Главно управление на Трудова повинност – Ф. 2000
Електромашинна и монтажна бригада – Ф. 2766
Електромашинна и монтажна бригада – Ф. 2766
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КИНИРПВД – СВ (Комплексен институт за научноизследователска,
развойна, проектантска и внедрителска дейност на Строителни войс
ки) – Ф. 2979
Кюстендилска трудова задруга – Ф. 2008
Кюстендилско окръжно трудово бюро – Ф. 2008
Лечебен почивен комплекс „Дружба“ – с. Обзор – Ф. 3023
Машинна и електромонтажна база – Ф. 2766
Машинномонтажна бригада при ГУТП – Ф. 2766
Младежка бригада яз. „Росица“ – Ф. 2071
Мъстанлийско окръжно трудово бюро – Ф. 2045
Народно военно училище за трудови офицери – Ф. 2001
Народно училище за трудови офицери – Ф. 2001
Обущарска и шивашка фабрика – с. Горна баня и Габрово – Ф. 2055
Общовойскови трудов полк – Ф. 2050
Плевенска трудова задруга – Ф. 2007
Плевенско окръжно трудово бюро – Ф. 2007
Пловдивска трудова задруга – Ф. 2003
Пловдивско окръжно трудово бюро – Ф. 2003
Под. 1322 (Самостоятелен батальон – ГУТП) – Етрополе – Ф. 2083
Под. 1401 (29. общостроителна бригада) – с. Чепеларе – Ф. 2052
Под. 3510 (14. бригада по отбранително строителство) – Бургас –
Ф. 2054
Под. 3850 (Трудова автомобилна техническа работилница) – Ф. 2073
Под. 4560 (1. автомашинна бригада) – София – Ф. 2792
Под. 6700 и под. 3401– с. Кремиковци и с. Бухово (22. бригада за общогражданско строителство – гара Яна) – Ф. 2049
Полк за комплексна строителна механизация – София – Ф. 2079
Полувисше народно военно училище за офицери от СВ „Ген. Благой
Иванов“ – Ф. 2001
Работна рота по корекцията на р. Въча – Ф. 2075
Русенско окръжно трудово бюро – Ф. 2046
Самостоятелен батальон – ГУТП – Етрополе – Ф. 2083
Самостоятелен полк – гара Яна – Ф. 2049
Самостоятелна строителна дивизия – Ф. 2009
Сградостроителна бригада – София – Ф. 2048
Сливенска трудова задруга – Ф. 2004
Софийска трудова задруга – Ф. 2002
Софийско окръжно трудово бюро – Ф. 2002
Специализиран строителен батальон – Ф. 2775
Специализиран строителен полк – Ф. 2775
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Старозагорска трудова задруга – Ф. 2341
Старозагорско окръжно трудово бюро – Ф. 2009
Трудова автомобилна техническа работилница – Ф. 2073
Трудови войски – Ф. 2000
Трудово горско стопанство „Тича“ – с. Долни чифлик – Ф. 2056
Тухларна фабрика – София – Ф. 2047
Търновска трудова задруга – Ф. 2340
Търновско окръжно трудово бюро – Ф. 2006
Управление „Отбранително строителство“ – Ф. 2000
Управление „Специално строителство“ при МС – Ф. 2000
Школа за монтажни и монтьорски кадри – ГУСВ – Бургас – Ф. 2686
Школа за подготовка на трудови началници – Ф. 2001
Школа за подготовка на трудови офицери – Ф. 2001
Шуменска трудова задруга – Ф. 2005
Шуменско окръжно трудово бюро – Ф. 2005
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АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ
НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И ПУНКТОВЕТЕ,
КЪДЕТО СА ДИСЛОЦИРАНИ ПОДЕЛЕНИЯТА НА
СТРОИТЕЛНИ ВОЙСКИ
А
Абланица, с., Ловешко – Ф. 2007
Агатово, с., Габровско – Ф. 2007
Айтос – Ф. 2004, Ф. 2009
Аксаково, с. (дн. кв. на Варна) – Ф. 2005
Анево, с., Пловдивско – Ф. 2003
Асеновград – Ф. 2003
Б
Балван, с., Великотърновско – Ф. 2007
Балчик – Ф. 2005
Банкя – Ф. 2002
Банско – Ф. 2002
Бараково, с., Благоевградско – Ф. 2002
Бата, с., Бургаско – Ф. 2009
Батак – Ф. 2003
Батановци, с. (дн. гр.) – Ф. 2058
Бащино, с., Кърджалийско – Ф. 2009
Бегуновци, с., Пернишко – Ф. 2058
Белащица, с., Пловдивско – Ф. 2003
Белене – Ф. 2007, Ф. 2018, Ф. 2063
Бели извор, с., Врачанско – Ф. 2007
Белица, с., Софийско – Ф. 2002
Белмекен, каскада – Ф. 2002, Ф. 2003
Белово – Ф. 2003, Ф. 2059
Белоградчик – Ф. 2063
Белослав, с., Варненско – Ф. 2005
Бенковски, с., Старозагорско – Ф. 2009
Билка, с., Бургаско – Ф. 2005, Ф. 2009
Битоля, Македония – Ф. 2013, Ф. 2035
Благоевград – Ф. 2002, Ф. 2766
Бобов дол – Ф. 2002
Богдан, с., Пловдивско – Ф. 2003
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Божичен, с., Разградско – Ф. 2006
Божурище, с., Софийско – Ф. 2002
Бозвелийско, с., Варненско – Ф. 2005
Бойково, с., Пловдивско – Ф. 2003
Боймир, с., Варненско – Ф. 2005
Бойчиновци – Ф. 2007
Борисовград (Първомай) – Ф. 2037
Борнарево, с., Софийско – Ф. 2002
Боровец, с., Софийско – Ф. 2002
Ботевград – Ф. 2058
Ботунец, с. (дн. кв. на София) – Ф. 2002
Бояна, с. (дн. кв. на София) – Ф. 2008
Братя Кунчеви, с., Хасковско – Ф. 2009
Брацигово – Ф. 2003
Брезник – Ф. 2002, Ф. 2008, Ф. 2058
Брезница, с., Благоевградско – Ф. 2002
Брезово – Ф. 2003
Бресте, с., Ловешко – Ф. 2066
Бродилово, с., Бургаско – Ф. 2009
Бузлуджа, вр. – Ф. 2009
Бузовград, с., Старозагорско – Ф. 2009
Бук, с., Хасковско – Ф. 2038
Букьовци, с. (дн. гр. Мизия) – Ф. 2007
Буново, с., Софийско – Ф. 2006
Бургас – Ф. 2004, Ф. 2009, Ф. 2028, Ф. 2054
Бусманци, с., Софийско – Ф. 2082
Бухово – Ф. 2049, Ф. 2082
