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Иасгояшкят справочник, книга трета от оороднчното издание »Обзор
:;.| архшшиге фондов«, колекини н еднннчнн постъилення, съзсрандаини в Бълглрски исторически архип". сгьдържа харакгернстикнте нл 91 архивна фонда
(ог ф. Аг 87 до ф. № 177). конто обхвашдг общо към 30 000 документа. Той
рззкрию сбито и анялнтнчно смържанигто (и лнчннте архипн на заслужили
дейнн нлн №1 някои обтествеио-нолнтическн н културнн институт» от стопанскня, проенепшн, 1л>рко|1н»н » политически« жннот п.! стрлилта нн нрез Въ>
ражлането и в иършггс дессгилетня след освобожденнето цп Българня от османско иго. Между личннтс фонлоие са лрхнвнте нл М, Хнтов, ф» Тотю, Хр,
Македонски, Хр, Иванон, Ст. Заимо», 3 . Огоянов, йр. Кръстнч, Но. Радосла*
нов. И. Дайнелив. Л- Хр. Попои, Н- Обретено»» I I Клбакчнев, М. Лринов,
К- Вслнчков. II. П. СллнеЯков, М. Бедчева и много другн нэтъкнатн дейци»
жнаелн и работнли главно нрез вторатп половина пл XIX иначалото на XX и.
Снравочннкъг е необходимо ноыаглло особено за научннте работники и
институт, конго рлботят и о б д а с т на нстирическнтс науки, Той т е популирнзира у нас и в чужбнняГОЛЯМОТОдокументно богатство, ллплзеио и ил«пята Националкя библиотека.
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ПРЕДГОВОР
Третата книга от справочного издание „ОБЗОР НА АРХИВНИТЁ ФОИДОВЕ, КОЛЕКЦИИ И ЕДИНИЧНЫ ПОСГЬПЛЕМИЯ. СЪХРАНЯВАНИ В БЪЛГАРСКИ ИСТОРИЧЕС
КИ АРХИВ" на Народна библиотека .Кирил и МетодиЙ" еъдъ;>жа характернстикнте иа 91 архивни
фонда, конто наброя1
иат общо към 30000 документа. Следователно тази книга е
много ио-богата по отношение на броя на разкрнтото съдържание на отделните архивни фондове в сравнение с предход-9
ннте две, конто обхващат общо съдържанието на 84 фонда.
Включването на този голям брой характеристики стана възможно порадн пэ-малкия обем на архивите, отразеин в настоя
щего книга, и норади въвеждането на известии съкращення
както в количествената характеристика н нсторията на фонда,
гака н в начина на прславането на съдържанието на документите и съетавянето на библиографе ките бележкн при дадепнте
източници. Приетите съкращення не накърняват яснотата на
изложението н не затрудняват ползуването на справочника.
И в тази книга, както и и първите две, основната част от
фондовете, отразенн в ней, са на известии български в ъ з р о ж 
д е н и и . Никои от тях са жнвелн и действувалн само през
Възраждането и нреди всичко в третата четнърт на XIX в.
Лругн, макар и да са продължилн своята дейност и след Оснобождението, най-характерното и значимою, изнършеио от
тях, е през отбелязаната еиоха и то определи същиостта на
лейиоетта им. Това са нзтъкиатн дейпн в стопанския и нкономическня живот, в просветното движение, и борбата за национална църква и в реполюционно-освободнтелннте борбн за по1

При оПрСДСЛЯПС брон на документнте иън пторлта книга — иж. с. 3 —
«■ допусната печатня грешка: вместо около 60000 е отбелямно 80000: за итн[VI киша бе пубявкувии рецензия от Д е с е н , Б., Ценен справочник. — Н а р.
к у л т у р а , бр. 29. 22 юли 19Й7.
3
В кн. I (изд. 1933. 250 с ) - 2 5 ф.. а и кн. !! (изд. 19Й5, 246 с>-58ф.

