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Книгата е започната на 21 октомври 1960 г. и е завършена на 3 януари 1961 
г. 
Фондът е инвентиран от Здравка Нонева – ст. библиотекар от БИА. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Фонд Димитър Станчов е класиран и предметизиран по следната схема: 
 
І дял  

1. Автобиографични материали – а. е. 1 
2. Биографични материали: 

А. Биографични бележки и очерци – а. е. 2, л. 1 – 77 
Б. Лични документи (свидетелства, лични карти, паспорти и др.) – а. 
е. 2, л. 78 – 177 

3. Документи за имотно състояние: 
     А. Кореспонденция – а. е. 3 – л. 1 – 19 
     Б. Бележки – а. е. 3, л. 20 – 212 
 

ІІ дял 
1. Кореспонденция от Дим. Станчев – а. е. 4 
2. Кореспонденция до Дим. Станчев – а. е. 5 
3. Визитни карти до Дим. Станчев – а. е. 6 
4. Покани, програми, менютни карти до Дим. Станчев – а. е. 7 

 
ІІІ дял 
 А. Пълномощен министър в Букурещ – а. е. 8 
 Б. Пълномощен министър в Петербург 
 а. Изходящ и входящ дневник – а. е. 9 
 б. Кореспонденция по отделни въпроси от него: 
 1.) Преписка по сключване паричен заем от Русия – а. е. 10 
 2.) Посещеня на княз Фердинанд в Петербург – а. е. 11 
 3.) Отпразнуване Шипченската епопея – 1902 г. – а. е. 12 
 4.) Конфликтът между руския пълномощен министър Щеглов и 
българското правителство – а. е. 13 
 5.) Кореспонденция във връзка с уреждане аудиенции на Д. Станчев 
при руския император – а. е. 14 
 6.) Кореспонденция по разни въпроси – а. е. 15 – 24 
 в. Кореспонденция по разни въпроси до него – а. е. 25 
 г. Отзиви за Дим. Станчев като пълномощен министър в Петербург – 
а. е. 26 
 д. Разни – а. е. 27 
 
 В. Министър на външните работи – 1907 – 1908 г. – а. е. 28 – 34 
 Г. Пълномощен министър в Париж – а. е. 35 – 38 



  
 Д. Пълномощен министър в Рим – а. е. 39 
 
 Е. Пълномощен министър в Лондон – а. е. 40 
 
 Ж. Народен представител - а. е. 41 
 
 З. Пълномощник на българското правителство в разни 
международни конференции сключване на разни договори – а. е. 42 
 
 И. Председател на дружество Алианс Франсес във Варна – а. е. 43 
  
 К. Ротминистър от Лейбгвардейския полк и член на дружеството на 
запасните офицери - а. е. 44 
 
 Л. Член на научното географско дружество в САЩ – а. е. 45 
 
 М. Член на Юнион клуб – Париж – а. е. 46 
 
 Н. Член на Сент Джеймс клуб в Лондон – а. е. 47 
 
 О. Различна обществено-политическа дейност – а. е. 48 
 
 П. Публицист и книжовник 
 а. Ръкописи – а. е. 49 
 б. Бележки и материали от обществено-политически и исторически 
характер – а. е. 50 – 60 
 
V дял 

1. Фонд на Яни Д. Станчев – а. е. 61 
2. Фонд на Ана Станчова – графиня де Греко – а. е. 62 – 67 
3. Фонд на Иван Д. Станчов – а. е. 68 – 70 
4. Фонд на Надежда Станчова – леди Мюир – а. е. 71 
5. Фонд на Теодора Станчева – а. е. 72 
6. Фонд на Елена Станчова – Гепен – а. е. 73 
7. Фонд на Евдокия Станчева – Теодорова – а. е. 74 
8. Фонд на Марион Митгел – Станчева – а. е. 75 

 
VІ дял 
Документални материали от, до и за други лица – а. е. 76 
 
 



А. е. 1, л. 1-59; тетрадка - автогр.; фр. ез.; Димитър Станчев (почеркът на 
дъщеря му Теодора Станчева); 1936 г. 
 Спомени. Съдържат: биографични бележки за прадядо му Яни Станчов, 
преселил се от Албания в Ловеч; за баща му и други автобиографични бележки; 
сведения за Хр. Павлович, Никола Пиколо и др.; за революционното движение  
(Левски, Хитов, Раковски и Априлското въстание); за Освободителната война; 
за положението на българския народ; по черковния въпрос и др. 
 
А. е. 1, л. 60-75; тетрадка – дневник - автогр.;англ. ез.; Димитър Станчев - С.; 
1887, 1888 г. 
 Дневник за 1887 и 1888 г. В увода са дадени животописни бележки за 
семейството му, автобиографични бележки за детството му и ученическите му 
години във Виена; за включването му в свитата на Фердинанд и др. 
 
А. е. 1, л. 76-270; бележки, тефтери, календари и др. - автогр. и печ.; 23 
док.; Димитър Станчев; 1939 г., б. д. 
 Съдържат сведения за живота и дейността на Станчев и семейството 
му; бележки по исторически и политически въпроси; приложени изрезки 
от вестници, преписи на писма и др. 
 
А. е. 2, л. 1-6; служебни списъци; 3 док.;печ.; Димитър Станчев; след 1918 
г., след 1924 г. 
 За длъжностите, които е заемал и ордените, с които е награден. 
 
А. е. 2, л. 7-14; очерци - машиноп.; 3 док.; англ. ез.; Димитър Станчев; след 
1924 г. 
 Кратък биографичен очерк за живота и дейността на Д. Станчев. 
 
А. е. 2, л. 15-28; биографичен очерк - машиноп.; 7 док.; англ. ез.; Н. М. 
[Надежда Станчова - Мюир] - Лондон; преди 1923 г. 
 По повод честването на 35-годишната му дипломатическа дейност – 
кратък очерк за дейността му. 
 
А. е. 2, л. 29-32; бележка - машиноп.; англ. ез.; б. а.; б. д. 
 Графологическа характеристика на Д. Станчев. 
 
А. е. 2, л. 33-36; слово - машиноп., печ.; 2 док.; радио „София“; 2 март 1940 
г. 
 „Помен за пълномощния министър Димитър Станчев, прочетен на 
траурен концерт на радио „София“ по случай смъртта му. 
 
А. е. 2, л. 37-39; статия, препис - машиноп.; англ. ез.; Алекс Камерон – в. 
„Глазгоу Хералд“; 2 апр. 1940 г. 



 Кратък очерк за дейността на Д. Станчев. 
 
А. е. 2, л. 38-76; изрезки от вестници - печ.; 37 док.; фр., англ. и бълг. ез.; в. 
„Зора“, „Мир“, „Утро“, „Слово“, „Фигаро“, „Таймс“, „Обзървър“ и др. ; 
март 1940 г. 
 Бележки за дейността на Станчев и сведения за погребението му. 
 
А. е. 2, л. 77-78; свидетелства - печ. с автогр.; 2 док.; нем. ез.; Hauptshule fur 
Knaben - Виена; 28 февр...20 юни 1874 г. 
 За завършен І и ІІ курс през учебната 1873/74 г. 
 
А. е. 2, л. 79-93; училищни свидетелства - печ. с автогр.; 15 док.; нем. ез.; 
Терезианска академия - Виена; 1875...1881 г. 
 За успехът и поведението му от ІІ до VІІ к. 
 
А. е. 2, л. 94-98; покани - печ.; 5 док.; Димитър Станчев и Ана де Греко – 
С.; юни 1889 г. 
 За годежа им. 
 
А. е. 2, л. 99-102; покани - печ.; 4 док.; фр. ез.; Димитър Станчев и Ана де 
Греко; 17 авг. 1889 г. 
 За сватбата им. 
 
А. е. 2, л. 103; изрезка от вестник - печ.; в. „Фигаро“; 27 авг. 1889 г. 
 Известие за сватбата на Д. Станчев. 
 
А. е. 2, л. 104; грамота; тур. ез.; 14 авг. 1896 г. 
 За награждаване с орден „Меджит“ І степен. 
 
А. е. 2, л. 105; позволително - печ.; Полицейско комисарство - Париж; 5 
авг. 1914 г. 
 Разрешава му се престой във Франция като чужд поданик. 
 
А. е. 2, л. 106; изрезка от вестник - печ.; в. „Варненска поща“; 15 ноем. 
1935 г. 
 Публична благодарност към Д. Станчев за събрани помощи по 
негова инициатива от приятели на България в Лондон, за издигане 
паметник на Св. цар Борис – Михаил във Варна. 
 
А. е. 2, л. 107-120; паспорт - печ. и заверка; фр. ез.; Министерство на 
външните работи – С.; 10 ноем. 1934 г. 
 Във връзка с частни пътувания в чужбина. 
 



А. е. 2, л. 121-122; чл. карта - печ. с автогр. и заверка; Дружество на 
запасните офицери - Варна; 2 ян. 1930 г. 
 За редовно членуване в дружеството и платен членски внос през 
1933 – 1938 г. 
 
А. е. 2, л. 123; позволително; Полицейско коменданство - Варна; 20 окт. 
1934 г. 
 За свободно носене на ловно оръжие. 
 
А. е. 2, л. 124; лична карта - печ. с автогр. и заверка; Общинско управление 
- Варна; 16 авг. 1935 г. 
 За самоличност. 
 
А. е. 2, л. 125-127; лична карта - печ. с автогр. и заверка; Министерство на 
войната – С.; 20 авг. 1935 г. 
 Като кавалер на ордени за храброст има право на безплатно пътуване 
по БДЖ. 
 
А. е. 2, л. 128-157; паспорт - печ. с автогр. и заверки; фр. ез.; Министерство 
на външните работи – С.; 7 дек. 1936 г. 
 Дипломатически паспорт, даден му като бивш министър. 
 
А. е. 2, л. 158-171; личен паспорт - печ. с автогр. и заверки; англ. ез.; 
Служба за регистрация на чужденци - Лондон; 4 февр.1925...18 май 1939 г. 
 Съдържа данни за идванията му в Англия и отпътуванията му за 
България. 
 
А. е. 2, л. 172; некролог - печ.; Дружество на запасните офицери; 25 март 
1940 г. 
 За смъртта на Д. Станчев. 
 
А. е. 2, л. 173; некролог - печ.; фр. ез.; март 1940 г. 
 За смъртта на Д. Станчев. 
 
А. е. 2, л. 174; карта - печ. с автогр.; Български държавни железници – С.; 
б. д. 
 За безплатно пътуване. 
 
А. е. 2, л. 175-176; входни карти - печ. с автогр.; 2 док.; Народно събрание 
– С.; б. д. 
 За свободен пропуск в Събранието на Димитър и Ана Станчеви. 
 
А. е. 2, л. 177; бележка; Димитър Станчев – С.; 15 авг. 1907 г. 



 За награждаването му с „Големия кръст на Св. Александър“. 
 
А. е. 3, л. 1, 1а; писмо с плик; Българска народна банка – С. До Димитър 
Станчев – Лондон; 9 апр. 1932 г. 
 По парични въпроси. 
 
А. е. 3, л. 2-5; писма – машиноп.; 3 док. ; англ. ез.; Уестминистърска банка 
– Лондон до Димитър Станчев – Варна; март, апр. 1939 г. 
 Извлечения и сведения от сметката му в банката. 
 
А. е. 3, л. 6-9; писма – машиноп.; 4 док. ; бълг. и фр. ез.; Франко - 
белгийска банка – С. до Димитър Станчев – Варна; септ., окт. 1939 г. 
 Относно преведени суми на негово име в банката. 
 
А. е. 3, л. 10; покана; англ. ез.; Национален спасителен комитет – Лондон 
до Димитър Станчев – Варна; б. д. 
 За изкупуване военни бонове. 
 
А. е. 3, л. 11-12; разписка, бележка; англ. ез.; Уигхам – Ричардсон & Co – 
Лондон до Димитър Станчев – Варна; 23 ян. 1939 г. 
 За изплатена премия за застраховка; приложена бележка от Д. 
Станчев, в която отбелязва, че натоварил дъщеря си Надежда да урди 
застраховката му. 
 
А. е. 3, л. 13-19; писма, сметки; 5 док.; англ. ез.; Банка „Шрьодер“ – 
Лондон до Димитър Станчев – Варна; 1939 г. 
 Сведения във връзка с ценните книжа на Д. Станчев в банката. 
 
А. е. 3, л. 20-37; бележки, сметки – автогр.; 14 док. ; фр., бълг. и англ. ез.; 
Димитър Станчев; б. д. 
 По разни парични въпроси, главно сметките му в Уестминистърската 
банка. 
 
А. е. 3, л. 38-212; бележници, тетрадки – автогр.; 4 док.; фр., бълг. и англ. 
ез.; Димитър Станчев; 1939 г., б. д. 
 Съдържат бележки и сметки от личен характер: за парични срокове; 
рождени дати; парични сметки на отделни членове от семейството и др. 
 
А. е. 4, л. 1-2; писмо – машиноп.; англ. ез.; Димитър Станчев до Банка 
„Шрьодер“ & Co – Лондон; 2юни 1939 г. 
 Отосно ценни книжа. 
 



А. е. 4, л. 3-10; писма – машиноп.; 6 док.; фр. ез.; Д. Станчев, Анри Бергсон 
– Париж до Димитър Станчев, Анри Бергсон; 1915 г. 
 Преписка по повод запитване на Станчев за прогласяваната от някои 
предстояща победа на Германия, като се аргументират с доктрината на 
Кант и Ницше. 
 
А. е. 4, л. 11; телеграми – чернова; 2 док.; фр. ез.; Димитър и Ана Станчеви 
до княз Борис Търновски и княгиня Клементина; 18...31 май 1903 г. 
 По случай именния ден на княза и освещаването на Бургаското 
пристанище. 
 
А. е. 4, л. 12-20; писмо – машиноп.; 3 док.; англ. ез.; Димитър Станчев – 
Варна до лорд Бъкстон; 2 ян. 1933 г. 
 Позовавайки се на дългогодишното им приятелство, Станчев моли да 
му даде съвет – какво да направи и към кого да се отнесе във връзка с 
публикувани неверни материали за България във в. „Дейли Хералд“ 
 
А. е. 4, л. 21-29; писмо – машиноп.; 3 док.; англ. ез.; Димитър Станчев – 
Варна до Грейвис – Лондон; 2ян. 1932(1933)г. 
 Моли го да излезе във в. „Таймс“ със статия, в която да опровергае и 
разобличи неверните сведения, публикувани във в. „Дейли Хералд“, 
относно връщането на Фердинанд в България. 
 
А. е. 4, л. 30-31; писмо с плик – автогр.; фр. ез.; Димитър Станчев – С. до 
Андре Жирар – С.; 30 апр. 1939 г. 
 „Как България ще осъществи своите национални аспирации“. 
 