Бучино, с., Пернишко – Ф. 2002
Бъта, с., Пловдивско – Ф. 2003
Бяла – Ф. 2005
Бяла, с., Сливенско – Ф. 2004
В
Вакарел, с., Софийско – Ф. 2014, Ф. 2082
Ваксево, с., Кюстендилско – Ф. 2022
Валовище, с. (дн. гр. Демир Хисар или Сидирокастро), Гърция – Ф. 2067
Варна – Ф. 2005, Ф. 2339, Ф. 2775, Ф. 3023
Васил Коларов, ТЕЦ – Ф. 2004
Васил Коларов, яз. – Ф. 2009
Васил Левски, с., Старозагорско – Ф. 2009
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Василево, с., Добричко – Ф. 2005
Васильово, с. Ловешко – Ф. 2007
Ведраре, с., Пловдивско – Ф. 2003
Велес, Македония – Ф. 2013, Ф. 2035, Ф. 2069
Велико Търново – Ф. 2006, Ф. 2007, Ф. 2018, Ф. 2041, Ф. 2062, Ф. 2068,
Ф. 2070
Велинград – Ф. 2003, Ф. 3022
Венец, с., Ямболско – Ф. 2009
Ветрен, с., Пловдивско – Ф. 2003, Ф. 2059
Ветрино, с., Варненско – Ф. 2005
Вещерица, м., Благоевградско – Ф. 2002
Видин – Ф. 2002, Ф. 2044
Винарово, с., Старозагорско – Ф. 2009
Вишан, с., Софийско – Ф. 2002
Владая, с., Софийско – Ф. 2002
Владиславово, с. (дн. кв. на Варна) –
Ф. 2005
Влас, с. (Свети Влас), Бургаско – Ф. 2009
Водно, с., Македония – Ф. 2066
Вонеща вода, с., Великотърновско –
Ф. 2007
Враня, Македония – Ф. 2035, Ф. 2069
Враца – Ф. 2007, Ф. 2063
Върбаново, с. (Царева ливада), Габровско – Ф. 2007
Вършец – Ф. 2063
Въча, каскада – Ф. 2003
Въча, р. – Ф. 2075
Вятово (Ветово) – Ф. 2005
Г
Габрово – Ф. 2007, Ф. 2055, Ф. 2766
Гаврен, с. (Милковица), Плевенско – Ф. 2063
Галата, с., Варненско – Ф. 2005
Гарван, с., Силистренско – Ф. 2005
Гебедже, с. (дн. гр. Белослав), Варненско – Ф. 2056
Георги Димитров, яз. – Ф. 2009
Главан, с., Старозагорско – Ф. 2009
Гледачево, с., Старозагорско – Ф. 2009
Голеж, с., Старозагорско – Ф. 2009
Големо Бучино, с., Пернишко – Ф. 2780
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Голяма Желязна, с., Ловешко – Ф. 2007
Голямо Каменяне, с., Кърджалийско – Ф. 2016
Голямо село, с., Кюстендилско – Ф. 2002
Горен чифлик, с., Варненско – Ф. 2004
Горна баня, с. (дн. кв. на София) – Ф. 2010, Ф. 2055, Ф. 2073
Горна Джумая (Благоевград) – Ф. 2017
Горна Оряховица – Ф. 2006, Ф. 2007,
Ф. 2012
Горни Богров, с., Софийско – Ф. 2014
Горно Сахране, с., Старозагорско – Ф. 2009
Горско Косово, с., Великотърновско –
Ф. 2062
Горубляне, с. (дн. кв. на София) – Ф. 2082
Гоце Делчев – Ф. 2002, Ф. 2003
Градево, с., Благоевградско – Ф. 2002
Грамада, с., Монтанско – Ф. 2063
Граматиково, с., Бургаско – Ф. 2005, Ф. 2009
Граф Игнатиево, с., Пловдивско – Ф. 2006
Гулянци – Ф. 2007
Гълъбец, тунел – Ф. 2006
Гълъбово, гара, Старозагорско – Ф. 2021
Гълъбово – Ф. 2009
Гърляно, с., Кюстендилско – Ф. 2002
Гюешево, с., Кюстендилско – Ф. 2002
Гюмюрджина, Гърция – Ф. 2011, Ф. 2037
Д
Две могили – Ф. 2007
Дебелт, с., Бургаско – Ф. 2009
Девина, рудник – Ф. 2009
Девня – Ф. 2005, Ф. 2766
Дедеагач, Гърция – Ф. 2011, Ф. 2012
Демир Хисар, Гърция – Ф. 2012, Ф. 2037
Дерманци, с., Ловешко – Ф. 2007
Димитриево, с., Хасковско – Ф. 2003
Димитровград – Ф. 2009
Димитрово (Перник) – Ф. 2008
Добринище, с., Благоевградско – Ф. 2002, Ф. 2012
Добро поле, с., Благоевградско – Ф. 2002
Добромир, с., Бургаско – Ф. 2005
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Добромирци, с., Кърджалийско – Ф. 2009
Долна баня, с., Софийско – Ф. 2002
Долна Оряховица – Ф. 2006, Ф. 2007,
Ф. 2062
Долни чифлик – Ф. 2056
Долно Дряново, с., Благоевградско –
Ф. 2002
Долно Езерово, с., Бургаско – Ф. 2005
Долно Камарци, с., Софийско – Ф. 2006
Дропла, с., Добричко – Ф. 2005
Друмево, с., Шуменско – Ф. 2005
Дряново – Ф. 2007
Дъбене, с., Пловдивско – Ф. 2003
Дъбница, с., Благоевградско – Ф. 2002
Дълга лъка, м., Великотърновско – Ф. 2007
Дългопол, с. (дн. гр.), Варненско – Ф. 2019
Дъскотна, с., Бургаско – Ф. 2005, Ф. 2009
Е
Елешница, с., Софийско – Ф. 2002
Елисейна, гара – Ф. 2007
Елхово – Ф. 2009
Енчец, с., Кърджалийско – Ф. 2009
Ерма, р. – Ф. 2009
Етрополе – Ф. 2002, Ф. 2083
Ж
Живково, с., Софийско – Ф. 2082
Жиленци, с., Кюстендилско – Ф. 2002
Житница, с., Добричко – Ф. 2005
З
Звъничево, с., Пловдивско – Ф. 2059
Згориград, с., Монтанско – Ф. 2007
Зелениково, с., Пловдивско – Ф. 2003
Земен – Ф. 2002
Земляне, кв. на София – Ф. 2775
Зидарово, с., Бургаско – Ф. 2009
Зимница, с., Бургаско – Ф. 2009
Златна Панега – Ф. 2007
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Златни пясъци, курорт – Ф. 2005
Златоград – Ф. 2003, Ф. 2009
Златуша, с., Софийско – Ф. 2058
Змейово, с., Старозагорско – Ф. 2009
И
Ивайловград – Ф. 2003, Ф. 2009
Иганово, с., Пловдивско – Ф. 2003
Игнатиево, с., Варненско – Ф. 2005
Извор, с., Кюстендилско – Ф. 2002
Изворово, с., Хасковско – Ф. 2009
Илинденци, с., Софийско – Ф. 2002
Искрец, с., Софийско – Ф. 2058
Искрица, с., Старозагорско – Ф. 2009
Искър, гара, Софийско – Ф. 2072
Ихтиман – Ф. 2058
Й
Йорданово, с., Хасковско – Ф. 2042
К
Кадиеви ливади, м., Благоевградско –
Ф. 2002
Казанлък – Ф. 2009
Калофер – Ф. 2003
Калояново, с., Сливенско – Ф. 2009