литическо освобождение на народа ни от петвековното османско иго.
По стопанскн нънроси съдържат интереснн сведения нрхноите на гьрговците бр. Кръстнч, Цв. Радославов, Й. и К. Анковн, Д. Вулопнч, Р. Миркович н други.
В архивнте на Ц. Гинчен, Хр. Даскалов, свет. М. Димов,
Ев. Сахарова и други кннжовници и учители нма ценнн давни
отпоено просветното и културното движение в нашнте земи
ирез Възраждането и по-специално сведения за учнлшцното и
читалищното дело, за нздаваната книжника и пр.
С цър ко в но- национал на та борбу са свързанн фондовете на
Иларион Макариополекн, д-р. Г. Миркович, Анкови, Хр. Дас
калов и други денцн.
Най-многобройнн и най-цешш са архивнте на дейците, свързани с участнето на българскнн народ в революционно-освободителните борбн от времето на хайдутстното и на доброиолческите български отряди в Кримската война (1853— 185&Г.)
до кулыинационната точка в борбите — Дпрнлското въетанне,
и последпалата го Руско-турска осиободнтелна война. Това са
архивнте на Д. Панов, М. Палаузов, Й. Дайиелон, II. Хитов, Ф.
Тотк\ Д. Попов, Д. Общи, Р. и Ив. I юпхристови, Ив. Касабон,
Ив. Трудов, Т. Меев, Н. Обретенов, Ив. Драсов, Хр. Иванов—
Големия, Хр. Македонски, А. Матев, В. Пупешков, М. 11онзоров, В. Гавчев, Вачо Кнро, Р. Попгеоргнева, Н. Кабакчиев и
много други.
В квнгата са отразени и архивнте на няколко общественополнтическн и културни ннстнтути от Възраждането, като Час
тей революционен комитет в Слнвен, Българско благотворително общество в Гюргево, Вългарско чнталнще в Цариград и
други подебнн.
Част от архнпнитс фопдове са на дейци, чнито началиа
дейност е във възрожденската епоха, но ненното пълноиенно
развитие е главно след Освобождението или поне заиазените
в архивнте им документи отразннат повече събития и факти,
станалн след 1878 г. Такина са архивнте на М. Дрннов, 3 .
Стоянов, Ст. Займов, Св. Миларов, К. Величков, Ив. Славейкоп,
Игнатий Рилскн, В. Друмеп н други, конто эасягат събитшпа,
протекли в първите десетилетни след Освобождението, и оснетлпват не само дейноетта на съответния фондообразунател,
но и полнтико-общественото, икономнческото и културното раз
витие на струната.
Само десетнна фонда са на дейцн, живели и работнли поч
ти нзключителио след Освобождението. Такива са архнните на
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П. П. Славейков, М. Белчева, д-р Д. Моллов, Т. Божинов, Хр.
Димитров, Ал. Головин, П. Гарвалов, Т. Васильев, Г. Я. Кирков
и др. Те осветляват културнии живот или полнтнческите борби, съдържат сведения за подготовката на Съелннението, за
нзбухналата след него Сръбско-българска война, за дннастнческяте нромени и друг» събитн5! и факты от крап на миналото и началото на нашето столетие.
Между тези 91 архива около десетнна са на тпорци в областта на книжпината, науката» лнтературата н културата, като
най-изтькнатнте са споменатнте вече М. Дрннов, В. Друмен,
Ц. Гинчев, К. Величков, П. П. Славейков, М. Белчева и др.
Техните орхнви са ценен нзточннк за проучване нсторнята на
българската култура от кран \ш миналия н началото на на1пи>1 век.
*

*

При изработването на характернстнката на всеки отделен
фонд съставителите са следвали с малки отклонения основните принципи, залетали при съставянето на първа и втора кни
га- Всяка характеристика съдържа следните елементи:
1. Номера на фонда, под който той е заведен в Българ
скн исторически архив (БИА); броя на документите и техните
крайни дати, т. е- годината на най-ранння и най-късния документ
в архива; броя на ннвентарннте описи и серията на описа, ако
нма серия; годината или годнните на постъпването на архива в
библнотската; езнците, на конто са писани документите, изброспи в азбучен ред, като на българскн езнк се дава първо място (не се отбелязиа този елемеит, когато всички до
кумента са писани на българскн език); при случайте, когато
част от архива се намнра в друго архивохранилище, това е
съобщсно с възможната пълиота за улеснение на ползува-

телнте.
2. Иълното име на фондообразувателя — име, презнме и
фамилия във всички познатн фории (а за жените и мъжовото
име, когато са омъженн), както и известимте нсевдоними н
прозвища; не е развито пълното име там, където не е било
възможно поради липса на сведения.
3. Година и място на раждане и година и място на смъртта на фондообразувателя (а при обществени институции — го
дина на основаването и година на закрнването им); когато ни
кой от тези елементи не е бил известен на съставителите, това
е маркирано на съответното място.
5