А. е. 4, л. 32-33; писмо, непълна чернова – автогр.; Димитър Станчев – Рим 
до Иванов; 14май 1936 г. 
 Споделя впечатления от разговори с известни обществени среди в 
Италия за българската политика спрямо Италия. 
 
А. е. 4, л. 34; писмо – машиноп.; фр. ез.; Димитър Станчев – б. м. до Георги 
Кьосеиванов – С.; 14 май 1935 г. 
 Поздравява го за назначаването му като министър на външните 
работи и му пожелава полезна дейност за благото на родината. 
 
А. е. 4, л. 35-36; писмо; фр. ез.; Димитър Станчев – Рим до Алекс. Милеран 
– Париж; 24 ян. 1920 г. 
 Поздравява го по случай избирането му за председател на френската 
република. Надява се, че с неговото избиране ще настъпи ера на мир и 
подобряване на отношенията мужду народите. 
 



А. е. 4, л. 37-38; изложение – машиноп.; Димитър Станчев – Варна до 
Висша съдебно – административна комисия при Министерството на 
обществените сгради, пътищата и благоустройството – С.; 24юли 1936 г. 
 Възражения против проекта за улична регулация, която засяга 
имотите му. 
 
А. е. 4, л. 39; заявление – машиноп.; Димитър Станчев – Лондон до 
Министерство на финансите – С.; 29 дек. 1923 г. 
 По данъчни въпроси. 
 
А. е. 4, л. 40-41; писмо – автогр., машиноп.; 2 док.; фр. ез.; Димитър 
Станчев – б. м. до лорд Нютон – Лондон; 12 май 1928 г. 
 Не е имал време да му се обади преди да напусне Лондон; благодари 
за вълнуващите думи, които е произнесъл по отношение на България в 
Камарата на лордовете. 
 
А. е. 4, л. 42-44; писмо, чернова; фр. ез.; Димитър Станчев – б. м. до лорд 
Нютон – Лондон; 28 апр. [1928] г. 
 От свое име моли за интервенцията му относно репарациите, които 
са тежки за изплащане от България, поради лоши последици от 
земетресение. 
 
А. е. 4, л. 45-48; писмо, чернова; фр. ез.; Димитър Станчев – б. м. до сър 
Ото; 28 апр. 1928 г. 
 Във връзка с наложените репарации на България и несъстоятелността 
й да ги изплаща. 
 
А. е. 4, л. 49-70; писма; фр., нем. и бълг. ез.; Димитър, Никола, Евдокия 
Станчеви до С. Паница – Виена; 1876...1884 г. 
 Семейни въпроси; във връзка с учебните им занятия; поздравления за 
празници и др. 
 
А. е. 4, л. 71; телеграма, чернова; фр. ез.; Ана и Димитър Станчеви – б. м. 
до Поликсена Ст. Стамболова – С.; 4/16 юли 1895 г. 
 Съболезнования във връзка с убийството на Ст. Стамболов. 
 
А. е. 4, л. 72-73; писмо – автогр.; Димитър Станчев – Виена до Никола Я. 
Станчев; 8/18 дек. (1874) г. 
 Поздравително. 
 
А. е. 4, л. 74-76; писма – автогр.; нем. и бълг. ез.; Димитър Станчев – Виена 
до сем. Яни Станчов; 9/21дек. 1880...12/24 март 1887 г. 
 По семейни въпроси. 



А. е. 4, л. 77; пощенски карти – автогр.; нем. ез.; Димитър Станчев – Виена 
до Евдокия Станчева – Виена; 12 ян. 1877 г. 
 Частно. 
 
А. е. 4, л. 78-79; писма – автогр.; 2 док.; бълг. ез. с гр.; Димитър Станчев – 
Виена до Ефросина Станчева; 1878...1886 г. 
 Частно. 
 
А. е. 4, л. 80-87; писмо, част от копирна книга; Димитър Станчев – Париж 
до Тардиен; 14/27 дек. 1908 г. 
 Чене с интерес статиите му във в. „Тан“; особено впечатление му е 
направила тази от 25 дек. Забавянето на признаването на независимостта 
на България пречи на нейното развитие. 
 
А. е. 4, л. 88-89; писмо – автогр.; Димитър Станчев – Виена до неизвестен; 
20/3 март 1876 г. 
 Поздравително. 
 
А. е. 4, л. 90; илюстрирана карта – автогр.; Димитър Станчев – б. м. до 
неизвестен; 1907 г. 
 Поздравително. 
 
А. е. 4, л. 91; писмо, чернова; Димитър Станчев – б. м. до министър; 10 
юли 1920 г. 
 Относно уреждането на прощална аудиенция по случай 
заминаването му от София. 
 
А. е. 5, л. 1-3; писмо с плик, съобщение; 2 док.; Дипломатическа 
международна академия – Париж до Димитър Станчев – С.; 1940 г. 
 Канят го да посочи тема, на която би изнесъл лекция; за изнесени 
съобщения от барон Нолде, Лисаковски и др. из руската дипломатическа 
история. 
 
А. е. 5, л. 4; писмо – машиноп. с автогр.; П. Банчев – Кобург до Димитър 
Станчев – С.; 15 ян.1940 г. 
 Поздравително; с най-добри чувства говори за първите си стъпки в 
дипломацията под ръководството на Станчев. 
 
А. е. 5, л. 5; писмо – машиноп. с автогр.; Народна библиотека – С. до 
Димитър Станчев – Лондон; 9 май 1933 г. 
 Благодари за направеното фотокопие за библиотеката на българското 
евангелие от ХІV в., съхранявано в Лондон; получена е книгата на Ана 
Станчева „Дипломатически и дворцови спомени“. 



А. е. 5, л. 6-11; телеграми; 6 док.; бълг. и фр. ез.; Борис ІІІ – С. до Димитър 
Станчев – Варна; 1936...1939 г. 
 Поздравителни и благодарствени. 
 
А. е. 5, л. 12-14; писмо с приложени бележки; англ. ез.; Томас Бриджес – 
Брайтон до Димитър Станчев; 3 май 1938 г. 
 Относно издадена от него книга за цар Борис; приложени са извадки 
от книгата, отнасящи се до участието на Борис в І световна война. 
 
А. е. 5, л. 15; писмо – автогр.; нем. ез.; Буриан – б. м. до Димитър Станчев 
– С.; 1 ян. 1894 г. 
 Упълномощен от името на австро-унгарския император и граф 
Колони да предаде на княз Фердинанд поздравления по случай Новата 
година. 
 
А. е. 5, л. 16; писмо – автогр.; фр. ез.; Буске до Димитър Станчев – С.; 24 
юли б. г. 
 Поздравява го, че е изложил толкова ясно проблемите, които засягат 
едновременно България и Европа. Иска да опознае българския народ. 
 
А. е. 5, л. 17-25; писма – машиноп.; фр. и англ. ез.; Ноел Бъкстон – Лондон 
до Димитър Станчев – С.; 9 ян., 16 апр., 19 май 1919 г. 
 Като приятел на България вярва, че българските искания за 
справедлив мир ще сполучат; благодари за положените грижи от страна на 
Станчев към английските пленници; зает е с изборна борба, в която среща 
трудности поради приятелските си чувства към българския народ. 
 
А. е. 5, л. 26-27; писмо – автогр.; англ. ез.; Хари Верней до Димитър 
Станчев – (Лондон); 12 авг. 1924 г. 
 Лични въпроси. 
 
А. е. 5, л. 28-33; писма – машиноп., автогр.; 2 док.; фр. ез.; Ф. Веселиски, 
Димитър Станчев – Париж, Лондон до Ф. Веселиски, Димитър Станчев – 
Париж, Лондон; 12/25, 21 май 1909 г. 
 Отонсно положението на Балканите и проектите им за общи 
действия. 
 
А. е. 5, л. 34; писмо; в. „Слово“, подп. Т. Кожухаров – С. до Димитър 
Станчев – Варна; 2 юли 1937 г. 
 Благодарят за изпратената статия, която ще поместят. 
 
А. е. 5, л. 35; визитна карта с текст; граф и графиня дьо Во Сен Сир – б. м. 
до Димитър Станчев – б. м.; б. д. 



 Съобщават за годежа на дъщеря им. 
 
А. е. 5, л. 36; телеграма; англ. ез.; Гепен – Сент Куис, Мисури (САЩ) до 
Димитър Станчев – С.; 23 март 1940 г. 
 Относно здравословноот състояние на Д. Станчев. 
 
А. е. 5, л. 37; писмо – машиноп. с автогр.; англ. ез.; Филип Грейвис – 
Лондон до Димитър Станчев – б. м.; 17 юли 1929 г. 
 Благодари за изпратения отпечатък от статията; съгласен е със 
съдържанието, с малки забележки: да се отрази доброто отношение към 
турското малцинство в Блъгария; да се споменат трудностите около 
македонските революционни организации и техните борби. 
 
А. е. 5, л. 38; писмо – автогр.; фр. ез.; Гроган до Димитър Станчев – б. м.; 
16 юли 1924 г. 
 Съжаления за напускането на Станчев отЛондон. 
 
А. е. 5, л. 39-40; писмо – автогр.; д-р Л. Дагоров – Пл. до Димитър Станчев 
– С.; 22 март 1907 г. 
 Във връзка с избирането му за народен представител в Пловдивско. 
 
А. е. 5, л. 41-42; писмо – автогр.; фр. ез.; Амери Дел Вал – Лодон до 
Димитър Станчев – С.; 18 авг. 1924 г. 
 От вестниците е научил за неговото заминаване; възхищава се от 
неговия патриотизъм и усърдието му да работи за отечеството си. 
 
А. е. 5, л. 43; писмо – машиноп.; англ. ез.; Хърбърт Деринг – С. до Димитър 
Станчев – С.; 8 юли 1920 г. 
 Желае да му бъде уредена аудиенция пред царя. Съобщава за 
назначението си в Букурещ. 
 
А. е. 5, л. 44-45; писмо с прил.; англ. ез.; Доланд & Ейтчисон – Лондон до 
Димитър Станчев – С.; 4 ян. 1939 г. 
 Зпращат му температурна таблица за превръщането на целзиевите 
градуси във фаренхайтови. 
 
А. е. 5, л. 46; телеграми – копия; 2 док.; фр. ез.; ген. Кретиен и др. до 
Димитър Станчев – С.; б. д. 
 Съжаления за случилото се със Станчев произшенствие и пожелания 
за бързото му възстановяване. 
 
А. е. 5, л. 47; визитна карта с текст; фр. ез.; Пол Дешанел до Димитър 
Станчев – С.; 1920 г. 



 Изказва благодарности. 
 
А. е. 5, л. 48; писмо – автогр.; С. С. Добрович – С. до Димитър Станчев – 
С.; 28 дек. 1904 г. 
 Ходатайствено: по преместването на Протопопов. 
 
А. е. 5, л. 49-50; писмо – машиноп.; 2 док.; архим. Инокентий – Варна до 
Димитър Станчев – С.; 31 юли 1932 г. 
 Библиографски сведения относно привременното руско управление в 
България 1878 г. 
 
А. е. 5, л. 51; писмо – автогр.; фр. ез.; барон Ерентал – б. м. до Димитър 
Станчев – С.; (1907) г. 
 Кан кн. Фердинанд на обяд. 
 
А. е. 5, л. 52; писмо – автогр.; ген. К. Жостов до Димитър Станчев – С.; 29 
дек. 1915 г. 
 Относно желанието на Станчев да вземе участие във войната като 
доброволец. 
 
А. е. 5, л. 53-54; писмо – автогр.; рус. ез.; Н. Н. Игнатиев – С. до Димитър 
Станчев – С.; 20 авг. 1927 г. 
 Осведомява го по някои исторически въпроси като произходът на 
българите, сведения за братята Каулбарс и др. 
 
А. е. 5, л. 55-56; писма – машиноп., автогр.; 2 док.; англ. ез.;У. Игнел – 
Лондон до Димитър Станчев – б. м.; 27юли 1908...13 март 1928 г. 
 Предал писмото му на сър Едуард Грей, който би желал да го 
приеме; благодари за вниманието и поздравите. 
 
А. е. 5, л. 57-59; писма, плик – автогр.; 3 док.; бълг. и фр. ез.; Йоана, 
българска царица – двореца Кричим до Димитър Станчев – б. м.; 21 ян. 
1937...22 юни 1939 г. 
 Благодари за изпратени подаръци. 
 
А. е. 5, л. 60; писмо – автогр.; фр. ез.; Каярд – Лондон до Димитър Станчев 
– Лондон; 1924 г. 
 Във връзка с оставката и предстоящото заминаване на Станчев. 
 
А. е. 5, л. 61; писмо – автогр.; фр. ез.; Карнок – Лондон до Димитър 
Станчев – Лондон; 15 авг. 1924 г. 
 Получил е писмото му; съжалява за заминаването на Станчев от 
Лондон; припомня за връзките, които са имали в Петербург и София. 



А. е. 5, л. 62; писмо – автогр.; англ. ез.; Кенуърти – Лондон до Димитър 
Станчев – Лондон; 20 авг. 1924 г. 
 Във връзка с отзоваването на Станчев от Лондон. 
 
А. е. 5, л. 63; визитна карта с текст; англ. ез.;вицеадмирал сър Роджер Кийс 
до Димитър Станчев – Лондон; б. д. 
 Поздравление във връзка със заминаването на адмирала. 
 
А. е. 5, л. 64-65; писмо; д-р Ст. Киркович – С. до Димитър Станчев – 
Лондон; 9 май 1938 г. 
 Във връзка със здравословното състояние на Станчев. 
 
А. е. 5, л. 66-67; писма – машиноп., автогр.; 2 док.; Ашли Коул, Д. Станчев 
– Ню Йорк, С. до Димитър Станчев, Ашли Коул – С., Ню Йорк; 15 
март...16 юни 1932 г. 
 Моли го да му напише няколко думи и изпрати автограф. Отговор на 
Станчев: пише няколко думи за България и нейните справедливи искания. 
 
А. е. 5, л. 68-71; писм – машиноп., автогр.; 2 док.; нем. ез.; Егон Корти – 
Париж до Димитър Станчев – С.; 7 май...8 авг. 1936 г. 
 Съобщава му сведения за семейството на княз Александър 
Батенберг; възпрепятстван да гостува на Станчев във вилата му във Варна 
поради писането на една книга; коментари по международната политика. 
 
А. е. 5, л. 72; писмо – машиноп. с автогр.; англ. ез.; Кроу – Лондон до 
Димитър Станчев – Лондон; 6 авг. 1924 г. 
 Би желал да се срещнат преди отпътуването на Станчев от Лондон, 
но е твърде зает служебно. 
 