Калугерово, с., Пловдивско – Ф. 2003,
Ф. 2058
Камчия, с., Бургаско – Ф. 2009
Камчия, яз. – Ф. 2009
Капчето, м. – Ф. 2009, Ф. 2686
Карлово – Ф. 2003
Карнобат – Ф. 2004, Ф. 2009
Катунци, с., Благоевградско – Ф. 2002,
Ф. 2018
Качулка, рудник – Ф. 2004, Ф. 2009
Кашина, с., Благоевградско – Ф. 2002
Километъра, м., Габровско – Ф. 2007
Кипра, с., Варненско – Ф. 2005
Китен, с., Бургаско – Ф. 2009, Ф. 3024
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Китка, с., Бургаско – Ф. 2009
Клисура – Ф. 2003, Ф. 2006
Клисура, тунел – Ф. 2006
Ковачево, – Ф. 2009
Ковачевци, с., Пернишко – Ф. 2002
Козлодуй – Ф. 2007
Козница, тунел – Ф. 2006
Коньово, с., Сливенско – Ф. 2009
Копривките, м., Пловдивско – Ф. 2003
Копривлен, с., Благоевградско – Ф. 2012
Копривщица – Ф. 2003
Корница, с., Благоевградско – Ф. 2002
Кости, с., Бургаско – Ф. 2009
Котел – Ф. 2005
Кочани, Македония – Ф. 2013, Ф. 2069
Кочериново – Ф. 2002
Кошарево, с., Пернишко – Ф. 2058
Крамолин, с., Русенско – Ф. 2007
Кранево, с., Добричко – Ф. 2005
Кремиковци, с. (дн. кв. на София) –
Ф. 2049, Ф. 2082
Кресна – Ф. 2002
Крива паланка, Македония – Ф. 2010,
Ф. 2022
Кричим – Ф. 2003
Крумовград – Ф. 2011
Крупник, с., Благоевградско – Ф. 2015
Крушовица, с., Ловешко – Ф. 2007
Ксанти, Гърция – Ф. 2023
Кула – Ф. 2063
Кулата, с., Благоевградско – Ф. 2038
Куманово, Македония – Ф. 2010
Куртово Конаре, с., Пловдивско – Ф. 2075
Кърджали – Ф. 2003, Ф. 2009
Кьошка, м., Пазарджишко – Ф. 2003
Кърнаре, с., Пловдивско – Ф. 2062
Кюстендил – Ф. 2002, Ф. 2008, Ф. 2038
Л
Лакатник, гара, Софийско – Ф. 2018
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Левка, с., Хасковско – Ф. 2038
Левски, с., Пловдивско – Ф. 2003
Левуново, с., Благоевградско – Ф. 2022
Ленище, с., Кърджалийско – Ф. 2009
Лесичарка, с., Ловешко – Ф. 2007
Лесура, с., Врачанско – Ф. 2007
Лиляново, с., Благоевградско – Ф. 2002
Липница, с., Благоевградско – Ф. 2036
Лисичево, с., Пловдивско – Ф. 2003
Ловеч – Ф. 2007, Ф. 2062
Лозен, с., Пловдивско – Ф. 2059
Лъка, с., Бургаско – Ф. 2009
Лъки – Ф. 2003
Любимец – Ф. 2019
Люляково, с., Бургаско – Ф. 2009
Лясковец – Ф. 2007, Ф. 2063
М
Мадан – Ф. 2003, Ф. 2009
Малки чифлик, с., Великотърновско – Ф. 2006
Малко Търново – Ф. 2005, Ф. 2009
Мало село, с., Кюстендилско – Ф. 2002
Малорад, с., Врачанско – Ф. 2007
Мандра, яз. – Ф. 2009
Марица, р. – Ф. 2003, Ф. 2009
Мартиново, с., Монтанско – Ф. 2007
Маца, с., Новозагорско – Ф. 2004
Медникарово, с., Старозагорско – Ф. 2009
Медово, с., Бургаско – Ф. 2009
Мездра – Ф. 2007
Мелник – Ф. 2002
Мерикос, с., Гърция – Ф. 2023
Мещица, с., Пернишко – Ф. 2058
Микре, с., Ловешко – Ф. 2062
Микрево, с., Благоевградско – Ф. 2002
Мирково, с., Софийско – Ф. 2006, Ф. 2082
Мирово, гара – Ф. 2018
Михайловград (Монтана) – Ф. 2007
Мичурин (Царево) – Ф. 2009
Момково, с., Хасковско – Ф. 2009
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Момчилград – Ф. 2011, Ф. 2021
Мусаджик, с. (Воден), Пловдивско – Ф. 2023
Мътница, с., Шуменско – Ф. 2005
Мъглиж – Ф. 2009
Н
Неврокоп (Гоце Делчев) – Ф. 2018
Неговановци, с., Видинско – Ф. 2002
Недевци, с., Габровско – Ф. 2007
Неделино – Ф. 2003
Несебър – Ф. 2009
Никопол – Ф. 2007
Ниш, Сърбия – Ф. 2036
Нова Загора – Ф. 2009
Новачене, с., Ловешко – Ф. 2007
Нови пазар – Ф. 2005
Ново Панчарево, с., Бургаско – Ф. 2004
Ново село, с., Сърбия – Ф. 2013
О
Обеля, с. (дн. кв. на София) – Ф. 2775
Обзор – Ф. 3023
Оборище, с., Пловдивско – Ф. 2003
Овощник, с., Старозагорско – Ф. 2009
Овчарица, р. – Ф. 2009
Овчарица, яз. – Ф. 2009
Омуртаг – Ф. 2005
Опан, с., Старозагорско – Ф. 2009
Опанец, с., Ловешко – Ф. 2007
Оряхово – Ф. 2007
Оряхово, с., Хасковско – Ф. 2009
Осеново, с., Благоевградско – Ф. 2002
Острец, с., Ловешко – Ф. 2007
Очуша, с., Софийско – Ф. 2002
П
Павликени – Ф. 2007, Ф. 2062
Пампорово, курорт – Ф. 2003, Ф. 3020
Памукчии, с., Хасковско – Ф. 2009
Панагюрище – Ф. 2003
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Папаз чаир, м. – Ф. 2018
Перник – Ф. 2002
Перущица – Ф. 2003
Петрич – Ф. 2002
Пехчево, Македония – Ф. 2025
Пещера – Ф. 2003, Ф. 2766
Пирин, гара – Ф. 2069
Пирин, с., Благоевградско – Ф. 2002
Пирот, Сърбия – 2036
Плачковци, гара – Ф. 2007
Плевен – Ф. 2007, Ф. 2010, Ф. 2019, Ф. 2022, Ф. 2080
Пловдив – Ф. 2003, Ф. 2015, Ф. 2037, Ф. 2059, Ф. 2766, Ф. 2778
Повеляново, с., Варненско – Ф. 2005
Поликастрон, гара, Гърция – Ф. 2018
Поляновград (Карнобат) – Ф. 2004
Поморие – Ф. 2009
Попина, с., Силистренско – Ф. 2005
Попово – Ф. 2005
Поройна, р. – Ф. 2005
Правда, с., Добричко – Ф. 2005
Правец – Ф. 2002
Правище, с., Пловдивско – Ф. 2021
Предела, м., Благоевградско – Ф. 2002
Пресека, с., Кърджалийско – Ф. 2009
Прилеп, Македония – Ф. 2035
Приморско, с. (дн. гр.) – Ф. 2009, Ф. 3024
Проглед, с., Пловдивско – Ф. 2003
Пролом, с., Пловдивско – Ф. 2003
Пряспа, с., Добричко – Ф. 2005
Първомай – Ф. 2003
Пъстрогор, с., Хасковско – Ф. 2039
Р
Равда, с., Бургаско – Ф. 2009