4. Кратка характеристика за деймостта »а фондообразунзтеля, заострена по лннлятд на нпй-характерната му дейнист.
При фондообразувателнте чужденцн, работилн у нас, или б'ЪЛгари, родени и действувалн поаече в чужбина, се отбелязва и
народността, за да се избнгнат евентуалнн грешки.
5- Бнблнографскн нзточинци за фондообразуватсля, даденн
подборно и в съкрашенин, както и никои документалнн източници за него; не претенднрат за пълнота и даденнте бнблнографски бележкн за публикации на документн от съответшм
фонд, нздадсни место в периодичный печат откъслечно и ис
томно,
6. Характсристиката за вески лнчен фонд е направена въз
основа на приетата в ВИА схема за клаенране на докумеититс
в лнмните архива, конто съдържа слединге дяловк I Автобипграфнчни, биогрзфшшн и лимни документу както и документн
за матерналното состояние на фоидосбрззувателя. II. Кореепонденцня — от и до фондообразувателя. III. Документн за цялостната дейност на фондообразувателя, където се отразяват
и творческите ръкопнеи за фондообразуватели, развили научна,
писателска или друга подобна дейност. IV. Илюстративни и
печатни матернали; документация, V. Документн от и за семейството на фондообразувателя. VI. Документн от, до н за друг и
лица, попадналн случайно БЪВ фонда.
Следвайкн в общи линии тази схема при сумарното разкриванс на съдържапието на архива, съетавителите са се стремили за колкото се може ио-голямо обобщение там, където е
било нъзможно. В саиото изложение се дава сумярна харак
теристика и за вида на самите документн, запазенн във фонда.
Архнвнте на обществено-политическите и културнитс институти
са разкрнти съобразно с тяхната дейност л организашюнната
им структура. Имената на срещаннте в документите лица са
отбелязани с инициала на малкото им нме и с цялото фамилии
нме (само в случайте, когато нма опасност за объркване на дейци съе сходни имена, се дава и презнмето в съкращение; в
именння показалец са даденн също известии по-ПЪЛНН давни»
за да се нзбягнат евентуалнн грешки). Географските имена са
отразенн тъй, както се срещат в самите документн; кратки
пояснения за географските имена са дадени в геогрлфекия по
казалец, където се иосочват и новите наименования, там къде
то има променн. За известии исторически събнтия не се отбе
лязва годнната, когато те са станалн, но за по-малко познзтнте годината е даденз в скоби.
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Напраиените характеристики не са н не могат да бъдат
изчерпателни. Те нмат за задача само да насочат ползувателн.
За по-лесното н пълно използуване на нэданието накрая
ина съответен справочен апарат: вменен, географскн и предметно-тематичен показалец; указания за нриетитс съкращения и
за библиографе ките бележкй; сплсък на номеетеннте фондове,
подредсни азбучно по презнмето на фондообразувателн, тъй
като в справочника те са подредени но номера на фонда.
*