А. е. 5, л. 73; писмо – автогр.; нем. ез.; Адолф Кунц – Лондон до Димитър 
Станчев – Лондон; 18 авг. 1924 г. 
 Във връзка със заминаването на Станчев от Лондон. 
 
А. е. 5, л. 74; писмо – автогр.; англ. ез.; Джеймс П. Купър – Лондон до 
Димитър Станчев – Лондон; 19 авг. 1924 г. 
 Във връзка със заминаването на Станчев от Лондон. 
 
А. е. 5, л. 75; телеграма; фр. ез.; Куртоклиев до Димитър Станчев – 
Лондон; 3 ян. 1918 г. 
 Интересува се от здравето му. 
 
А. е. 5, л. 76; визитна карта с текст; (Адьо Кърцон) до Димитър Станчев – 
б. м.; б. д. 



 Записан адрес. 
 
А. е. 5, л. 77; писмо – автогр.; фр. ез.; генерал Лагареми до Димитър 
Станчев – б. м.; б. д. 
 Радват се на българската армия. 
 
А. е. 5, л. 78-81; писмо – машиноп.; фр. ез.; Лоран – б. м. до Димитър 
Станчев – б. м.; б. д. 
 По интересуващия го въпрос му е изпратил извадка от книгата на 
Мол. Много е зает с работата в камарата, където води борба срещу 
социалисти и либерали за положението, в което се намира България и др. 
 
А. е. 5, л. 82; писмо, препис – автогр.; 2 док.; Андрей Ляпчев – С. до 
Димитър Станчев – б. м.; 13 юли 1929 г. 
 Благодари за изпратения превод на статия на Станчев в английски 
вестник, която той е чел вече в оригинал. 
 
А. е. 5, л. 83-84; писмо – автогр.; фр. ез.;Иза Макомазка – (Турковице), 
Полша до Димитър Станчев – б. м.; 4дек. 1907 г. 
 Кани го да посети имението им. 
 
А. е. 5, л. 85-88; писма – автогр.; 3 док.; нем. ез.; княгиня Мария Луиза – 
двореца Враня до Димитър Станчев – б. м.; 26 март...22 септ. 1939 г. 
 Поздравителни. 
 
А. е. 5, л. 89-93; писма – автогр.; 3 док.; нем. ез.; Рихард фон Мах – 
Цариград до Димитър Станчев – С.; 1906...1907 г. 
 Поздравления за назначението на Д. Станчев за министър на 
външните работи; относно плащането на капитулации от България; за 
годежа на Фердинанд и впечатленията от него; четническото движение в 
Македония вреди на разрешаването на Македонския въпрос. 
 
А. е. 5, л. 94; разписка; англ. ез.; Британски музей – Лондон до Димитър 
Станчев – С.; 1933 г. 
 За извършена от фото-службата поръчка. 
 
А. е. 5, л. 95-96; писмо; Джон Мънк – Лондон до Димитър Станчев – 
Лондон; 28 апр. 1936 г. 
 В отговор на писмото му дава списък на английските пълномощни 
министри в Турция между 1876 – 1885 г.; ще се радва да го види отново. 
 
А. е. 5, л. 97-99; писмо, телеграми; 3 док.; англ. ез.; Александър и Надежда 
Мюир до Димитър Станчев – С.; 1939...1940 г. 



 Семейни въпроси. 
 
А. е. 5, л. 100; писмо – машиноп.; фр. ез.; маркиз Муни и др. до Димитър 
Станчев – Париж; 1908 г. 
 Частно. 
 
А. е. 5, л. 101-131; писма – автогр.; 14 док.; Григор Начович – С. до 
Димитър Станчев – Букурещ, Петербург; 1900 г. 
 Като външен министър за по-голяма дискретност препоръчва на Д. 
Станчев, пълномощен министър в Букурещ, да изпраща двойни доклади – 
едните за министерството, а другите – под форма на частни писма; дава 
редица съвети на Станчев относно дейността му в Букурещ; по църковния 
въпрос в Македония; относно отзвуците от убийството на Стамболов; 
относно връзките между Русия и България – опити за подобрение с Русия; 
за готвената делегация за Русия; Арменския въпрос; проект за строеж на 
жп линия и свързване с Румъния; проект за строеж на мост на Дунав; за 
поведението на румънския дипломатически агент в България; търговския 
износ на България става през румънските пристанища Галац и Браила, не 
може ли Станчев да уреди митнически спогодби с руските власти, за да 
може част от износа, за улеснение, да минава през руското пристанище 
Рени и др. 
 
А. е. 5, л. 132-134; писма – машиноп., автогр.; англ. ез.; Харолд Никълсън – 
Лондон до Димитър Станчев – Лондон; 14 апр...19 ноем. 1922 г. 
 Във връзка с въпроса за излаз на България на Бяло море, готови да 
изслушат становището на българската делегация; съветва Станчев да 
повдигне въпроса по официален път. 
 
А. е. 5, л. 135-136; писмо – машиноп.; 2 док.; англ. и фр. ез.; Ото Нимайер – 
Лондон до Димитър Станчев – [С.]; 1 май 1928 г. 
 Смята, че е преувеличил значението, което имат репарациите върху 
положението в България. Тези вноски представляват част от бюджета на 
България и т. н. 
 
А. е. 5, л. 137-138; писмо – машиноп., автогр.; 2 док.; англ. и фр. ез.; лорд 
Нютон – Лондон до Димитър Станчев – С.; 30 апр. 1928 г. 
 Относно въпроса за репарациите, съжалява, че не са от ресора на ОН, 
иначе би могъл да повдигне въпроса в Женева; ще поговори за това и с 
други лица. 
 
 
 
 



А. е. 5, л. 139-141; писмо с плик – автогр.; фр. ез.; Палеолог – Париж до 
Димитър Станчев – С.; 10февр. 1920 г. 
 Не е забравил старите приятелски връзки; съжалява че скорошните 
събития охладиха отношенията между България и Франция;, но се надява, 
че скоро всичко ще се оправи. 
 
А. е. 5, л. 142-143; писмо – автогр.; ориг.; Сава Паница – Виена до 
Димитър Станчев – б. м.; 4/17 юни 1908 г. 
 Относно лошото финансово положение на България. 
 
А. е. 5, л. 144-159; писма – автогр.; чернови и ориг.; 4 док.; Ст. Паприков – 
Петербург, С. до Димитър Станчев – С., Париж; 1907...1908 г. 
 По лични въпроси – изпращане багажа на Станчев от Петербург в 
София, настаняване на Паприков в Петербург и др.; по вътрешно – 
политически въпроси – поведението на опозицията, задейността на 
Комитета по постройка на паметник на цар Освободител – нужни са 
средства; дипломатически промени в нашите легации и др. 
 
А. е. 5, л. 160; писмо – машиноп.; англ. ез.; Пармур – [Лондон] до Димитър 
Станчев – Лондон; 14 авг. 1924 г. 
 Моли да бъде извинене, че е принуден да замине от Лондон, ез да се 
сбогува със Станчев. 
 
А. е. 5, л. 161-162; писмо – автогр.; Д. Петков – С. до Димитър Станчев – 
С.; 28 дек. 1904 г. 
 Определя му среща. 
 
А. е. 5, л. 163-165; телеграма, писмо – автогр.; ориг.; Рачо Петров – С., 
Мариенбад до Димитър Станчев – Петербург, Мантон; 1901...1906 г. 
 Правителството е подало оставка; за инцидента между Р. Петров и 
Щеглов; моли Станчев да поговори с външния министър Изволски относно 
поведението на пълномощния министър Щеглов. 
 
А. е. 5, л. 166; писмо – автогр.; фр. ез.; Конст. Победоносцев – Петербург 
до Димитър Станчев – Петербург; 28 май 1902 г. 
 Благодари за поканата за обед, но е възпрепятстван да присъства. 
 
 
А. е. 5, л. 167-209; писмо – автогр.; Хр. Н. Пулиев – Букурещ до Димитър 
Станчев – С.; 24 февр. 1907 г. 
 Относно спора между Българската легация – Букурещ и Хр. Пулиев 
за наследството на Марнчо Бенли, което е било у Евлоги Георгиев; 
наследството да се употреби за постройка на българска църква в Букурещ. 



А. е. 5, л. 210; писмо – машиноп.; нем. ез.; Радолин – Париж до Димитър 
Станчев – С.; 1 май 1901 г. 
 Относно финансовото положение на България; смята, че създаването 
на тютюнев монопол с участие на френски капитали ще е от полза за 
България. 
 
А. е. 5, л. 211; писмо – автогр.; фр. ез.; Роан – Париж до Димитър Станчев 
– Париж; 21 май 1908 г. 
 Съобщава му, че е приет за член на Юнион клуб. 
 
А. е. 5, л. 212; писмо – автогр.; фр. ез.; Рънсиман – С. до Димитър Станчев 
– Париж; б. д. 
 Научил е, че майката на П. Ламбрев е сред жертвите на парахода. 
 
А. е. 5, л. 213-220; писма – автогр.; 5 док.; ген. Мих. Савов – Париж, 
Дрезден до Димитър Станчев – Париж; 1907...1908 г., б. д. 
 По лични въпроси; коментари по вътрешно-политически въпроси; по 
назначението на Станчев за пълномощен министър в Париж и др. 
 
А. е. 5, л. 221-222; писмо – машиноп.; препис; 2 док.; митр. Симеон 
Варненски – Варна до Димитър Станчев – б. м.; 1 ноем. 1926 г. 
 Дава му исторически данни за княз Борис – Михаил и покръстването 
на българите. 
 
А. е. 5, л. 223-232; писма с илюстрации; 4 док.; англ., фр. и бълг. ез.; 
Димитър Ив. Станчев – С. до Димитър Станчев – б. м.; 1935...1939 г., б. д. 
 Поздравления и семейни въпроси. 
 
А. е. 5, л. 233-234; писма – автогр.; 2 док.; фр. ез.; Иван Д. Станчов – 
Женева, С. до Димитър Станчев – б. м.; 6/19 март 1916 г., б. д. 
 Семейни въпроси. 
 
А. е. 5, л. 235-245; писма, пликове – автогр.; 5 док.; фр. ез.; Ана Станчева – 
Женева до Димитър Станчев – б. м.; 1916 г. 
 Семейни въпроси. 
 
А. е. 5, л. 246-247; писмо – автогр.; Ана Ив. Станчова – С. до Димитър 
Станчев – Варна; б. д. 
 Семейни въпроси. 
 
А. е. 5, л. 248-261; писма, плик, илюстрована картичка, телеграма –  
автогр.; 7 док.; фр. ез.; Елена Станчова - Гепен – Сан Франциско до 
Димитър Станчев – С., Варна; 1938...1940 г. 



 По семейни въпроси; сведения за живота на американците и др. 
 
А. е. 5, л. 262; писмо – автогр.; фр. ез.; Марион Ив. Станчова – С. до 
Димитър Станчев – Варна; 5 ноем. 1939 г. 
 Частно. 
 
А. е. 5, л. 263-272; писма – автогр.; 3 док.; фр. ез.; Надежда Станчова леди 
Мюир – Женева, Англия до Димитър Станчев – Варна; 1916, 1926, 1940 г. 
 Частно. 
 
А. е. 5, л. 273-279; писма, плик – автогр.; 4 док.; фр. ез.; Теодора Станчова 
– Женева до Димитър Станчев – б. м.; 1916 г. 
 Частно. 
 
А. е. 5, л. 280-281; писмо – автогр.; Н. Иванов – С. до Димитър Станчев – 
Варна; 27 септ. 1924 г. 
 Във връзка уреждане на ценни книжа; съжалява за напускането на 
Станчев от дипломатическата кариера, така полезна за престижа на 
България в чужбина. 
 
А. е. 5, л. 282-283; писмо – машиноп.; 2 док.; Сталю Тонев – Свиленград до 
Димитър Станчев – Варна; 12 юли 1938 г. 
 Ходатайство. 
 
А. е. 5, л. 284; писмо – машиноп.; [А. Тотев] до Димитър Станчев – С.; 
1907 г. 
 Донесение във връзка с Македонския въпрос – относно разделянето 
й на сфери на влияние по отношение на отделни езикови области. 
 
А. е. 5, л. 285-287; писма, сметка – машиноп. с автогр.; 3 док.; Съединени 
тютюневи фабрики – С. до Димитър Станчев – С.; 1940 г. 
 Относно изпращането на тютюни в Лондон за сметка на Д. Станчев. 
 
А. е. 5, л. 288-298; телеграми; 11 док.; фр., нем. и бълг. ез.; княз Фердинанд 
Кобурготски – Ебентал, Кобург до Димитър Станчев – С., Лондон; 1937, 
1939, 1940 г., б. д. 
 Благодарности за получени поздравления по разни случаи. 
 
А. е. 5, л. 299; писмо – автогр.; А. М. Филипов – Видин до Димитър 
Станчев – Париж; 5 май 1909 г. 
 Благодари за хубавия прием, оказан му от сем. Станчеви, както и за 
вниманието, което оказват на български студенти във Франция; срещнал се 



с Ал. Малинов и Н. Мушанов и с тях споделилмнението си за дейността на 
Станчев. 
 
А. е. 5, л. 300; писмо – автогр.; англ. ез.; Фицморис – Лондон до Димитър 
Станчев – Лондон; 18 авг. 1924 г. 
 Изказва съжаления за отзоваването му като пълномощен министър 
от Лондон. 
 
А. е. 5, л. 301-302; писмо – машиноп. с автогр.; англ. ез.; Жак Хамилтон – 
Лондон до Димитър Станчев – С.; 20юни 1929 г. 
 Прочел е статията на Д. Станчев в английско списание върху 
български проблеми. Изказва възхищението си от нея и смята, че ще се 
засили убеждението, че България е била насправедливо третирана. 
 
А. е. 5, л. 303-304; писмо, плик – машиноп. с автогр.; англ. ез.; К. Хамилтон 
– Лондон до Димитър Станчев – С.; 24 май 1939 г. 
 Ще предаде на кралица Мери поздравленията и пожелинията за 
скорошно оздравяване. 
 
А. е. 5, л. 305; писмо – машиноп.; препис; Хр. Хесапчиев – С. до Димитър 
Станчев – С.; 29 авг. 1936 г. 
 Дава му сведения за оставката на Стамболов. 
 
А. е. 5, л. 305а, б-306; писма – машиноп., автогр.; 2 док.; бълг. и нем. ез.; 
барон Хенин, неопр. автор – Ню Йорк до Димитър Станчев – С.; 1 юни 
1907 г., б. д. 
 Какви качества трябва да притежава един дипломат. 
 