Равна река, м., Софийско – Ф. 2082
Раднево – Ф. 2009
Радомир – Ф. 2002, Ф. 2008, Ф. 2020, Ф. 2036, Ф. 2064
Радуил, с., Софийско – Ф. 2002
Радунци, с., Старозагорско – Ф. 2009
Разград – Ф. 2005
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Разлог – Ф. 2002
Разсадника, м., Габровско – Ф. 2007
Райковски ливади, м., Смолянско – Ф. 2003
Раковски – Ф. 2003
Реброво, гара, Софийско – 2014
Ресен, Македония – Ф. 2010
Рибарица, с., Ловешко – Ф. 2007, Ф. 2062
Рила, с. (дн. гр.) – Ф. 2002
Рилски манастир – Ф. 2002
Роман – Ф. 2007, Ф. 2058
Росен, мина – Ф. 2004
Рудник, с., Бургаско – Ф. 2009
Рудозем – Ф. 2003, Ф. 2009
Руен, с., Бургаско – Ф. 2009
Русе – Ф. 2005, Ф. 2007, Ф. 2046
Руска Бела, с., Монтанско – Ф. 2007
С
Садовец, с., Ловешко – Ф. 2007
Сажденик, с., Кюстендилско – Ф. 2002
Самоков – Ф. 2002, Ф. 2082, Ф. 2766
Самуилово, с., Благоевградско – Ф. 2002
Санданска Бистрица, каскада – Ф. 2002
Сапарева баня, с. (дн. гр.) – Ф. 2002
Сарафово, с. (дн. кв. на Бургас) – Ф. 2005, Ф. 2009
Сатовча, с., Софийско – Ф. 2003
Св. Никола, с., Бургаско – Ф. 2004
Свежен, с., Пловдивско – Ф. 2003
Свети Врач (Сандански) – Ф. 2008, Ф. 2020, Ф. 2057
Свиленград – Ф. 2003, Ф. 2009, Ф. 2011
Свищов – Ф. 2007, Ф. 2063
Своге – Ф. 2013, Ф. 2058
Севлиево – Ф. 2007, Ф. 2766
Сеново, с., Русенско – Ф. 2005
Серес, Гърция – Ф. 2012
Сестримо, каскада – Ф. 2002
Сестримо, с., Пловдивско – Ф. 2003
Силистра – Ф. 2005
Симеоновец, с., Пловдивско – Ф. 2059
Симитли – Ф. 2002, Ф. 2036, Ф. 2067
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Скалица, с., Ямболско – Ф. 2004, Ф. 2009
Скопие, Македония – Ф. 2010, Ф. 2022, Ф. 2035, Ф. 2057, Ф. 2066
Слатина, с., Ловешко – Ф. 2007
Сливен – Ф. 2004, Ф. 2009, Ф. 2012, Ф. 2039, Ф. 2766
Сливница – Ф. 2036
Слънчево, с., Варненско – Ф. 2005
Смилян, с., Смолянско – Ф. 2003
Смолян – Ф. 2003
Смядово, с. (дн. гр.) – Ф. 2005, Ф. 2012
Созопол – Ф. 2009
Соколица, р. – Ф. 2009
Соколица, с., Пловдивско – Ф. 2003
Соколово, гара – Ф. 2007
Сопот – Ф. 2003, Ф. 2766
София – Ф. 2000, Ф. 2001, Ф. 2002, Ф. 2014, Ф. 2026, Ф. 2035, Ф. 2048, Ф. 2050,
Ф. 2058, Ф. 2076, Ф. 2077, Ф. 2082, Ф. 2766, Ф. 2775, Ф. 2792, Ф. 2796, Ф. 2856
Стамболийски – Ф. 2003
Станке Димитров (Дупница) – Ф. 2002
Стара Загора – Ф. 2009, Ф. 2021, Ф. 2073, Ф. 2077, Ф. 2341
Старозагорски бани, с., Старозагорско – Ф. 2009, Ф. 3025
Старосел, с., Пловдивско – Ф. 2003
Стоките, с., Габровско – Ф. 2007
Стражица – Ф. 2007
Стралджа – Ф. 2009
Суходол, с. (дн. кв. на София) – Ф. 2002, Ф. 2856
Сушица, с., Кюстендилско – Ф. 2002
Съдиево, с., Бургаско – Ф. 2004
Съединение – Ф. 2009
Т
Твърдица – Ф. 2009
Темелково – Ф. 2002
Тетевен – Ф. 2006, Ф. 2007, Ф. 2062
Тлачене, с., Монтанско – Ф. 2066
Тополи, с., Варненско – Ф. 2005
Тополовград – Ф. 2009, Ф. 2019
Трещеник, с., Благоевградско – Ф. 2002
Троян – Ф. 2007
Трояново, с., Бургаско – Ф. 2009
Труд, с., Пловдивско – Ф. 2003
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Трудовец, с., Ботевградско – Ф. 2002
Трън – Ф. 2002
Трънска Клисура, с., Сърбия – Ф. 2010,
Ф. 2058
Тръстиково, яз. – Ф. 2005
Трявна – Ф. 2006, Ф. 2062
Тунджа, р. – Ф. 2009
Тутракан – Ф. 2005
Търговище – Ф. 2005
Търново – вж. Велико Търново
У
Удово, гара, Македония – Ф. 2035
Ф
Факия, с., Бургаско – Ф. 2004
Х
Хаджи Димитър, рудник – Ф. 2004
Харами бунар, м., Благоевградско – Ф. 2002
Харманли – Ф. 2009
Хасково – Ф. 2009
Хисаря – Ф. 2003, Ф. 3021
Ц
Цариброд (Димитровград), Сърбия –
Ф. 2039, Ф. 2058
Цветино, с., Пловдивско – Ф. 2003
Церово, с., Сърбия – Ф. 2039, Ф. 2058
Ч
Челопеч, с., Софийско – Ф. 2082
Челопечене, с. (дн. кв. на София) – Ф. 2082, Ф. 2766, Ф. 2792
Чепеларе, с. (дн. гр.) – Ф. 2003, Ф. 2052
Чепинци, с., Пловдивско – Ф. 2003
Червен бряг – Ф. 2007
Червена могила, с., Софийско – Ф. 2002
Чернево, с., Варненско – Ф. 2005
Черни Вит, с., Ловешко – Ф. 2007
Черни Осъм, с., Ловешко – Ф. 2007
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Черно море, мина – Ф. 2004
Черноморец, с., Бургаско – Ф. 2009
Чехларе, с., Пловдивско – Ф. 2003
Чирпан – Ф. 2011
Чумерна, мина – Ф. 2004
Чучулигово, с., Благоевградско – Ф. 2013
Ш
Шаренка, с., Смолянско – Ф. 2009
Шейново, с., Старозагорско – Ф. 2009
Шешкинград, рудник – Ф. 2009
Шипка, проход – Ф. 2009
Широка поляна, с., Хасковско –
Ф. 2059
Шишковци, с., Кюстендилско – Ф. 2002
Шумен – Ф. 2005, Ф. 2017, Ф. 2766
Щ
Щип, Македония – Ф. 2032
Ю
Юндола, м., Пловдивско – Ф. 2003
Я
Ябълково, с., Хасковско – Ф. 2009
Яворец, с., Ловешко – Ф. 2007
Яворово, с., Старозагорско – Ф. 2009
Ягода, с., Старозагорско – Ф. 2009
Якоруда – Ф. 2002
Ямбол – Ф. 2004, Ф. 2009
Яна, с., Софийско – Ф. 2002, Ф. 2014, Ф. 2049
Ясен, с., Плевенско – Ф. 2007
Яхиново, с., Кюстендилско – Ф. 2002
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СПИСЪК НА ФОНДОВЕТЕ,
ВКЛЮЧЕНИ В ПЪТЕВОДИТЕЛЯ
Ф. 2000 – Главно управление на Трудова повинност
Ф. 2001 – Народно училище за трудови офицери