*

*

Характернстиките на отделимте фондове са нзработени от
сътрудниците на Българскн исторически архив, както следви:
В. Тодорова—Петкова — ф. № ИЗ—115, 117—124, 135, 141, 142,
155, 156, 162, 167, 168; В. Тилева — ф . № 90, 96, 98, 99, 101,
102, 105—107, 116, 126, 128, 130—134, 136, 138, 146, 149, 154,
165, 173, 175; 3. Нонева — ф. Дг 87, 89, 91, 93, 100, 103, 108,
111, 112, 157, 158; Ел. Миладинова —ф. № 92, 95,97, 139,
150, 152, 153, 159, 164, 172, 176; Е.Павлова — ф . ,\Ь 109, ПО,
127, 129, 140, 151, 160, 169, 171, 174, 177; Д, Цавев — ф . №
137, 143—145, 147, 148, 161, 166, 170; А. Райкова — ф. № 88,
94, 104.
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Ф. 8 7 ; 51)0 док.; 1869..* 1904 г.; ннв. оп. I! А и II В ;
пост. 1924, 1926 н 1960 г.; бълг,, рус. и ср. ез.
ПАНАЙОТ ИВАНОВ ХИТОВ
(псевд/: Солак Нбрсам, Хнтано, Дт-лгнте мустаци, Херман Герман, 3Тоыовскв)
(ролен и 18-30 г.—Сяивев; починал в 1918 г, — РусеЈ
Известен хайдупш, четнншкн нойвидл и революционер преэ Вълраждднето: хайлутувад главно между 1858 —1863 г,; в 18Я2 р. плязъл ВЫ( връака
с Г. Раковски. а в 1866 г. участвуплл под негою ръководство в създавянето
нл .Верховно народно (гьлгарско тайно граждански началстпо* : и 1867 г* ми
гал с чета в Бъагарня; учлетвувлл в сформнрането нл Втьрата българска асгня; след 1868 г. понаднад пол влияние «а идеите т Левскн и след нсговата
ГМЪ|УГ участаувал дейно в БРЦК, в подготовка!"! на Староэагорското н Апричското въетанне, в Сръбско-турската и Освободитсянага война. Скд Осво
божденного бил околнйекп ндчллннк в Кула; взел участие в Съедпненцсто и в Срг&ко-Оългарсклта война; бнл народен нредстаинтел и предесдател
нл Макс доно-одрн некою дружество в Руее; автор нл еномени.
Н з т о ч ин ц и ;

За фондо<)6рлзунатгля: Измира нов, К. Шнайот Хитов,—В: Той
не у мира, [С), 1935. с. 115—140; Косев, К. Иэпайог Хитов. Живот и
революционна д^пност« С, 1963; КБЕ. Т. V, с.378;Хнтов. П. Моего т.тунане по Старавдаишш.С, 1940.
Публикации на документ: АВ. Т. I; ОБ. Т. I.; Стой ч ев, Ив. Кр.
Материал«*,..; С т р а ш и м и р о н* Д. Т. АВ. Т. I; X и т о в. П. — вж. нос/съч.
Многобройната кореспонденцая от и до Хитои с сиързана
НЭЦЯЛО с рсволющюнната му дейностот 1867 до 1877 г. Негоните пнема-черновн са отправени д о : Н« Балкански, Ив. Драсов, Н. Жеков, Л. Каравелов, П. Матановнч, Т. Пеев. Ст. Петковнч, Д. Попов, Ст. Софийски» Българскин революционен цен
трален комитет— Букурещ» частшгге революционнн комитети в
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г
Слнвен и Русс, сръбския министър ни нойната и лр. Те засягат: ста нови[ пето му относно едннодействие между балканскнтс народи; ту реки беэчинства в Софийско, Охридско, Дебърско (1371 г.); съветите му към дейцнтс от Слнвенскии рево
люционен комитет; необходимоетта от споразумение и единст
во между дейннте от всички кранща на Българни и нуждата
от изготвянето на добре съетавен план за въетание; изпращане на оръжне до българскн революционни дейцп в Румъння;
отнравената до него покана да прнсъетвуна па общото събрание НИ 15РЦК (аир. 1872 г.) и миеннето му относно проектоустава на стация; желаиието на Ст. Софийски да мине в Българйя и даденн му препоръки от Хитон да се свърже сЛевски;
обнра на турската пота при Арабаконак и станалии провал;
залавянето на Леве к и и Общи; отправеии съветн от Хитов към
революционни дейцн, необходимоетта от свиквзне на общо събрание на вътрешннте комитетн и нуждата от план за по-иататъшнн дейстпня; слуховс за минали чети във Велешко; раз
врата между Боте в и КараЕелов; подготовката на Анрилското
въетание и донесеии от Н. Живков новини от България; споразумоние между намнращнте се в Сърбии българскн вонводи — П. Хитоп, Ц. Петков, Ж- Чернев, С. Соколов; подго
товката на Сръбско-турската война; нанътстнии на Хитов
към сипа на дядо Ильо — Никола—във връзка с напущането
му на Николаевската гимназия; здравословното съетояние на
Хитов; разпространенн комлрометиращи слухове по иегов ад
рес във аръзка с осуетеното му мннанане с чета в България
през 1875 г.; връзкнтс му и обещаното съдействие за обща
борба с черногорский деец П. Матаиович и други въпросн. В
писмата си до Д Страшнмиров (1904 г.) Хитон дана подробив
сведения за: моменти от освободит ел ната борба и отделил
дейци, за конто му изпраща документн; отправеиите към
него обвинения за злоупотреба на получена суми по подготов
ката на Староза горе кото въетание и готпената от него чета;
срещата му със сръбския крал Милан и отправеиата до пего
молба от Хитов за отпускане на оръжие; намиране пари за
организиране на чета; оеуетяване плана му във »ръзка с неус
пеха на Ста роза горе к ото въетание.
Върху много от писмата до Хитов има неговн бележки
с биографичин лайки зи дейци или събития, спомеиати в тях.
Автори на писмата са: И. Абзджиев. Ст. Арабоглу, Р. Атанасов, X. Бакалоглу, Н. Балкански, Г. Бенев, П. Берковскн, Л.
Богданов, Ив. Българскн, П. Волов, Л. Вулгарис, Хр. Гайтанджов, Г. Гатов, П. Генович, Д. Георгиев, Хр. Георгиев, И- Гор10