А. е. 5, л. 307-310; писмо – автогр.; фр. ез.; нечетлив автор до Димитър 
Станчев – С.; 22 юни б. г. 
 Изпраща му, по негово искане, списък на имената на френски 
обществени и политически дейци и др. 
 
А. е. 5, л. 311; писмо – автогр.; англ. ез.; нечетлив автор до Димитър 
Станчев – С.; 14 юли 1924 г. 
 Благодари за писмото; посетил е България през 1886/87 г. и оттогава 
следи с жив интерес нейната съдба; счита, че България и Унгария са 
станали най-големи жертви на неправдата след войната. 
 
А. е. 5, л. 312-313; писмо – автогр.; англ. ез.; нечетлив автор до Димитър 
Станчев – С.; 5 окт. 1926 г. 
 Частно. 
 



А. е. 5, л. 314-324; пликове; 11 док.; англ., фр., рум. и бълг. ез.; б. а. до 
Димитър Станчев; б. д. 
 
А. е. 6, л. 1-47; визитни карти – печатно; 47 док.; д-р Стоян Данев, граф 
Густав дьо Лег, сем. Мурдарови, Данаил Николаев, Ал. Малинов, Адам 
Тарновски, Стефан Тончев и др. до Димитър Станчев; б. д. 
 Без текст. 
 
А. е. 7, л. 1-106; покани, менютни карти, програми и др. – печатно; фр. и 
бълг. ез.; княз Фердинанд, Министерство на войната – София, 
Министерство на войната – Франция, император Николай ІІ, Българска 
легация в Париж, председател на Френската република и др. – Петербург, 
Париж, С. и др. до Димитър Станчев – С., Петербург, Париж и др.; 
1902...1934 г. 
 За приеми, тържествени концерти, вечери и др. 
 
А. е. 8, л. 1; постановление; препис; Министерски съвет, подписано от гл. 
секретар Н. Бенев – С. до министъра на външните работи – С; 30 дек. 1894 
г. 
 Упълномощават го да съобщи на румънското правителство, че когато 
румънското правителство сключи митнически договор, ще се направят 
отстъпки относно размера на вносното мито за румънски стоки. 
 
А. е. 8, л. 2-9; писма – автогр.; ориг.; 5 док.; пълномощен министър Д. 
Станчев - Букурещ до Евлоги Георгиев – Букурещ; 1895 г. 
 По парични въпроси; уведомява го кога ще се празнува именния ден 
на престолонаследника. 
 
А. е. 9, л. 1-28; входящ и изходящ дневник; ориг., непълно; Българска 
легация – Петербург; 1902...1903 г. 
 Кратко съдържание на входящата и изходяща кореспонденция на 
Легацията. 
 
А. е. 10, л. 1-87; писма, телеграми, изложения, бележки – автогр., 
машиноп.; ориг.; 21 док.; фр. и бълг. ез.; Т. Иванчев, княз Фердинанд, Ст. 
Паприков, Д. Станчев, Кобеко, Вите и др. – С., Петербург до Димитър 
Станчев, княз Фердинанд – С., Петербург; 1900...1901 г. 
 Преписка относно сключването на заем от Русия; за тежкото 
финансово положение в България; за събирането на десятъка; за бунтовете 
срещу десятъка в с. Тръстеник (л. 56-58); идването на руския финансов 
представител Кобеко в България; преговорите с руския министър на 
финансите Вите; българското правителство е съгласно да се изпратят 
руски финансови съветници, които да сложат в ред финансовата политика 



на България ( л. 8-9); даването на заем от страна на Русия на България ще 
предпази последната от попадане под австрийско влияние (л. 58) и др. 
 
А. е. 11 л. 1-45; писма, телеграми, речи, списъци и др. – автогр., машиноп.; 
ориг.; 27 док.; фр., нем., рус. и бълг. ез.; С. С. Добрович, княз Фердинанд, 
Д. Станчев, Николай ІІ и др. – С., Петербург до княз Фердинанд, Николай 
ІІ, Димитър Станчев и др. – Петербург, С.; 1901...1902 г. 
 Относно посещението на княз Фердинанд в Петербург – създаване 
комитет „Цар Освободител“ в София; решение да се поднесе на 
императора подарък от делегация, начело с княза; уточняване датата на 
посещението; списъци на делегацията; речи, произнесени по време на 
посещението и др. 
 
А. е. 12, л. 1-19; писма, доклади, телеграми – автогр.; ориг. и препис; 8 
док.; рус. и бълг. ез.; Министерство на външните работи, К. Сарафов, д-р 
Ст. Данев, Д. Станчев – С., Петербург до Димитър Станчев, граф Влад 
Ламсдорф, д-р Ст. Данев – С., Петербург; 1902 г. 
 Във връзка с отпразнуването 25-годишнината от Шипченската 
епопея и освещаването на храм-паметника при с. Шипка; по въпроса как 
трябва да се извърши церемонията по освещаването и от какви свещеници 
– руски или български. 
 
А. е. 13, л. 1-20; писма, телеграми, изрезки от вестник и др.; ориг. и препис; 
9 док.; Рачо Петров, Д. Станчев, Хр. Хесапчиев и др. – С., Букурещ, 
Петербург до Димитър Станчев, Р. Петров, княз Фердинанд – Петербург, 
С.; 1906 г. 
 Около конфликта между руския пълномощен министър Щеглов и 
българското правителство по повод статия на Симеон Радев във в. 
„Вечерна поща“ срещу Русия. 
 
А. е. 14, л. 1-9; писма – автогр., машиноп.; ориг.; 8 док.; фр. и рус. ез.; 
министър на външните работи, Д. Станчев, А. П. Изволски - Петербург до 
Димитър Станчев, А. П. Изволски – Петербург; 1900...1906 г. 
 Във връзка с уреждане на аудиенции при руския император. 
 
А. е. 15, л. 1; телеграма – машиноп.; препис; Д. Станчев - Петербург до д-р 
Ст. Данев – С.; 15 май 1902 г. 
 Подновяването на австро-руското съглашение не предизвиква 
никакви коментари. 
 
А. е. 15, л. 2-3; телеграма; чернова; Д. Станчев - Петербург до Стр. 
Добрович – С.; 16 май 1902 г. 



 Да се предаде на Паприков по време на посещението,за конвенция с 
чисто отбранителен характер без никакви политически клаузи. 
 
А. е. 15, л. 4; телеграма; чернова; Д. Станчев - Петербург до Стр. Добрович  
– С.; 12 март 1906 г. 
 Чолаков пристига в София през Виена. Щеглов носи табакера от 
Николай Николаевич до княз Фердинанд. 
 
А. е. 15, л. 5; телеграма – шифровано с дешифровка; чернова; Д. Станчев - 
Петербург до Стр. Добрович – С.; б. д. 
 Има предложение от руска страна българският генерал да пристигне 
в Петербург на 25 април. 
 
А. е. 15, л. 7-13; писма – машиноп.; 3 док.; фр. ез.; Д. Станчев - Петербург 
до Тодор Иванчов – С.; ян. 1900 г. 
 Относно назначаването на Фирмилиан за сръбски митрополит в 
Скопие; тежкото финансово положение на България; вниманието на 
руския император към своя кръщелник – българския княз, прави силно 
впечатление на дипломатическите среди в Петербург. За включване на 
офицер Ганчев в българското дипломатическо агентство в Петербург и 
отношението на гръцките, румънските, сръбските и турски 
дипломатически агенти в Петербург по този въпрос. 
 
А. е. 15, л. 13а, б; телеграма – машиноп.; препис; Д. Станчев - Петербург до 
княз Фердинанд; 5,6 дек. 1901 г. 
 Във връзка с посещението на княз Никола Черногорски в Петербург. 
 
А. е. 15, л. 14-28; доклад – машиноп.; Д. Станчев – Петербург до 
[Българското правителство – С.]; 14 ян. 1907 г. 
 Разговор между Станчев и руския министър на външните работи по 
повод напускането на поста пълномощен министър в Петербург. Изволски 
дава редица съвети относно външната политика на България и главно 
отношенията й с Турция във връзка с Македонския въпрос. От розговора 
личи доброто разположение на Русия и неговото лично разположение към 
България. 
 
А. е. 15, л. 29; писмо – машиноп. с автогр.; рус. ез.; Д. Станчев – Петербург 
до граф В. Н. Ламсдорф – Петербург; 29 дек. 1902 г. 
 Отоносно румелийския дълг на България. 
 
А. е. 16, л. 1-506; копирна книга с доклади, писма; 78 док.; фр., рус., нем. и 
бълг. ез.; Димитър Станчев – Петербург до княз Фердинанд, Н. Стоилов, д-
р Ст. Данев, Муравиев и др.; 1897...1898 г. 



 Секретни донесения и официални писма във връзка с разговори с 
външния министър на Русия и други политически личности по разни 
политически въпроси: относно сключване на договор между България и 
Сърбия (л. 25-26); Македонския въпрос – за даване берати на български 
владици в Македония (л. 48, 285, 289, 460-461); отзоваването на руския 
пълномощен министър Чариков от София; Критския въпрос ( л. 55, 401); за 
завръщане на български емигранти от Русия (л. 131, 259, 260-270, 290); 
относно посещението на княз Фердинанд в Петербург (л. 398-390, 398, 450-
453); войната между Испания и САЩ (л. 456-457) и др. 
 
А. е. 17, л. 1-321; копирна книга - доклади, писма – автогр.; 25 док.; фр., 
рус., нем. и бълг. ез.; Димитър Станчев – Петербург до княз Фердинанд, 
ген. Ст. Паприков, Тод. Иванчев и др.; 1898...1900 г. 
 Съдържат сведения за разговори на Станчев с видни политически 
личности; за аудиенции: при императора, руския министър на външните 
работи във връзка с политиката на България и международната политика и 
др. 
 
А. е. 18, л. 1-103; копирна книга - доклади, писма, телеграми; 14 док.; рус., 
нем. и бълг. ез.; Димитър Станчев – Петербург до княз Фердинанд и др. – 
С.; 1902 г. 
 Във връзка с Шипченските тържества и госнуването на великия княз 
Николай Николаевич в България; разговори на Станчев с ген. Куропаткин, 
граф Ламсдорф и др. по въпроси, засягащи външната и вътрешната 
политика на България и др. 
 
А. е. 19, л. 1-529; копирна книга - доклади, писма, телеграми и др.; 47 док.; 
фр., рус., нем. и бълг. ез.; Димитър Станчев – Петербург до княз 
Фердинанд, д-р Ст. Данев, С. С. Добрович, Ст. Паприков и др.; 1902 г. 
 Относно Шипченските тържества; посещението на княз Фердинанд в 
Петербург; посещение на д-р Ст. Данев в Петербург и разговорите му с 
редица официални лица; финансовото положение на България и др. 
 
А. е. 20, л. 1-85; част от копирна книга - доклади, писма, телеграми и др.; 
19 док.; фр., рус., нем. и бълг. ез.; Димитър Станчев, Ст. Данев – 
Петербург, С. до княз Фердинанд, граф Ламсдорф, д-р Ст. Данев, Рачо 
Петров и др.; 1903 г. 
 Съдържа сведения за срещи на Станчев с император Николай ІІ и 
граф Ламсдорф главно по Македонския въпрос и дейността на 
македонските комитети в България; за доставката на оръжие от Русия на 
Сърбия и др. 
 



А. е. 21, л. 1-108; копирна книга - доклади, писма; 27 док.; фр., рус., нем. и 
бълг. ез.; княз Фердинанд, Димитър Станчев – С., Петербург до княз 
Фердинанд, Рачо Петров, граф Ламсдорф, Д. Станчев и др. – Петербург, С.; 
1904 г. 
 Сведения за външната и вътрешната политика на Русия; за Руско – 
японската война; за сключване на търговски договор България – Русия; 
среща на княз Фердинанд с австрийския император; дипломатически 
промени в София и Петербург и др. 
 
А. е. 22, л. 1-101; копирна книга - доклади, писма, телеграми; 20 док.; фр., 
рус., нем. и бълг. ез.; Димитър Станчев – Петербург до княз Фердинанд, Д. 
Петков, граф Ламсдорф и др.; 1905 г. 
 Относно вътрешното и външно положение на Русия и сведения за 
революционното движение в Петербург на 9 ян. 1905 г.; чувства се 
нуждата от вътрешни реформи в Русия; сведения за хода на Руско – 
японската война; за руския пълномощен министър в София Бахметиев и 
неговото награждаване; по Македонския въпрос – за предложенията на 
Англия за реформи в Македония; търговска спогодба между Русия и 
България и други въпроси. 
 
А. е. 23, л. 1-237; копирна книга - доклади, писма, телеграми; 74 док.; фр., 
рус., нем. и бълг. ез.; Димитър Станчев, ген. Савов и др. – Петербург, С. до 
княз Фердинанд, Д. Петков, Рачо Петров, ген. Савов, граф Ламсфорф, Д. 
Станчев и др. – С., Петербург; 1905 г. 
 Сведения за революционните дни в Петербург; Руско – японската 
война; търговския договор между България и Русия; преговори с Круп за 
доставка на планински оръдия; сведения за дипломатическия живот в 
Русия; пътуване на княз Фердинанд в Лондон; указано внимание от руския 
император към българския княз Борис и други въпроси. 
 
А. е. 24, л. 1-126; копирна книга - доклади, писма, телеграми – автогр.; 25 
док.; фр., рус., нем. и бълг. ез.; Димитър Станчев – Петербург до княз 
Фердинанд, княз Борис и др.; 1906 г. 
 Съдържа сведения за изборите на Думата в Русия; правителствени 
промени в Петербург; за новия пълномощен министър в София – Щеглов; 
Турция протестира против изпращането на български чети в Македония; 
заплахи за война с Турия; Великите сили и положението на Балканите и др. 
 
А. е. 25, л. 1-2; писмо – автогр.; ориг.; фр. ез.; велика княгиня Ксения 
Александровна – Петербург до Д. Станчев - Петербург; 1903 г. 
 Българската секция, която се намира под негово покровителство, е 
уредила изложба; благодарности за сътрудничеството му. 
 



А. е. 25, л. 3; писмо – автогр.; фр. ез.; княз М. Голичин – Петербург до Д. 
Станчев - Петербург; 29 дек. 1906 г. 
 Великият княз Владимир го кани на обяд. 
 
А. е. 25, л. 4-10; писма, телеграми – автогр.; препис; 4 док.; фр. и бълг. ез.;  
Александър Петрович Изволски – Петербург до Д. Станчев - Петербург; 
1906...1907 г. 
 Определя му среща; изпраща му портрет на императора; 
поздравление за назначаването на Станчев за външен министър на 
България; за участието на България в Хагската конференция, за което той 
ще подготви почва. 
 