Ф. 2002 – Софийско окръжно трудово бюро
Ф. 2003 – Пловдивско окръжно трудово бюро
Ф. 2004 – Бургаско окръжно трудово бюро
Ф. 2005 – Шуменско окръжно трудово бюро
Ф. 2006 – Търновско окръжно трудово бюро
Ф. 2007 – Плевенско окръжно трудово бюро
Ф. 2008 – Кюстендилско окръжно трудово бюро
Ф. 2009 – Старозагорско окръжно трудово бюро
Ф. 2010 – 9. трудова дружина
Ф. 2011 – 10. трудова дружина
Ф. 2012 – 11. трудова дружина
Ф. 2013 – 12. трудова дружина
Ф. 2014 – 13. трудова работна дружина
Ф. 2015 – 14. трудова работна дружина
Ф. 2016 – 15. трудова работна дружина
Ф. 2017 – 16. трудова работна дружина
Ф. 2018 – 17. трудова работна дружина
Ф. 2019 – 18. трудова работна дружина
Ф. 2020 – 19. трудова работна дружина
Ф. 2021 – 20. трудова работна дружина
Ф. 2022 – 21. трудова работна дружина
Ф. 2023 – 22. трудова работна дружина
Ф. 2024 – 23. трудова работна дружина
Ф. 2025 – 24. трудова работна дружина
Ф. 2026 – 1. областна поправителна работна дружина
Ф. 2028 – 3. областна поправителна работна дружина
Ф. 2029 – 4. областна поправителна работна дружина
Ф. 2030 – 5. областна поправителна работна дружина
Ф. 2031 – 6. областна поправителна работна дружина
Ф. 2033 – 8. областна поправителна работна дружина
Ф. 2034 – 10. областна поправителна работна дружина
Ф. 2035 – 1./1. армейска работна дружина
Ф. 2036 – 2./1. армейска работна дружина
Ф. 2037 – 1./2. армейска работна дружина
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Ф. 2038 – 2./2. армейска работна дружина
Ф. 2039 – 1./3. армейска работна дружина
Ф. 2040 – 2./3. армейска работна дружина
Ф. 2041 – 1./4. армейска работна дружина
Ф. 2042 – 2./4. армейска работна дружина
Ф. 2043 – Врачанско окръжно трудово бюро
Ф. 2044 – Видинско окръжно трудово бюро
Ф. 2045 – Мъстанлийско окръжно трудово бюро
Ф. 2046 – Русенско окръжно трудово бюро
Ф. 2047 – Тухларна фабрика – София
Ф. 2048 – Сградостроителна бригада – София
Ф. 2049 – Под. 6700 и под. 3401 – с. Кремиковци и с. Бухово (Самос
тоятелен полк – гара Яна)
Ф. 2050 – Общовойскови трудов полк
Ф. 2051 – 4. армейски работен полк
Ф. 2052 – Под. 1401 (29. общостроителна бригада) – с. Чепеларе
Ф. 2053 – 1. корпусна работна дружина
Ф. 2054 – Под. 3510 (14. бригада по отбранително строителство) – Бургас
Ф. 2055 – Обущарска и шивашка фабрика – с. Горна баня и Габрово
Ф. 2056 – Трудово горско стопанство „Тича“ – с. Долни чифлик, Вар
ненско
Ф. 2057 – 4. Скопска строителна област
Ф. 2058 – 1. служба „Временна трудова повинност“
Ф. 2059 – 2. служба „Временна трудова повинност“
Ф. 2062 – 5. служба „Временна трудова повинност“
Ф. 2063 – 6. служба „Временна трудова повинност“
Ф. 2064 – 7. служба „Временна трудова повинност“
Ф. 2065 – 8. служба „Временна трудова повинност“
Ф. 2066 – 9. служба „Временна трудова повинност“
Ф. 2067 – 11. служба „Временна трудова повинност“
Ф. 2068 – 1. армейски работен полк
Ф. 2069 – 12. служба „Временна трудова повинност“
Ф. 2070 – 25. работна рота
Ф. 2071 – Младежка бригада – яз. „Росица“
Ф. 2072 – Автотракторно поделение – гара Искър
Ф. 2073 – Трудова автомобилна техническа работилница
Ф. 2074 – 2./5. работна рота
Ф. 2075 – Работна рота по корекцията на р. Въча
Ф. 2076 – Автомашинна механизирана база – София
Ф. 2077 – Автомашинна база – Стара Загора
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Ф. 2078 – Бригада за комплексна строителна и монтажна механизация –
София
Ф. 2079 – Полк за комплексна строителна механизация (1. полк за комп
лексна строителна и монтажна механизация) – София
Ф. 2080 – Автомашинна база – Плевен
Ф. 2081 – Автомашинен полк (3. полк за комплексна строителна и монтажна механизация)– Плевен
Ф. 2082 – 20. общостроителна бригада
Ф. 2083 – Под. 1322 (Самостоятелен батальон – ГУТП – Етрополе)
Ф. 2339 – Варненска трудова задруга
Ф. 2340 – Търновска трудова задруга
Ф. 2341 – Старозагорска трудова задруга
Ф. 2686 – Школа за монтажни и монтьорски кадри – ГУСВ – Бургас
Ф. 2766 – 30. МЕМД (30. монтажна електромашинна дивизия) – София
Ф. 2775 – 25. дивизия за жилищно строителство
Ф. 2777 – 1. полк от 30. МЕМД
Ф. 2778 – 2. полк от 30. МЕМД
Ф. 2780 – 31. строителна бригада – с. Големо Бучино
Ф. 2792 – 1. автомашинна бригада – под. 4560
Ф. 2796 – Бригада за жилищно строителство по системата „НОЕ“ –
София
Ф. 2856 – Автошкола – кв. Суходол, София
Ф. 2979 – КИНИРПВД – СВ (Комплексен институт за научноизследователска, развойна, проектантска и внедрителска дейност на Строителни войски)
Ф. 3020 – ВПД „Евридика“ – Пампорово
Ф. 3021 – Балнеосанаториум – Хисар
Ф. 3022 – Балнеосанаториум „Родопи“ – Велинград
Ф. 3023 – Лечебно-почивен комплекс „Дружба“ – с. Обзор
Ф. 3024 – ВПК „Хелиос – Гея“ – Приморско, Китен
Ф. 3025 – ВПД „Августа Траяна“ – Старозагорски бани
Ф. 3026 – ВПД „Тича“ – с. Обзор
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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА
А
а.е.
а.м.
а.м.б.
а.м.п.
авг.
АЕЦ
апр.
арм.
АСУ