скн, М- Греков, Г. 1'юлмезов, Ст. Димитрневич, М. Джорджевнч, Ив. Драсов, И. Жеков, Д. Иванов, ЗСр. Иванов —Големин,
П. Икономов, И. Илиев, И. Илич, Ил. Иовлновнч, Л. Йованоиич, П. Йорданов, А. Карастоянов, С Катрафилгв, Т. Ковачев,
Р. Костпчков, Г. Котелскн, Ив. Кулин, А. Кутев, А. Кънчев, Ив.
Кършосски, Кр. Кърпюнски, Г. Лазаров, К'. Лазарев, Ст. Лаза
ревич, В. Левски, Й. Майзнер, Хр. Македонски, И. Младенович,
Г. Милстнч, Т. МННКОВ, Г). Мишайкон, И. Наумов, Гр. Начовнч,
И. Обретенов, Д. Общи, Ст. Пэинч, Ол. Панов, Т. Пантелеев,
Г. Папазов, Т. Пейон, Ц. Петкоп, Ст. Петковнч, М. Петров,
Н. Папанинов, Д. Хр. Попов, М- Попович, Р. Попхристои,
Вл. Ранок, И. Радовановнч, Ив. Сапунов, О. Сердаровнч, А.
Славовнч» Ив. Соколов, Д. Стателон, В. Д. Стоянов, И. Стоннон, Т. Стоннов, Д. Теодоров, Н. Тошков, И. Тумпаров, <1>. Тотю, Ив. Хаджндимитров, Ат. Данев —Хитов, Н. Ценов, Д. Ценовнч, Г. Цветков, Т. Твърдншки и др.
Отразените в ннсмата въпроси могат да се групнрат по
годин», както следва: 1. От 1868—1870 г. — за разтурянето на
Втората българска легия и съдейетвието на Хитон за снабднването на част от участниците в вен с румънски паспортн, за
оенгуряването им с материалнн средства и настаннването им
на работа в Румъння, за съдбата на никои от тих (Ил. Йовановнч и др.); за подготонката на чети в 18<з8 г. и специално
за оргавнзнрането на четата на X. Днмнтър и Ст. Караджа, за
иреминававето и н България, за сраженипта и и съдбата на
неЙните участниц»; за нскането на Н. Валкански да се срещне
с Хитов; за събнране на паричнн средства за революциоината
борба; За дейноетта на револгоинонните дейци в Румъния; за
иребиваването на Ф. Тотю в Одеса; за опити на турските
власти да разбият ледовете по Дунага, за да се осуетн мннаването на дейци в Българнн; за дадена амнистия от румъвския крал; за открнване на българско чнталнще в Гюргево
(1869 г.); за адмииистративни проясни в Дунайский внлает; за
иросиетии реформи на Мпдхат паша; за направени предложе
ния за общи действии на балканскнте народи от Л. Вулгарис;
за даване матернални средства от М. Венли в полза на освободнтелиото дело; за предложения на черногорена 3. Стефа
нович да участвува в освободителните борби набългарите; за
съмнении сирямо Т. Ковачев като турскн шпноннн; за сръбската пропаганда в Македония; за избухването ва Френскоируската война (1870 г.), отношеннето на сърбите към нея и
др.; 2. От 1871—1872 г. — за дейноетта на Левски, създаването
на вътрешна революционна организация и свързаните с пен
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