А. е. 25, л. 11-13; писма – автогр.; препис; 3 док.; фр. ез.; граф Вл. Н. 
Ламсдорф – Петербург до Д. Станчев - Петербург; 1900, 1903, 1906 г. 
 Съболзнователно писмо във връзка с годишнината от смъртта на 
българската княгиня Мария Луиза; изпраща портрет на императора на княз 
Фердинанд; за заздравяване приятелските връзки между България и Русия; 
относно кабинета на д-р Ст. Данев. 
 
А. е. 25, л. 14; писмо – автогр.; ориг.; рус. ез.; граф Н. Н. Муравиев – 
Петербург до Д. Станчев - Петербург; 18 ян.1900 г. 
 Съболезнователно писмо по случай годишнината от смъртта на 
княгиня Мария Луиза. 
 
А. е. 25, л. 15; писмо – машиноп.; ген. Ст. Паприков – С. до Д. Станчев - 
Петербург; 26 дек. 1901 г. 

Народното събрание гласува недоверие на Правителството; ново 
правителство под председателството на д-р Ст. Данев и предстоящи нови 
избори. 
 
А. е. 25, л. 16-27; писма – автогр.; препис; 3 док.; ген. Михаил Савов – С. 
до Д. Станчев, княз Фердинад; 1905...1906 г. 
 Относно доставката на планински батареи от заводите на Круп; 
Станчев да сондира руския военен министър относно проектираното 
пътуване на наша военна делегация във връзка с осигуряване помощта на 
Русия при евентуална война между България и Турция. 
 
А. е. 25, л. 28; телеграма; ориг.; рус. ез.; Тваровски – Петербург до 
началника на югозападна жп линия Варшава – Вилнюс - Киев; 16 септ. 
1903 г. 
 Да се отпусне специален вагон за пътуване на Д. Станчев и 
семейството му до България.  
 



А. е. 25, л. 29; пълномощия – автогр.; ориг.; фр. ез.; княз Фердинад – С. до 
Д. Станчев, В. Боев; 5 ноем. 1904 г. 
 Упълномощени да сключват договори от името на българското 
правителство. 
 
А. е. 26, л. 1-2; писма – машиноп.; препис; 2 док.; рус. ез.; министър на 
войната В. Сахаров, министър на външните работи граф Ламсдорф – 
Петербург до В. Сахаров, граф Ламсдорф - Петербург; апр...май 1905 г. 
 Относно награждаването на Д. Станчев с руски орден „Св. Ана“ за 
заслугите му по време на Руско – японската война, за сключване на 
българо-руски търговски договор и други заслуги.  
 
А. е. 26, л. 3; бележка; препис; рус. ез.; 1906 г. 
 Отзив за Д. Станчев по случай отзоваването му от Петербург; 
характеристика за дейността му като пълномощен министър. 
 
А. е. 26, л. 4; изрезка от вестник - печатно; 1905 г. 
 „Българските дипломатически представители пред царя“ – за аудиенцията 
при руския император на новоназначения български пълномощен министър Ст. 
Паприков и бившия пълномощен министър Д. Станчев. 
 
А. е. 27, л. 1-10; бележки, копирна книга – машиноп.; 3 док.; 1907 г. 
 Във връзка с разговори на Д. Станчев с руския министър на външните 
работи относно въпроса за обявяване на България за царство; заминаването на 
български чети в Македония; за руско – австрийско съглашение и др. 
 
А. е. 27, л. 11-14; писма; 2 док.; княз Фердинанд – С. до император 
Николай ІІ – Петербург; 23 март 1906 г. 
 Благодарствени. 
 
А. е. 27, л. 15; телеграма; препис; княз Фердинанд – С. до император Николай ІІ 
– Петербург; 13 ян. 1903 г. 
 Благодарствена. 
 
А. е. 27, л. 16; бележка – автогр.; фр. ез.; Д. Станчев – [Петербург]; ян. 1901 
г. 
 На 15/28 ян. 1901 г. е присъствал с български офицери на федмаршал 
Гурко в Твер. 
 
А. е. 27, л. 17; списък – машиноп.; фр. ез.; Д. Станчев – [Петербург]; 10/22 
ян. 1900 г. 
 Списък на имената на присъстващите на вечерята, дадена от българската 
дипломатическа мисия. 



 
А. е. 27, л. 18; бележка – машиноп.; нем. ез.; б. д. 
 Сведения за преговорите с д-р Владан Георгевич във връзка с причината 
за неприязненото отношение на Сърбия към България; за евентуално 
неуспешната дейност на Станчев в Петербург. Необходимост да се организира 
едно сигурно и никому неизвестно наблюдение в Петербург. 
 
А. е. 27, л. 19-21; писма; 2 док.; рус. ез.; княз Фердинанд – С. до император 
Николай ІІ – Петербург; 22 дек. 1906 г. 
 Относно отзоваването на Станчев от поста пълномощен министър в 
Петербург. 
 
 
А. е. 27, л. 22; книга – печатно с шифровка; ФИ Зитлер 
„Dictionaireabreviatif” - Париж; 1898 г. 
 Съкратен шифрован речник. 
 
А. е. 28, л. 1; позволително – печатно с автогр.; ориг.; Министерство на 
външните работи, отдел за протокола – С. до Д. Станчев – С.; 18апр. 1907 г. 
 Разрешава му се да носи френския орден “La Legion d`Honneur”.  
 
А. е. 28, л. 2; грамота – автогр.; ориг.; фр. ез.; Министерство на външните 
работи – Италия до Д. Станчев – С.; 15юни 1907 г. 
 По случай награждаването му като външен министър с италианския 
орден “Gran Croce” (Велик кръст) 
 
А. е. 29, л. 1-2; служебна записка; препис; Д. Станчев – С. до Харитон Генадиев 
– С.; 1907 г. 
 Да се опровергае пред печата и чуждите агенции, че българският княз 
смята, по случай 20-годишнината от възшествието си на престола, да обяви 
независимостта на България. 
 
А. е. 29, л. 2а; телеграма; чернова; Д. Станчев – С. до княз Фердинанд; 1907 г. 
 Относно слухове за обявяване на Независимостта; вътрешното 
положение; Македонския въпрос и др. 
 
А. е. 29, л. 3-6; телеграма; препис; Д. Станчев – Петербург до Дим. Петков – С.; 
29ноем. 1906 г. 
 Относно разговор на Станчев с министъра на външните работи Изволски; 
последният е разположен дружески към България; разговорът се водил за 
българо-руските отношения; за отношението между България и Сърбия; за 
новия български пълномощен министър – Ст. Паприков; за отзоваването на 
Щеглов от София; за потушаването на жп стачката и др. 



А. е. 29, л. 7-8; писма; чернова; 2 док.; фр. ез.;Д. Станчев – С. до руския делегат 
Н. В. Чариков и френския делегат на Мирната конференция – Хага; 25май 1907 
г. 
 Препоръчва им български представители и моли за тяхното 
покровителство и съдействието им в полза на българската кауза. 
 
А. е. 29, л. 9; писмо; чернова; Д. Станчев – С. до княз Фердинанд – С.; 3март 
1907 г. 
 Като временно изпълняващ длъжността министър- председател след 
смъртта на Д. Петков, поднася оставката на кабинета. 
 
А. е. 29, л. 10-11; приветствие – автогр.; Д. Станчев – С. до княз Фердинанд – 
С.; ян. 1907 г. 
 Поздравление за Новата година от името на Правителството. 
 
А. е. 30, л. 1-4; изложение – автогр., машиноп.; препис; сръб. ез.; Андонович до 
Министерство на външните работи; 12дек. 1906 г. 
 Относно сръбско-българския търговски договор и отношението на 
Австро-Унгария. 
 
А. е. 30, л. 5-12; писма, бележка – автогр., машиноп.; 3 док.; фр. ез.;Вернаца – 
С., Марсилия до Д. Станчев – С.; 1906...1908 г. 
 За ранга на турския дипломатически представител в София; посещение на 
Гешов и Вернаца при Великия везир в Цариград във връзка с дипломатическото 
агенство в Цариград и др. 
 
А. е. 30, л. 13; писмо; препис; екзарх Йосиф І – Цариград до Д. Станчев – С.; 
31окт. 1906 г. 
 Поздравява го с назначението външен министър и вярва, че ще работи за 
укрепването на българската църква. 
 
А. е. 30, л. 14; писмо - машиноп.; препис; Министерство на външните работи – 
Австро-Унгария до Министерство на външните работи – България; 16ноем. 
1906 г. 
 Решение да се прилагат по отношение на австро-унгарските поданици 
отстъпките по Капитулациите. 
 
А. е. 30, л. 15; писмо – автогр.; Министерство на външните работи – Англия до 
Д. Станчев – Лондон; 22май 1908 г. 
 Уведомяват го, че кралят ще го приеме в Бъкингамския дворец. 
 
А. е. 30, л. 16; писмо – автогр.; фр. ез.; А. Нелидов – Хага до Д. Станчев – С.; 
17/30авг. 1907 г. 



 Благодари за поканата да присъства на тържествата в София и Плевен по 
повод освещаване на паметника на Александър ІІ, но е възпрепятстван заради 
участието му във ІІ Международна мирна конференция. 
 
А. е. 30, л. 17-20; писмо – автогр.;фр. ез.;Марсел Обер – Женевадо Д. Станчев – 
С.; 3юни 1907 г. 
 Във връзка с реорганизацията на полицията в България, излага своето 
мнение. 
 
А. е. 30, л. 21-22; телеграми; препис; бълг. и фр. ез.; ген. Ст. Г. Паприков – б. м. 
до Д. Станчев – С.; б. д. 
 Относно Турско-българския въпрос и Македония. 
 
А. е. 30, л. 23; телеграма – машиноп.; препис; Патев – [Цариград] до 
Министерство на външните работи – С.; 1906 г. 
 Турското правителство приема благосклонно новината за назначаването 
на правителството на Д. Петков. 
 
А. е. 30, л. 24-29; доклад – машиноп.; препис; Мих. Сарафов – Виена до 
министъра на външните работи – Ст. Г. Паприков; 19ян. 1908 г. 
 Относно въпроса за източните железници, за свързване Западна Европа с 
Азия. 
 
А. е. 30, л. 30-47; изложение; препис;фр. ез.; Д. Струдза – Букурещ; ян. 1908 г. 
 Изложение на мотивите на проекта на закона относно речното 
разграничение между България и Румъния. 
 
А. е. 30, л. 48; телеграма;фр. ез.; Турн – Щрайтебен до министъра на външните 
работи - Д. Станчев – С.; 25юли 1907 г. 
 Поздравление по случай даване шефство на 11 хусарски полк на княз 
Фердинанд. 
 
А. е. 30, л. 49; телеграма – дешифровка; препис; Хр. Хесапчиев – Букурещ до Д. 
Станчев – С.; 26септ. 1907 г. 
 Приет от румънския крал; отзиви на краля за Д. Станчев. 
 
А. е. 31, л. 1-3; реч – циклостил; Д. Станчев – С. до служителите при 
Министерство на външните работи – С.; 24окт. 1906 г. 
 Приветствена реч по случай заемането на поста министър на външните 
работи. 
 
А. е. 31, л. 4-102; речи – автогр., машиноп., печатно; 7 док.; Д. Станчев – С. до 
Народното събрание – С.; 1906...1907 г. 



 Във връзка с дебатите в Народното събрание по изготвяна отговора на 
Тронното слово; излага становището на Правителството по външната политика 
на България. 
 
А. е. 31, л. 103; реч – машиноп.; Д. Станчев – Пордим до великия руски княз 
Николай Николаевич; 1907 г. 
 Приветствено слово по случай посещението на великия княз Николай 
Николаевич в къщата – музей в с. Пордим, уредена в чест на Освобождението. 
 
А. е. 31, л. 104-115; изрезки от вестници; 10 док.; бълг., фр., сръб. и нем. 
ез.;вестници: L`Information, PolitisheCorespondenz, Сръпска застава, Народни 
права и др. – Париж, Берлин, Белград, С.;ноем...дек. 1907 г. 
 Отзиви в печата за речта на Д. Станчев, произнесена в Народното 
събрание през ноември 1907 г. за външната политика на България. 
 
А. е. 32, л. 1-27; законопроект,реч, бележки – автогр., машиноп., печатно; 3 
док.;1907 г. 
 Законопроект за вероизповеданието, внесен от Д. Станчев в Народното 
събрание; изказване на Станчев във връзка с дебатите в Събранието по този 
въпрос. 
 
А. е. 32, л. 28-38; закон – машиноп.; Д. Станчев – С.; 1907...1908 г. 
 Проекто-закон за устройството на службата на Министерство на 
външните работи. 
 
А. е. 33, л. 1-33; списъци, заповед; 5 док.; 1907...1908 г. 
 Послужен списък по старшинство на чиновниците по дипломатическото 
ведомство; Заповед за йерархията в дипломатическото ведомство. 
 
А. е. 34, л. 1-2; реч, бележка – автогр., машиноп.; фр. и бълг. ез.; Н. Мицу – 
С.;15 авг. 1907 г. 
 Реч, произнесена по случай честването на 20-годишнината от царуването 
на Фердинанд; изразява добрите чувства на румънския владетел и др. 
 
А. е. 34, л. 3; телеграма; препис; нем. ез.;ерцхерцог Карл – двореца Кастел до 
княз Фердинанд – С.; 4 ноем.1907 г. 
 Изказва задоволство от срещата си с българския външен министър Д. 
Станчев и подчертава приятелските връзки между двата народа. 
 
А. е. 34, л. 4-5; резюме от писмо; Хр. Хесапчиев – Букурещ до княз Фердинанд 
– С.; 8 юни 1907 г. 



 Относно разговор на Хесапчиев с румънския министър Струдза във 
връзка с минаването на княз Фердинанд през Румъния и българо-румънските 
отношения. 
 
А. е. 35, л. 1-25; писма, изложения, бележки и др. – автогр., машиноп.; 8 док.; 
фр. и бълг. ез.;Министерство на външните работи, ген. Паприков, Българска 
легация и др. – С., Париж до френски министър на външните работи Пишон и 
др.; 1908...1909 г. 
 Във връзка с преговори на българското правителство с френското 
правителство за сключване на заем от Франция за уреждане дълговете към 
Турция; за турско-българските отношения по този въпрос. 
 
А. е. 36, л. 1-26; програми, бележки, покани, речи и др. – машиноп., печатно; 10 
док.; фр. ез.;юни 1910 г. 
 За посещението на княз Фердинанд в Париж; програми за посещението; 
реч на княза на проведените в негова чест военни маневри и др. 
 