архивна(и) единица(и)
автомашинен/-нна
автомашинна база
автомашинен полк
август
атомна електрическа централа
април
армейска
автоматизирани системи за управление

Б
БА
бат.
БЕММ
БКП
БНА
бр.
бр.
БСК
БСМ

Българска армия
батальон
бригада за електромашинен монтаж
Българска комунистическа партия
Българска народна армия
бригада
брой
балнеосанаториален комплекс
бригада за строителна механизация

В
в.п.
ВВИСУ
ВВФК
вж.
взв.
ВИА
ВИО
ВКИ
ВКР
ВНВСУ
ВПБ
ВПД
вр.
ВРИВО
ВСС

военнопощенски
Висше военно инженерно строително училище
вътрешноведомствен финансов контрол
виж
взвод
Военноисторически архив
Военноисторически отдел
вентилационни и климатични инсталации
военно контраразузнаване
Висше народно военно строително училище
военнопоправителен батальон
военнопочивен дом
връх
възпитателна работа, информация и връзки с обществеността
военностопански съвет
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Г
г.
ГД
ген.
гр.
ГУСВ
ГУТП
ГЩ

година
Главна дирекция
генерал
град
Главно управление на Строителни войски
Главно управление на Трудова повинност
Генерален щаб

Д
ДА
ДАФ
ДВ
ДВИА
дек.
ДИБ
ДИО
доц.
ДП
д-р
др.
ДС
ДСНМ
ДФС

Държавен архив
Държавен архивен фонд
Държавен вестник
Държавен военноисторически архив
декември
дисциплинарен изправителен батальон
документално информационно обслужване
доцент
Държавно предприятие
доктор
други
Държавен съвет
Димитровски съюз на народната младеж
дружество за физкултура и спорт

Е
е.м.м.
ЕИПЗ
ЕММБ

електромашинен монтаж
ефективно използване на производствените запаси
електромашинна и монтажна бригада

Ж
жп

железопътен/-тна

З
зам.

заместник

И
инж.

инженер
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К
кв.

квартал

Л
л.
л.м.
л.п.
ЛПК

лист
линейни метри
лично поверително
лечебно-почивен комплекс

М
м.
местност
МВ
Министерство на войната
МВРНЗ Министерство на вътрешните работи и народното здраве
МДК
Медодобивен комбинат
МЕМД монтажна електромашинна дивизия
МЗ
министерска заповед
МНО
Министерство на народната отбрана
МОК
Миннообогатителен комбинат
монт.
монтажен/-жна
МОСПБ	Министерство на обществените сгради, пътищата и благоустройс
твото
МС
Министерски съвет
Н
н-к
ноем.
НРБ
НС
НУТО
НШЗО
НЩ

началник
ноември
Народна република България
Народно събрание
Народно училище за трудови офицери
Народна школа за запасни офицери
началник щаб

О
о.з.
ОК
окт.
оп.
ОСБ
ОСД
ОТ

офицер от запаса
отделно кадриран
октомври
опис
общостроителна бригада
общостроителна дивизия
опазване на тайната
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П
п.
ПД
ПКБ
п-мо
ПМС
пов.
под.
подп.
полк.
пом.
ППО
проф.
ПС
ПТБ
ПУ

полк
производствена дейност
производствена комплектовъчна база
писмо
Постановление на Министерския съвет
поверително
поделение
подполковник
полковник
помощник
първична партийна организация
професор
почивна станция
производствена техническа база
Политическо управление

Р
р.
раб.
РГК
РМС

река
работен/-тна
Резерв на Главното командване
Решение на Министерския съвет

С
с.
с.
с.г.
с.с.
сам.
СБД
СВ
септ.
сл.
СМ
СМБ
СМД
СМК
СМР
спец.
СС

село
страница
същата година
строго секретно
самостоятелен/-лна
Съветско-българско дружество
Строителни войски
септември
служебно
строителни машини
строителна механизирана бригада
строителна механизирана дивизия
Строително-монтажен комбинат
строително-монтажни работи
специален/-лна
специална свръзка
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ССВСУ
стр.