А. е. 37, л. 1-188; писма, доклади, телеграми и др. – автогр.; 75 док.; бълг. и фр. 
ез.;Д. Станчев – Париж до ген. Ст. Паприков, Ал. Малинов, министър на 
външните работи Пишон – С., Париж; 1908...1915 г. 
 Разговори с видни политически личности във връзка с положението на 
Балканите; младо-турския преврат в Турция; обявяване Независимостта на 
България и преговори за официалното й признаване от Франция и Русия; по 
Македонския въпрос и др. 
 
А. е. 38, л. 1-207; 2 тефтера, които съдържат писма, телеграми, доклади; 
преписи, ориг.;185 док.; фр. и бълг. ез.;Д. Станчев, ген. Ст. Паприков, Ал. 
Малинов, княз Фердинанд, княгиня Елеонора, ген. Николаев и др. – Париж, С. 
до ген. Ст. Паприков, Ал. Малинов, Д. Станчев и др. – С., Париж; 1908...1910 г. 
 Преписка във връзка с: подготовката и провъзгласяването на 
Независимостта на България; отношението на Великите сили към 
Независимостта; проект за свикване на конференция за ревизиране Берлинския 
договор; преговори с Турция за признаване на Независимостта и исканата 
компенсация с изплащането от България на източно-румелийския дълг и 
уреждането въпроса за източната железница; застъпничеството на Русия във 
връзка с уреждането на тези въпроси; преговори в Петербург; посещение на 
Фердинанд в Петербург; Великите сили и признаването на Независимостта и 
уреждането на спорните парични въпроси; преговори с Франция за сключване 
на паричен заем от страна на България; Македонския въпрос; инциденти на 
българо-турската граница и др. 
 
А. е. 38, л. 208-443; копирна книга – автогр.; 11 док.; бълг. и фр. ез.;Д. Станчев 
– Париж до ген. Ст. Г. Паприков – С.; ноем... дек.1909 г. 



 Относно преговорите с Франция за сключване на заем; разговори на 
Станчев с де Бриан, Пишон, Кошери по този въпрос и др. 
 
А. е. 38, л. 343а, 443а, 444-449; копирна книга – писма, доклади – автогр.; 13 
док.; фр., нем. и бълг. ез.;Д. Станчев – Париж до княз Фердинанд, ген. Ст. Г. 
Паприков – С.; 1908 г. 
 Разговори с видни политически личности по Македонския въпрос; 
дейността на Балканския комитет в Лондон и др. 
 
А. е. 38, л. 450-469; част от копирна книга – писма, телеграми – непълни; 8 док.; 
Д. Станчев до ген. Ст. Г. Паприков  и др.; 1908 г. 
 Около женитбата на княз Фердинанд с княгиня Елеонора. 
 
А. е. 38, л. 470; бележка – машиноп.; фр. ез.;вестник “La Guerre Sociale” – 
Париж; 20 юни 1915 г. 
 „Заминаването на г-н Станбев“ – отзив за дейността му като пълномощен 
министър в Париж, по случай заминаването му за Рим, където е назначен на 
същия пост. 
 
А. е. 38, л. 471-480; писма – автогр.; 5 док.; фр. ез.;Ж. Палеолог – С. до 
Дешанел, Делкасе, Рибо, Шарм, Воге – Париж; 17 апр. 1908 г. 
 Препоръчва им новия български пълномощен министър в Париж. 
 
А. е. 38, л. 481-482; постановление – печатно с автогр.; Върховна сметна палата 
– С. до Д. Станчев – Париж; 20 юни 1911 г. 
 По проверка паричния отчет на легацията. 
 
А. е. 38, л. 483-486; бележка – машиноп.; фр. ез.;ян. 1911 г. 
 Проучване върху капитулациите. 
 
А. е. 38, л. 487; проекто – реч; чернова; фр. ез.;Д. Станчев – Париж; б. д. 
 Произнесена след свършване на маневри във Франция. 
 
А. е. 38, л. 487а,б; проекто – реч; чернова;фр. ез.;Д. Станчев – Париж до 
министър Пино – Париж; 7 ноем. 1906 г. 
 По повод негово изказване, иска да му съобщи един исторически факт: 
Марсилезата е достигнала в българските земи в края на ХVІІІ в. 
 
А. е. 38, л. 488-496; план - автогр.; б. д. 
 План за помещението на легацията в Париж по времето на Д. Станчев. 
 
А. е. 38, л. 496а; телеграма – автогр.; чернова;Д. Станчев – Париж до С. 
Добрович – С.; 18 ян. б. г. 



 Катастрофални наводнения във Франция; от името на княза да изкажем 
съчувствия на председателя на Републиката. 
 
А. е. 38, л. 497; бележка – машиноп.; след 28 ноем. 1914 г. 
 Летописна бележка за дейността му от 20 ян. 1914 – 28 ноем. 1914 г. 
 
А. е. 38, л. 498; плик. 
 Написана бележка: „преписани в тефтера: преписи шифровани депеши 
1908-1909“.  
 
А. е. 38, л. 499-538; писма, доклади, изложения и др. – машиноп.; 11 док.; фр. и 
бълг. ез.;Б. Боев, ген. Ст. Паприков, ген. Жостов и др. – С. до Д. Стначев и др. – 
Лондон; 1908 г. 
 Във връзка с въпроса за строежа на железопътни линии на Балканите; 
австрийски домогвания по този въпрос. 
 
А. е. 39, л. 1-7; изрезки и преписи от бележки във вестници; 12 док.; фр., итал. и 
англ. ез.;вестници “La Guerre Sociale”, “Jemps”, “Il Messagero” и др. – Париж, 
Рим; 1915 г. 
 Във връзка с отзоваването на Станчев от поста пълномощен министър в 
Париж и назначението му  Рим. 
 
А. е. 39, л. 8; доклад; препис; фр. ез.;Д. Станчев – Рим до Българското 
правителство – С.; 30 септ. 1919 г. 
 За разговора му с барон Сунино във връзка с неутралитета на България. 
 
А. е. 39, л. 9-12; телеграми; ориг.;4 док.; фр. ез.;д-р В. Радославов – С. до 
Димитър Станчев; 1915 г. 
 Разрешение за отпуск, освобождават го от длъжност пълномощен 
министър в Рим, за да вземе участие във войната като офицер. 
 
А. е. 39, л. 13; плик – печатно, автогр.; фр. ез.;Легация българска – Рим до 
Министерство на външните работи – С.; 1910 г. 
 
А. е. 40, л. 1-13; писма, телеграми, доклади; преписи; 11 док.; Д. Станчев – 
Лондон до ген. Ст. Г. Паприков – С.; 1908 г. 
 По въпроса за жп линии на Балканския полуостров; създаване на 
френско-италиански синдикат за построяване на Адриатическа жп линия; 
годишно събрание на Балканския комитет – Лондон; английският крал ще се 
срещне с германския... 
 
А. е. 40, л. 14-38; доклади – машиноп.;8 док.; англ. и бълг. ез.;Д. Станчев – 
Лондон до Александър Стамболийски – С.; септ...окт. 1922 г. 



 Относно победата на Кемал паша срещу гърците и успехите му в Мала 
Азия. Великите сили за Кемал паша и въпроса за проливите. Лойд Джордж и 
английската политика по този въпрос. Проект за свикване на международна 
конференция по Близко-източния въпрос и др. 
 
А. е. 40, л. 39; телеграми;препис; 3 док.; Калфов, Минков – С. до Димитър 
Станчев – Лондон; юли...авг. 1924 г. 
 Правителството приема оставката му, на негово място е назначен П. 
Хаджимишев. 
 
А. е. 40, л. 40-42; писма – машиноп.с автогр.;3 док.; англ. ез.;Маршал на 
дипломатическия двор – двореца Сент Джеймс,Лондон до Димитър Станчев – 
Лондон; юли1924 г. 
 Относно уреждане аудиенция при краля във връзка с отзоваването на 
Станчев от Лондон. 
 
А. е. 40, л. 43-57; правилник, ведомост, разписки;7 док.; Българска легация – 
Лондон; 1920...1925 г. 
 Правилник за уредба на легацията в Лондон; ведомост за заплатите на 
персонала; уреждане разни парични сметки на Д. Станчев във връзка с 
управлението на легацията и др. 
 
А. е. 40, л. 58-71; писма;14 док.; англ. ез.; Р. Макдонал, лорд Нютон, А. 
Поисонби, У. Томпсън и др. – Лондон доД. Станчев – Лондон; 1924 г. 
 Изказват съжаления за напускането му от дипломатическия пост в 
Лондон, смятат, че дейността му като дипломат е допринесла извънредно много 
за българската кауза. 
 
А. е. 40, л. 72-75; изрезки от вестници;17 док.; англ. и бълг. ез.;вестници: 
„Таймс“, „Съндей Таймс“, „Обзървър“, „Дейли Хералд“, списания: „Сфера“, 
„Близки изток“ и др. – Лондон; 1924 г. 
 По повод отзоваването на Д. Станчев от Лондон: всички отзиви са крайно 
ласкави – изброяват се личните му качества и изказват голямо съжаление, че 
един от най-способните и популярни дипломати напуска дипломатическата 
кариера. 
 
А. е. 41, л. 1-3;писма, телеграма;3 док.;Окръжен съд, Ангелов – Бургас, Плевен, 
Айтос до Д. Станчев – С.; апр. 1907 г. 
 За избирането му за народен представител в Айтос и Плевен. 
 
А. е. 42, л. 1-4; пълномощно – автогр.;препис; фр. ез.;княз Фердинанд – С. до Д. 
Станчев; 28 апр./10 май 1899 г. 
 Упълномощен да представлява България на Хагската конференция. 



А. е. 42, л. 5-6; пълномощно – автогр.; ориг.; фр. ез.; княз Фердинанд – С. до Д. 
Станчев; 24ноем./6дек. 1905 г. 
 Натоварен да вземе участие в сключване на договор за търговия между 
Англия и България. 
 
А. е. 42, л. 7-8; пълномощно – автогр.;ориг.; фр. ез.;княз Фердинанд – С. до Д. 
Станчев; 28 дек. 1907 г. 
 Да участва в преговори за сключване договор с Румъния. 
 
А. е. 42, л. 9-12;писма – машиноп.;фр. ез.;Т. Теодоров – С. до ген. Д`Еспери, Ст. 
Пишон, Балфур, барон Санино – Солун, Париж, Рим, Лондон; ноем.1918 г. 
 Уведомява ги, че е образуван нов кабинет под негово председателство. 
Надява се на сътрудничество и съдействие. 
 
А. е. 42, л.12а; писмо – машиноп.;препис; фр. ез.;Андрей Ляпчев – С. до ген. 
Д`Еспери; 28 ноем.1918 г. 
 Назначен е за министър на войната. 
 
А. е. 42, л.13; писмо – машиноп.;фр. ез.;Андрей Ляпчев – С. до Ст. Пишон - 
Париж; 15 ноем. 1918 г. 

Поздравление по случай подписване на примирието с България; 
българският народ е бил въвлечен по чужд път, въпреки волята и чувствата си и 
т.н. 
 
А. е. 42, л.14; писмо – машиноп.;англ. ез.;Андрей Ляпчев – С. до У. Уилсон; 1 
ян. 1919 г. 
 Поздравления за Нова година; използва случая да апелира за повече 
разбиране и снисхождение към българския народ. 
 
А. е. 42, л.15-18; телеграми – машиноп.;4 док.; фр. ез.;Т. Теодоров – С. до ген. 
Франше Д`Епре, А. И. Балфур, Пишон, барон Сонино – Солун, Лондон, Париж, 
Рим; 1 ян. 1919 г. 
 Поздравления за Новата година; изказва надежда за едно справедливо 
уреждане на въпросите, свързани с мира и националните аспирации на 
България. 
 
А. е. 42, л. 19-20; реч – машиноп.;чернова; фр. ез.;Т. Теодоров – С. до [ген. 
Кретиен]; ян. 1919 г. 
 Приветствена реч по случай пристигането на генерал Кретиен; изказва 
добрите чувства, които българският народ храни към френския народ и вярва в 
справедливото уреждане на българския въпрос. [С ръката на Д. Станчев, който 
е вероятно автор на проекто-речта, е написана датата и бележката „Тази реч 
естествено не бе произнесена“.] 



А. е. 42, л. 20а-г, 21-29; писма – машиноп.;4 док.; фр. ез.;Т. Теодоров, ген. 
Кретиен – С. до ген. Кретиен, Т. Теодоров – С.; 1 дек.1918, 2 февр...4, 8 март 
1919 г. 
 Преписка относно контрола на жп линията Мустафа паша – Дедеагач, 
която по нареждането на главното командване на съюзните войски в България, 
трябва да бъде контролирана от тях под ръководството на полк. Делоней; в 
Добруджа не могат да запазят българските административни власти; относно 
състава на българската армия. 
 
А. е. 42, л. 30-39; писма, изрезки от вестници – машиноп., печатно;6 док.; фр. 
ез.;Т. Теодоров, ген. Кретиен – С. до ген. Кретиен, Т. Теодоров – С.; 8, 10 март 
1919 г. 
 Във връзка с публикуваната във вестник “L`Echo de Bulgarie” статия под 
заглавие „Гърция с две лица“, засягаща гръцката армия. 
 
А. е. 42, л. 40-44; писмо – машиноп.;препис; фр. ез.;Д. Станчев – С. до дьо 
Панифийо - Париж; 30 май 1919 г. 
 Обръща се към него, поради приятелските му чувства към българския 
народ. Българският народ бе въвлечен във войната не по свое желание, а по 
желанието на Фердинанд; слуховете, че българските земи ще бъдат дадени на 
съседните държави, вълнуват българския народ; Великите сили се показват по-
големи гъркофили и сърбофили от самите гърци и сърби, които през 1913 г. са 
били по-умерени в исканията си; България желае да подобри отношенията си 
със съседите. 
 
А. е. 42, л. 45-47; реч – машиноп.;фр. ез.;Т. Теодоров – С. до Чарлз Р. Крейн – 
С.; 1 юни 1919 г. 
 Произнесена на обеда, даден в чест на Ч. Р. Крейн. 
 
А. е. 42, л. 48-49; писмо – автогр.;Т. Теодоров – С. до Д. Станчев - Париж; 12 
ноем. 1919 г. 
 Разговор с Ал. Стамболийски относно оставането на Д. Станчев, Надежда 
Станчева, Стоилов в Париж, за да представляват неофициално България до 
официалното възстановяване на дипломатическите връзки; в София са 
арестувани виновниците за войната – правителството на Радославов, ген. 
Найденов, Протогеров и др. 
 
А. е. 42, л. 50-53; писмо – машиноп.;препис;T. S. V. P. – Harcourt до Гоцман; 27 
дек. 1919 г. 
 Относно документите, изпратени от Д. Станчев до Клемансо във връзка с 
бъдещата мирна политика на България по отношение на трите съседни страни. 
 