Средно сержантско военно строително училище
строителен/-лна/-лно

Т
т.е.
ТВ
тв.б.
ТЕЦ
ТП
тр.
ТРЗ

тоест
Трудови войски
твърде бързо
топлоелектрическа централа
Трудова повинност
трудов/-а/-о/-и
труд и работна заплата

У
УОС
УСС

Управление „Отбранително строителство“
Управление „Специално строителство“

Ф
Ф.
февр.

фонд
февруари

Ц
ЦАФ
ЦВА
ЦДА
ЦК
ЦРР

Централен архивен фонд
Централен военен архив
Централен държавен архив
Централен комитет
Централна ремонтна работилница

Ч
чл.
ЧП

член
частично постъпление

Ш
ШЗО
ШПТО

Школа за запасни офицери
Школа за подготовка на трудови офицери

Я
яз.
ян.

язовир
януари
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ГЕОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛ
А
Аврен, с., Кърджалийско – 31, 33,
37
Ардино – 47
Арчар-Орсойска низина – 34
Асеновград – 47
Б
Балканите – 6, 9
Батановци, с., Пернишко – 46
Бегуновци, с., Пернишко – 46
Бездан, с., – 35, 37, 41
Белене – 31, 32, 47
Беленска низина – 26
Белово – 47
Белоградчик – 6, 23, 24, 47
Беломорска Тракия – 8, 30
Берковица – 6
Битолска област – 48
Битолска околия – 48
Битоля, Македония – 30, 35
Благоевград – 43, 44
Бобов дол – 47
Богомила, с., Македония – 48
Болярово – 40
Борисовградска околия – 24
Борнарево, с., Софийско – 45
Босилеград, Сърбия – 47
Ботевград – 30, 46
Ботунец, с. (дн. кв. на София) – 42,
48, 49
Бояна, с. (дн. кв. на София) – 9, 27,
44
Бояново, с., Бургаско – 36
Брезник – 27, 46
Бресте, с., Ловешко – 48
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Брод, с., Хасковско – 37
Бук, гара – 31, 36
Бургас – 10, 25, 26, 34, 36, 40, 41,
43
Бургаски окръг – 24
Бухово – 39
България – 2, 4, 5, 7, 8, 15, 20, 21,
23, 46
В
Вакарел, гара – 30
Вакарел, с., Софийско – 30
Ваксево, с., Кюстендилско – 33
Валандово, Македония – 35
Валовище, Гърция – 48
Вардим, с., Ловешко – 26
Варна – 4, 6, 10, 24, 26, 31, 32, 43,
44, 48, 50
Варна, гара – 32
Варненски окръг – 24
Велес, Македония – 30, 33, 35, 48
Велико Търново – 2, 9, 10, 14, 16,
32, 37, 41, 47
Велинград – 50, 51
Ветрен, с., Пазарджишко – 47
Видин – 47
Видинска низина – 34
Витоша, планина – 50
Водно, с., Македония – 48
Вранска околия – 48
Враня, Сърбия – 35
Враца – 6, 47
Вършец – 47
Въча, р. – 42
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Г
Габрово – 14, 40, 44
Гаврен, гара (Милковица),
Плевенско – 47
Генерал-Инзово, с., Бургаско – 31
Германия – 18, 23
Големо Бучино, с., Пернишко – 45
Голям Дервент, с., Ямболско – 31
Голямо Каменяне, с.,
Кърджалийско – 29, 31
Горна баня, с. (дн. кв. на София) –
6, 29, 31, 40, 42, 50
Горна Джумая (Благоевград) – 31,
47, 48
Горна Оряховица – 9, 30, 42
Горни Богров, с., Софийско – 30
Горни Косел, с., Македония – 48
Горноджумайска околия – 48
Горско Косово, с.,
Великотърновско – 47
Горубляне, с. (дн. кв. на София) –
44
Грамада, с., Монтанско – 47
Гълъбово, гара – 32
Гърция – 23
Гьозекен (Обзор) – 50
Гюешево, с., Кюстендилско – 47, 48
Гюмюрджина, Гърция – 29, 31, 32,
36
Д
Давидково, с., Смолянско – 47
Девня – 4, 10, 26, 44
Дедеагач, Гърция – 29, 30, 36
Демир Хисар, Гърция – 30, 32, 33,
36, 48
Добринище, с., Благоевградско – 30
Добрич – 31
Долна Оряховица – 47
Долни чифлик – 14, 41

Драма, Гърция – 31, 36
Драмска околия – 48
Дунав, р. – 8, 31
Дупница – 47
Дългопол – 32
Дьовленска околия – 24
Е
Елхово – 36, 37, 40, 41
Ескиджумайска околия – 23
Етрополе – 43
Ж
Жедна, с., Пернишко – 47
Жулебино, Русия – 26
З
Звъничево, с., Пазарджишко – 47
Земляне, кв. на София – 44
Земун, Сърбия – 41
Зерноград, Русия – 26
Зиляховска околия – 48
Златарица – 42
Златитрап, с., Пловдивско – 37
Златица – 37
Златоград – 47
Златуша, с., Софийско – 46
И
Ивайловград – 47
Илиенци, гара – 30
Искрец, с., Софийско – 46
Искър, гара – 36, 42
Искърски пролом – 30
Искърско дефиле – 31
Ихтиман – 30, 46
Й
Йорданово, с., Хасковско – 37
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К
Казанлък – 24
Казанлъшка околия – 24
Кайлъка, м. – 50
Калугерово, с., Софийско – 6, 46,
48
Карлово – 10, 24
Карловска околия – 24
Карнобат – 9, 25, 32, 36
Катунци, с., Софийско – 32
Килиндрия, с., Турция – 31
Китен, с., Бургаско – 50, 51
Клисура, с., Софийско – 29, 46
Кнежа – 48
Коларовград (Шумен) – 9, 26
Коневец, с., Ямболско – 31
Копривките, м. – 50
Копривлен, с., Благоевградско – 30
Кочани, Македония – 30, 33,
Кочанска околия – 48
Кошарево, с., Пернишко – 46
Крива паланка, Македония – 29, 33
Крумовград – 29, 31, 47
Крумово, с., Пловдивско – 31, 32
Крупник, гара – 33
Крупник, с., Благоевградско – 32,
33
Крушово, Македония – 48
Кръстец, гара – 42
Кръстополе, с., Гърция – 31
Ксанти, Гърция – 31, 33, 36
Кулата, гара – 36
Кулата, с., Благоевградско – 32, 47,
48
Кулска Бистрица, р. – 32
Куманово, Македония – 29, 48
Кумановска околия – 48
Курило, с. (дн. кв. на Нови Искър) –
30, 31
Куртово Конаре, с., Пловдивско – 42
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Кърджали – 35, 40, 47
Кърджалийска околия – 24
Кърнаре, с., Пловдивско – 47
Кюстендил – 24, 27, 33, 36,47
Кюстендилски окръг – 23
Л
Лагера, кв. на София – 44
Лакатник, гара – 32, 47
Лакатник, с., Софийско – 31
Левка, с., Хасковско – 36
Левуново, с., Благоевградско – 33
Ленище, с., Кърджалийско – 48
Липница, гара – 35
Ловеч – 23, 24, 31, 47
Лозен, с., Пловдивско – 47
Лонгоза, м. – 6, 41
Любимец – 32, 40, 41
Любимец, гара – 32
Лясковец – 37, 40, 42, 47
М
Мадан – 40
Македония – 8, 23
Малко градище, с., Хасковско – 36
Марикостиново, гара – 48
Марикостиново, с.,
Благоевградско – 32
Марино поле, гара – 33
Марино поле, с., Благоевградско –
32
Мезек, с., Хасковско – 36
Мелнишка, р. – 33
Мерикос, с., Гърция – 33
Мещица, с., Пернишко – 46
Микре, с., Ловешко – 47
Милковица, гара – 30
Мирово, гара – 32
Момчилград – 29, 31, 32, 47
Монтана – 10
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Морянци, с., Кърджалийско – 47
Мохач – 37, 38, 41
Мурна, гара – 32
Мусаджик (Воден), с.,
Пловдивско – 31, 33, 37
Мъстанлийски окръг –24
Н
Надканижа, Унгария – 37
Неврокоп (Гоце Делчев) – 32, 47
Никопол – 31
Ниш, Сърбия – 35
Нова Загора – 37
Новград, с., Русенско – 26
Нови Сад, Сърбия – 35
Ново село, с., Македония – 30, 36
Новозагорска околия – 24
О
Обеля, с. (дн. кв. на София) – 44
Обзор, с. (дн. гр.) – 50, 51
Оряхово – 6, 23, 24
Османпазарска околия – 24
П
Павликени – 47
Пазарджишка околия – 24
Пампорово, курорт – 49
Панагюрска околия – 24
Папаз чаир, м. – 32
Пашмаклийски (Смолянски) окръг – 24
Перник – 45
Петрич – 36,47
Петрички окръг – 23
Пехчево, Македония – 33
Печ, Унгария – 35, 37
Пещерска околия – 24
Пирин, гара – 33, 48
Пирин, с., Софийско – 32

Пирот, Сърбия – 35
Плевен – 9, 10, 26, 29, 31, 32, 33, 35,
37, 38, 44, 47, 48, 49, 50
Пловдив – 9, 30, 31, 40, 43, 44, 45,
47, 48
Пловдивска околия – 24
Пловдивски окръг – 24
Подуене, гара – 30
Поликастрон, гара, Гърция – 32
Поликастрон, Гърция – 31
Поповска околия – 23
Правище, с., Пловдивско – 32
Преславска околия – 24
Прилеп, Македония – 35, 48
Приморско – 50, 51
Провадия – 9, 30
Пъстрогор, с., Хасковско – 36
Р
Радомир – 6, 24, 27, 30, 32, 33, 35,
47
Радомирска околия – 48
Разград – 24
Разлог – 47
Райково, с. (дн. кв. на Смолян) – 37
Раковски – 37
Реброво, гара – 30
Реброво, с., Софийско – 30
Ресен, Македония – 29
Рибарица, с., Ловешко – 47
Рила – 47
Роман – 46, 48
Росица, яз. – 41, 42
Русе – 34
Русенски окръг – 23
С
Самоков – 31, 47
Свети Врач (Сандански) – 30, 32,
33, 48
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Светиврачка (Санданска) околия –
48
Свиленград – 29, 32
Свиленградска околия – 24
Свищов – 10, 31, 47
Свищовска низина – 26, 34
Своге – 9, 29, 30, 46,
Своге, гара – 32
Сегетвар, Унгария – 37, 41
Сент Лоренц, Унгария – 35
Серес (Сяр), Гърция – 30
Серска околия – 48
Симеоновград – 32, 47
Симеоновец, с., Пазарджишко – 47
Симитли – 32, 35, 47, 48
Симитли, гара – 33
Синдел, гара – 32
Скалица, с., Бургаско – 31
Скопие, Македония – 29, 33, 41, 48
Скопска околия – 48
Сливен – 6, 24, 30, 31, 33, 38, 41,
42, 45
Смолян – 44, 45
Смядово – 10, 26, 30, 31
Солун, Гърция – 32
Сомбор, Сърбия – 35, 37
Сопот – 44, 45
София – 4, 6, 9, 10, 14, 16, 24, 27,
30, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 43,
44, 45, 46, 48, 49, 50
Средногорци, с., Смолянско – 40
Сталин (Варна) – 9
Станимака (Асеновград) – 24
Станимашка (Асеновградска) околия – 24
Стара Загора – 9, 25, 29, 32, 33, 35,
36, 37, 42, 47, 48, 49
Старозагорска околия – 24
Старозагорски бани, с., Староза
горско – 51
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Старозагорски окръг – 24
Стояново, с., Хасковско – 47
Струмица, Македония – 36
Сурдулишка околия – 48
Суходол, кв. на София – 45
Сърнево, с., Старозагорско – 47
Т
Тетевен – 47
Тихите извори, м. – 47
Тлачене, с., Михайловградско
(Монтанско) – 48
Тополовград – 32, 47
Трекляно, с., Кюстендилско – 47
Трояново, с., Старозагорско – 32
Трънска околия – 48
Трявна – 47
Тунджа, р. – 31
Търговище – 43
Търново – вж. Велико Търново
У
Удово, гара, Македония – 35
Унгария – 35, 36, 41
Устово, с. (дн. кв. на Смолян) – 47
Х
Харманли – 37, 41, 47
Харманлийска околия – 24
Хасково – 24, 47
Хасковска околия – 24
Хисаря – 50
Ц
Царево село, Македония – 31, 33,
47
Цариброд, гара, Събрия – 37
Цариброд, Сърбия – 36
Церово, с., Македония – 46
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Ч
Чамкория (Боровец), курорт – 31
Челопеч, с., Софийско – 44
Челопечене, с. (дн. кв. на София) –
50
Чепеларе – 40
Червена могила, с., Софийско – 44
Чернево, с., Варненско – 26
Чирпан – 29, 47
Чирпанска околия – 24
Чурек, с., Софийско – 30
Чучулигово, гара – 33
Чучулигово, с., Благоевградско –
30

Щ
Щип, Македония – 35
Щипска околия – 48
Ю
Югославия – 35, 41
Южна Добруджа – 8
Я
Ябланица – 30
Ямбол – 24, 25, 36, 40
Яна, гара – 9, 30, 39

Ш
Шапка, вр. – 31, 33, 37
Широка поляна, с., Хасковско – 47
Шумен – 6, 10, 24, 31, 32, 34, 36, 44
Шуменска околия – 24
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