А. е. 42, л. 54; изложение;препис; фр. ез.;3 май 1920 г. 



 Българската делегация вярва, че територията, от която тя се отказва, ще 
бъде автономна под опекунството на Обществото на народите или някоя от 
Великите сили; относно излаза на България на Егейско море. 
 
А. е. 42, л. 55; изложение;препис; фр. ез.;3 май 1920 г. 
 Българското правителство се надява, че Източна Тракия ще бъде 
присъединена към Западна Тракия като автономна, според желанието на 
населението. В случай, че това не стане, българското правителство се 
присъединява към нотата на САЩ, която предлага да се дадат на България 
Одрин и Кръклисе и териториите, принадлежащи към тези градове. 
 
А. е. 42, л. 56-58; изложеие – машиноп.; превод;Лойд Джордж (превод Н. 
Станчева) – Лондон до Камарата на общините - Лондон; 21 юли 1920 г. 
 Изложение върху конференцията в Спа; спира се на отношението на 
Англия към Турция, Гърция и България. 
 
А. е. 42, л. 59-60; писма – машиноп. с автогр.; 2 док.;Д. Станчев – С. до 
Министерство на външните работи, главно счетоводство – С.; 30 юни 1920 г. 
 По парични въпроси, като члан на българската делегация по преговорите 
за мир в Ньой. 
 
А. е. 42, л. 61-67; изложения – машиноп..; препис; 2 док.; фр. ез.;Българска 
делегация на Лозанската конференция; 24 ноем. 1922 г. 
 Във връзка с осигуряване свободен излаз на България на Егейско море 
според чл. 48 от Ньойския договор; условия, при които може да се организира 
една демилитаризирана зона по границата на Източна Тракия. 
 
А. е. 42, л. 68; писма; препис; 2 док.; англ. ез;Ал. Стамболийски, лорд Кързон – 
Лозана до лорд Кързон, Ал. Стамболийски - Лозана; 14, 15 дек. 1922 г. 
 Стамболийски принуден да напусне конференцията в Лозана по 
неотложна работа и оставя другите двама делегати – Д. Станчев и Т. Теодоров 
да продължат работата; отговор на лорд Кързон, че съжалява за отпътуването 
на Стамболийски. 
 
А. е. 42, л. 69; телеграми; препис; 2 док.;Ал. Стамболийски – Лозана до Симеон 
Радев, Д. Станчев – С.; 19...21 ноем. 1922 г. 
 Смята, че Симеон Радев е неудобен за делегат на конференцията пред 
сърби и гърци; Станчев, със своите широки връзки в дипломатическия свят, е 
подходящ за делегат; Станчев е назначен за дипломат. 
 
А. е. 42, л. 70; писмо – машиноп.; препис; англ. ез.;Ал. Стамболийски – Лозана 
до лорд Кързон - Лозана; 14 дек. 1922 г. 
 Относно излаза на България на Егейско море. 



А. е. 42, л. 71; изложение – машиноп.; препис;Ал. Стамболийски – б. м.; юли 
1922 г. 
 Отбелязани са нови мероприятия, въведени от българското правителство 
за подобрение положението на народа: прогресивно подоходен налог, за 
трудовата поземлена собственост, закон за трудовата повинност. 
 
А. е. 42, л. 72-90; договор – машиноп.; препис;10 ян. 1920 г. 
 Части от Мирния договор с България – 1920 г. 
 
А. е. 43, л. 1; членска карта – печатно с автогр.; фр. ез.;Дружество френско – 
Варна; 20 ноем. 1924 г. 
 На Димитър Станчев – член и председател на дружеството. 
 
А. е. 43, л. 2; реч – машиноп.; препис; фр. ез.;Д. Станчев – Варна до Жорж 
Рейнал - Варна; 29 ноем. 1924 г. 
 Приветствена реч – благодари за посещението и проведената от него 
беседа и за симпатиите му към българския народ в защита на неговите 
национални искания. 
 
А. е. 43, л. 3; бележка, скица; фр. ез.;Д. Станчев; [1925] г. 
 Във връзка с пътуването из България на френската университетска мисия. 
 
А. е. 43, л. 4-16; речи, списък и др. – машиноп.; препис; 5 док.; фр. ез.;Д. 
Станчев; 1925 г. 
 Относно гостуването на френската университетска мисия в България. 
 
А. е. 44, л. 1-2; лична карта – печатно с автогр.;Дружество на запасните 
офицери – Варна; 22 окт. 1934 г. 
 На Димитър Станчев – действителен член на дружеството. 
 
А. е. 44, л. 3-28; членска книжка – печатно с автогр.;Съюз на бойците от фронта 
– С.; 1936 г. 
 На Димитър Станчев – почетен член на съюза. 
 
А. е. 44, л. 29-31; сведения – автогр., машиноп.;2 док.; Д. Станчев – С.; след 
1924 г. 
 Служебен списък, съдържа биографични данни, сведения за служебни 
постове, които е заемал; за военните чинове, с които е удостоен; ордените, с 
които е награден. 
 
А. е. 44, л. 32-37; изказване – машиноп.; 2 док.;Д. Станчев; 1935 г. 
 Като член на Мирната конференция, разяснява как е бил разрешен 
въпросът за излаза на България на Егейско море. 



А. е. 44, л. 38-573; тефтер – съдържа бележки, зрезки от вестници, покани, 
визитни карти и др.; 61 док.; фр., англ. и бълг. ез.;Д. Станчев и др.–С., 
Македония и др.; 1888...1925 г. 
 Съдържа скици, дневни бележки на Д. Станчев по време на Първата 
световна война в Македония: сведения за посетени места и исторически 
паметници; пътни бележки, имена на лица и др. На тефтера са подлепени 
редица документи от семеен характер: визитни карти на отделни членове на 
семейството; покана за годежа на Д. Станчев; паспорт на баща му Яни Станчев; 
сведения от вестниците за женитбата на дъщеря му Елена Станчева и сина му 
Иван Станчев и др. 
 
А. е. 45, л. 1; свидетелство – печатно с автогр.; англ. ез.;Национално географско 
дружество – САЩ до Д. Станчев - Варна; 13 юни 1935 г. 
 Избран за член на дружеството. 
 
А. е. 46, л. 1-2; писмо, разписка – печатно с автогр.;фр. ез.;Юиион клуб – 
Париждо Д. Станчев - Париж; 18, 19ноем.1908 г. 
 Приет за член на клуба. 
 
А. е. 47, л. 1; писмо – печатно с автогр.; англ. ез.;Сент Джеймс клуб – Лондон 
до Д. Станчев - Лондон; 4 юни 1908 г. 
 Приет за член на клуба. 
 
А. е. 48, л. 1; реч – машиноп.; фр. ез.;Д. Станчев – Горна Оряховица до дьо 
Франс – Горна Оряховица; 28 март 1928 г. 
 От името на българското правителство го поздравява по случай 
преминаването му през България. 
 
А. е. 48, л. 2; доклад – машиноп.; фр. ез.;Д. Станчев - Варна; 28 септ. 1923 г. 
 В доклада си от 15 септември е уведомил за мерките, които българското 
правителство взима срещу комунистите. Информира за Септемврийското 
въстание: боевете при Стара Загора, Чирпан, Фердинанд и др. Споменава за 
водачите на въстанието Димитров, Коларов. 
 
А. е. 48, л. 3-7; реч, списък, приветствени слова; 3 док.;Д. Станчев - Варна; септ. 
1925 г. 
 Приветствена реч и др. по случай посещението на английския военен 
кораб „Даная“ във Варна. 
 
А. е. 48, л. 8-12, 12а; приветствени слова, програми и др. – машиноп..; 5 док.; 
англ. ез.;Д. Станчев - Варна; юни 1936 г. 
 По случай гостуването на група военни от британската армия в България. 
 



А. е. 48, л. 14-23; меморандум – машиноп.; англ. ез.;Д. Станчев; дек. 1938...ян. 
1939 г. 
 Във връзка с Добруджанския въпрос: за една ревизия и възвръщането на 
Добруджа изцяло към България. 
 
А. е. 49, л. 1-32; статия, бележки – машиноп., автогр.; 3 док.; англ. и фр. ез.;Д. 
Станчев – С.; апр 1936 г. 
 „Международното положение и гледището на моята страна“ – за 
международното положение след Първата световна война. 
 
А. е. 49, л. 33-155; статия, бележки – печатно, автогр., машиноп.;12 док.;Д. 
Станчев – С.; юли 1937 г. 
 За вестник „Слово“ – София: „Съвременник на една петдесетгодишнина“. 
По случай годишнината от избирането на княз Фердинанд за български княз; 
предава спомените си за дейността на българската делегация за търсенето на 
български княз; съгласието на Фердинанд; изборът му във Великото народно 
събрание; за посрещането на Фердинанд в България и др. 
 
А. е. 49, л. 156-210; статия, писмо – печатно, автогр., машиноп.; 5 док.; англ., 
фр. и бълг. ез.;Д. Станчев – С. до вестник “Contemporary Review” - Лондон; 13 
юни 1935 г. 
 Преведена и препечатана във в. „Народна отбрана“ – „Разясняване на 
Балканите“. Писмо (л. 208) на Ж. Палеолог от Париж, 10 апр. 1934 г., с отзив за 
хубавата му статия. 
 
А. е. 49, л. 211-429; студия – печатно, автогр., машиноп.; 18 док.; англ., фр. и 
бълг. ез.;Д. Станчев – С.; 1906, 1912, 1926 г. 
 „България – историческа скица от произхода й до 1886“; „България от 
Освобождението до възцаряването на Фердинанд“; „България от възкачването 
на принц Фердинанд до Балканската война. 1912“. Освен няколкото 
машинописни преписа, са включени голям брой материали, изрезки от 
вестници, писма и др. материали във връзка с изработването на тази студия. 
 
А. е. 49, л. 430-433; спомени – машиноп. с автогр.; Д. Станчев – С.; 1936 г. 
 „Берлинският конгрес. Берлинският мирен договор. 13 юни – 13 юли 
1878“. 
 
А. е. 49, л. 434-444; студия – машиноп.; Д. Станчев – С.; след 1934 г. 
 „След 19 май 1934“ – разглежда вътрешната политика на България след 
19 май 1934 г. 
 
А. е. 50, л. 1-86; тетрадки – автогр.; 2 док.; фр. ез.;Д. Станчев – б. м.; б. д. 
 Бележки по обща история на ХVІІІ и ХІХ в. 



А. е. 50, л. 87-156; тетрадка – автогр.; Д. Станчев – Пл.; 1916...1917 г. 
 Бележки по литература и история на Гърция, Византия, Сърбия, Румъния. 
 
А. е. 51, л. 1-155; бележки и материали; 16 док.; Д. Станчев – Пл.; б. д. 

Из средновековната и нова българска история: произход на българския 
народ, сведения за Йосиф Соколски, Берлинския конгрес и др. 
 
А. е. 51, л. 156-374; 6 тетрадки с бележки и материали – печатно, автогр.; 21 
док.; англ., фр. и бълг. ез.;Д. Станчев – Пл.; б. д. 
 По държавното устройство на България; политически и дипломатически 
въпроси във връзка с българската история от 1856-1894 г.; външна и вътрешна 
политика на България 1881 – 1888 г. и др. На места бележките имат характер на 
дневник. 
 
А. е. 51, л. 375-376; бележки; 2 док.; бълг. и фр. ез.;Д. Станчев – Пл.; б. д. 
 За убийството на Хр. Белчев, д-р Г. Вълкович и покушението срещу Гр. 
Начович. 
 
А. е. 51, л. 377-387; бележки – машиноп.; 2 док.; фр. ез.;Д. Станчев и др.; б. д. 
 Във връзка със събитията в България 1886-1887; за Александър 
Батенберг; мисията на Каулбрас; българската делегация за избиране на княз и 
др. 
 
А. е. 51, л. 388-389; бележка – автогр.; Д. Станчев; б. д. 
 За Дунавската граница. 
 
А. е. 51, л. 390;бележка – машиноп.; Д. Станчев; б. д. 
 „Извлечени из списъка на убитите опълченци от бившето българско 
опълчение в Освободителната война през 1877-78 г.“ 
 
А. е. 51, л. 391-393; бележка – автогр.; Д. Станчев; б. д. 
 Отбелязани са събития от дворцовия и политически живот на България 
през 1894 г. 
 
А. е. 51, л. 394-528; бележки и материали – автогр., машиноп.; 86 док.; англ., 
фр., нем. и бълг. ез.;Д. Станчев; б. д. 
 Разни бележки във връзка с новата българска история: сведения за 
събитията през 1889 г.; турски берати в Македония; относно поръчки за 
българската артилерия; за последиците от Първата световна война; имена и 
биографични данни на известни личности; оттеглянето на Бисмарк от власт и 
др. откъслечни бележки. 
 
А. е. 52, л. 1-4; бележки – автогр.; 3 док.; фр. и бълг. ез.;Д. Станчев; б. д. 



 За Александър Батенберг, абдикацията му, смъртта му и сведения за 
погребението му. 
 
А. е. 52, л. 5-146; бележки, изрезки от вестници и др. – печатно, автогр., 
машиноп.; 71 док.; англ., фр., нем. и бълг. ез.;Д. Станчев; б. д. 
 За княз Фердинанд: родословни бележки; биографични и характеристика; 
по избора му за български княз; отзиви и сведения за живота му в чуждия печат 
и др. 
 
А. е. 52, л. 147-149; бележки – автогр., машиноп.; 3 док.; англ., фр. ез.;Д. 
Станчеви др.; 1894, 1937 г., б. д. 
 Графологическа характеристика на Стамболов; за инцидента Савов – 
Стамболов и оставката на последния и др. 
 
А. е. 52, л. 150-158; бележки – автогр., машиноп.; 4 док.; фр. ез.;Д. Станчев и 
др.; б. д. 
 Сведения за рождението и покръстването на престолонаследника княз 
Борис. 
 
А. е. 52, л. 159-166; бележки – автогр., машиноп.; 4 док.; фр. ез.;Д. Станчев и 
др.; (1908 г.), б. д. 
 Бегли бележки и характеристики за барон Д. Котен, Н. К. Гирс, граф 
Калноки, Голуховски, Франческо и др. 
 
А. е. 53, л. 1-4; изказване – машиноп.; препис; лорд Страболи – Лондон до 
Камарата на лордовете - Лондон; 18 май 1938 г. 
 Относно влиянието на Германия в България и мнението му, че един излаз 
на България на Егейско море ще засили влиянието на Англия върху последната. 
 
А. е. 53, л. 5; бележка – автогр.; фр. ез.;Д. Станчев; б. д. 
 За абдикацията на сръбския крал Милан. 
 
А. е. 53, л. 6-7; бележки – автогр.; 2 док.; фр. ез.;Д. Станчев; 1888 г.,б. д. 
 За руските императори Александър ІІ и Александър ІІІ и отношенията им 
към Франция и Германия; Александър ІІІ е бил под влиянието на К. П. 
Победоносцев. 
 
А. е. 53, л. 8-9; бележка – автогр.; фр. ез.;Д. Станчев; 10 апр. 1936 г. 
 За англо-български връзки и др. 
 
А. е. 53, л. 10-14; бележка – автогр.; фр. ез.;Д. Станчев; 1838 г. 
 За аншлуса на Австрия към Германия. 
 



А. е. 53, л. 15-16; бележка – машиноп.; фр. ез.;Д. Станчев; б. д. 
 За англо – египетския въпрос, Сан Стефанския мирен договор през 1878 г. 
 
А. е. 53, л. 17-19; бележка – машиноп.; препис; фр. ез.;Д. Станчев; б. д. 
 За берата на султан Махмуд ІІ във връзка с положението на християните. 
 
А. е. 53, л. 20; бележка – машиноп.; фр. ез.;Д. Станчев; 16 ноем. 1906 г. 
 Относно българските и австро – унгарски отношения. 
 
А. е. 53, л. 21; бележка – автогр.; фр. ез.;Д. Станчев; б. д. 
 По балкански въпроси: за границите на Балканите; за анексията на Босна 
(отбелязане са само тези факти, без обяснения и коментар). 
 
А. е. 53, л. 22-23; бележка – автогр.; фр. ез.;Комаров - Париж; 11 май 1908 г. 
 Относно политиката на английския крал Едуард VІІ и Македонския 
въпрос. 
 
А. е. 53, л. 24; бележка – автогр.; фр. ез.;Д. Станчев; б. д. 
 За победата на Италия в Абисиния; споменава се и Мусолини. 
 
А. е. 53, л. 25-26; бележка – автогр.; фр. ез.;Д. Станчев; б. д. 
 За посещението на император Николай ІІ във Виена през месец август 
1896 г.; за разговор на Д. Станчев с княз Лобанов относно настроението на 
княгиня Мария Луиза след покръстването на княз Борис и др. 
 
А. е. 53, л. 27; бележка – автогр.; фр. ез.;Д. Станчев; б. д. 
 Относно предложение на Бисмарк във връзка с Берлинския договор. 
 
А. е. 53, л. 28; бележка – машиноп.; фр. ез.;Д. Станчев; б. д. 
 Отбелязани са три исторически събития: Тайното споразумение през 1881 
г. между Германия и Австрия; Съглашението между Сърбия и Австрия – 1881 
г.; Съединението на Княжество България и Източна Румелия. 
 
А. е. 53, л. 29-31; бележка – автогр.; фр. ез.;Д. Станчев; б. д. 
 За отношението на Турция, Англия, Австро – Унгария и др. във връзка с 
Независимостта на България. 
 
А. е. 53, л. 32; бележка – автогр.; фр. ез.;Д. Станчев; б. д. 
 Френско – руските отношения през 1896 г. 
 
А. е. 54, л. 1-59; тетрадка, бележки, изложения и др. материали – автогр., 
машиноп.; 10 док.; фр., нем. и бълг. ез.;Д. Станчев и др.; б. д. 



 Относно външната търговия на България: българо – германски търговски 
връзки; българо – румънски търговски връзки и др. 
 
А. е. 54, л. 60-95; бележки и материали – автогр., машиноп., литография; 9 док.;  
фр. и бълг. ез.;Д. Станчев и др.; 1903...1939 г. 
 Във връзка с финансовото положение на България: българо – гръцките 
финансови въпроси; по изплащането дълга на Русия от окупацията на България 
1877 – 78 г.; заем на българското правителство от Лендербанк и др. 
 
А. е. 54, л. 96-97; бележки – автогр.; 2 док.; Д. Станчев; 1928 г. 
 Статистически бележки за България: население, обработваема земя; брой 
на убитите през Балканската война и др. 
 
А. е. 55, л. 1-25; извадки от книги – машиноп.; препис; 6 док.; англ. ез.;1909 г.,б. 
д. 
 Из книгите: „Авантюра на руския царизъм в България“, книгите на Дж. 
Бъкянън, Ренел Род, Х. Никълсън, Фр. Лидлей – „Един дипломат в свободното 
си време“ и др. 
 
А. е. 55, л. 26-49, 49а-в; статии – машиноп.; препис; 6 док.; англ. ез.; Дж. 
Баучер, Комаров, Ноел Бъкстон и др. – Лондон, Париж; 1908...1919 г. 
 „Българският договор – протекция на малцинствата“; „Политиката на 
Франция и Македонския въпрос“, „Конституционна Турция и турската 
ксенофобия“, „Конституционна Турция и Русия“, „Наказанието“ с мирния 
договор на Германия“. 
 
А. е. 55, л. 50-132; извадки от статии – машиноп., автогр.; препис; 17 док.; англ. 
и фр. ез.; из вестници„Дейли Нюс“, „Морнинг Поуст“, „Сатърдей Ревю“, 
„Таймс“, „Македония“ – Лондон, Солун; 1887...1919 г. 
 Съдържат сведения за България и нейната политика, както и за 
международната политика: изборът на княз Фердинанд; убийството на 
Стамболов; икономическото положение на България; българските избори – 
1887 г.; земетресения в Пловдив 1909 г. и др. 
 
А. е. 55, л. 133-135; писмо – машиноп.; препис; фр. ез.; Булиние – С. до М. 
Делкасе – Париж; 8 окт.1901 г. 
 На връщане от Париж д-р Данев се е отбил във Виена и Белград и е 
разговарял с граф Голуховски по Македонския въпрос. 
 
А. е. 55, л. 136-137; декларация – машиноп.; препис; фр. ез.; Народни 
представители – мюсюлмани – С. до Народното събрание – С.;5 март 1919 г. 
 Опровергават разпръснатите от гърците клевети по отношение на 
българите във връзка с положението на мюсюлманите в Източна Тракия. 



А. е. 55, л. 138-141; писмо – автогр.; препис; фр. ез.; Роберт Менини – С. до 
Николай ІІ – Петербург;10/23 май 1905 г. 
 Войната, която от една година Руската империя води с Япония и 
избухналата в страната революция, са  го подтикнали да даде пълна религиозна 
свобода в Русия. Внушава му идеята за съюз между православната и 
католическата църкви. 
 
А. е. 55, л. 142-147; мемоар – автогр.; фр. ез.;б. д. 
 „Кратък мемоар относно известни полезни мерки, които би трябвало да 
имат предвид балканските славяни“. Причината за западането на балканските 
държави е постоянното колебание между Австро – Унгария и Русия; за да 
излязат от това положение, те трябва да вземат следните мерки: 1. Да заздравят 
отношенията си. 2. Да установят една политическа програма. 
 
А. е. 55, л. 148;писмо – машиноп.; препис; фр. ез.;министър на външните работи 
– Букурещ до Когалчиано – Париж; 16/18 март1881 г. 
 Изпращат препис от писмото, отправено до председателя на Френската 
република, с което кралят го уведомява, че Румъния е обявена за кралство 
(приложението липсва). 
 
А. е. 55, л. 149; писма – автогр.; препис; 2 док.; фр. ез.; М. Флеш, барон 
Каулбарс до министър...; 15 септ. 1886, 20 авг.1887 г. 
 Френските дипломатически и консулски агенти са получили от своето 
правителство инструкции да не признават княз Фердинанд и не поддържат 
връзки с правителството му; Каулбарс счита, че свикването на Великото 
народно събрание, в настоящия момент, няма да бъде признато за законно. 
 
А. е. 55, л. 150-230; бележки – автогр., печатно; 23 док.; фр., нем., англ. и бълг. 
ез.;Д. Станчев;б. д. 
 Съдържат сентенции, мисли и извадки от книги с философско, 
литературно, историческо и политическо съдържание. 
 
А. е. 55, л. 231-251; бележки – автогр.; фр., англ. и бълг. ез.; Д. Станчев;б. д. 
 Изказвания на видни политически личности: Бисмарк, Гирс, Калноки, 
Поанкаре, Клемансо, Лойд Джордж, Метерних и др. за политиката на България, 
Източния въпрос, за Ст. Стамболов, Съединението и др. 
 
А. е. 56, л. 1-59; бележки – автогр., машиноп.; препис; 19 док.; фр., нем., англ. и 
бълг. ез.; Д. Станчев;б. д. 
 Преписи и извадки от мирни договори, конвенции и др.: Парижкия 
договор 1856 г.; Цариградската конвенция; Конвенция за изплащане разноските 
на България към Русия, направени по време на Руското управление 1877/78 г.; 
Берлинския договор; Временна конвенция относно жп линията Свищов – 



Балкана; Съюзни договори между България и Сърбия – 1904 г.; договор 
Баделски 1795 г.; Лондонски мирен договор – 1923 г.; Дунавска конвенция и др. 
 
А. е. 57, л. 1-109; списъци и бележки – автогр., машиноп.; 26 док.; фр. и бълг. 
ез.;Д. Станчев;б. д. 
 Списъци на български дипломати в чужбина 1878 – 1936 г. и на чужди 
дипломати в София; на търговски консулства в България и на български 
търговски консули в чужбина; на български правителства; списък на народни 
представители през 1918 г.; на видни държавници в чужбина и др. 
 
А. е. 58, л. 1-65; изрезки от вестници – автогр., печатно; 76 док.; фр., нем., англ., 
рус. и бълг. ез.;вестинци: „Таймс“, „Обзървър“, „Мир“, „Радикал“, „Зора“, 
„Фигаро“, “Echo de Paris”, “La Tribuna”, “Die Rote Fahne” – Лондон, Париж, С., 
Берлин, Рим;1930...1931 г. 
 По обществено – политически въпроси: гостуването на Фердинанд в 
Петербург; среща на руския и германския императори в Потсдам 1910 г.; 
Българо – френска конференция – 1910 г.; Българска нота по Тракийския 
въпрос; конференцията в Лозана; конференцията в Сан Ремо; Балканския съюз 
и Балканската война и др. 
 
А. е. 58, л. 66-77; изрезки от вестници – печатно; 10 док.; фр., нем. и бълг. 
ез.;вестници: “Information”, “Finanz und Handels blatt der Vossischenzeitung”, 
„Мир“, „Слово“, „Зора“ – Париж, Берлин, С.;1923, 1926, 1927 г. 
 По стопански въпроси: „Практическо подпомагане на нашите занаятчии“, 
„Нови митнически тарифи“, „Технически панаир в Бреслау“, „Капацитетът на 
Германия за плащане“ и др. 
 
А. е. 59, л. 1-14; бележки – автогр.; 8 док.; фр. и бълг. ез.;Д. Станчев;б. д. 
 Библиографски бележки. 
 
А. е. 60, л. 1-233; записки и лекции – автогр.; 6 док.; нем. и бълг. ез.;Д. 
Станчев;1883...1886 г. 
 Студентски записки по: австрийско вещно право, публично право, 
наказателно право и др. 
 
А. е. 61, л. 1; покана – печатно с автогр.; фр. ез.; княгиня Клементина – С. до 
Яни Станчев – С.;8/20 март 1888 г. 
 За аудиенция. 
 
А. е. 61, л. 2-7;писма, телеграма – автогр.; 3 док.; Дим. Я. Станчев – Виена, С. 
до Яни Станчев - Свищов;1887 г. 
 По следването му във Виена, споменава и за избора на княз Фердинанд за 
български княз. 



А. е. 61, л. 8-9; телеграми; 2 док.; княз Фердинанд – Евсиноград доЯни Станчев 
– С.;1903 г. 
 Поздравление по случай годишнината от сватбата му. 
 
А. е. 61, л. 10; некролог – печатно; семействоД. Станчеви;1 апр. 1925 г. 
 За смъртта на Ефросина Я. Станчева. 
 
А. е. 61, л. 11; портрет; сем. Я. Станчев;(1870 г.) 
 Семеен портрет. 
 
А. е. 62, л. 1; входна карта – печатно; фр. ез.;Ана Станчева - Париж;27 апр. 1902 
г. 
 За конни състезания; определено й е място на трибуната на председателя 
на Френската република. 
 
А. е. 62, л. 2-3; пътен лист – машиноп. савтогр.; фр. ез.;Българска легация – 
Париж до Ана Станчева - Париж;20 юни/3 юли 1914 г. 
 Пътува, придружена от децата си, за България. 
 
А. е. 62, л. 4-5; пътен лист – печатно с автогр. и заверки; фр. ез.;Министерство 
на външните работи – С. доАна Станчева - Париж;24 окт./6 ноем. 1914 г. 
 Пътува, придружена от децата си, за България. 
 
А. е. 62, л. 6-7; пътни листове – печатно с автогр. и заверка; 2 док.; нем. 
ез.;Германска легация – Париж до Ана Станчева;1913, 1914 г. 
 Важи пред немските гранични власти за свободно преминаване през 
Германия на А. Станчева и децата й. 
 
А. е. 62, л. 8; паспорт – печатно; итал. ез.; Италианска легация – С. доАна 
Станчева;6 ноем. 1914 г. 
 За пътуване през Италия. 
 
А. е. 62, л. 9; уверение – печатно с автогр. и заверен печат; нем. и унг. ез.;Астро 
– унгарска легация – С. до Ана Станчева;7 ноем. 1914 г. 
 Граничните и митническите власти да й окажат съдействие при 
преминаване през Австро – Унгария. 
 
А. е. 62, л. 10; уверение – печатно с автогр. и печат; нем. ез.; Немска легация – 
С. до Ана Станчева;7 ноем. 1914 г. 
 Да й се окаже съдействие от германските митнически власти при 
преминаването й през германската граница. 
 



А. е. 62, л. 11; паспорт – печатно с автогр.;Швейцарска легация – С. до Ана 
Станчева;17 ноем. 1914 г. 
 За пътуването й през Швейцария. 
 
А. е. 63, л. 1; писмо – машиноп.; А. Станчева – С. до командира на 
Лейбгвардейския полк;1940 г. 
 Благодари за изказаните й съболезнования за смъртта на Д. Станчев. 
 
А. е. 63, л. 2; писмо – машиноп. с автогр.; англ. ез.;А. Станчева – С. до Х. 
Шрьодер и Ко - Лондон ;апр. 1940 г. 
 Благодарност за изказаните съболезнования за смъртта на Д. Станчев; 
пърични въпроси. 
 
А. е. 63, л. 3; писмо, непълно – автогр.; фр. ез.;А. Станчева – С. до неопр. 
получател;б. д. 
 Частно – относно пътуване на княза. 
 
А. е. 64, л. 1-4; писма – автогр.; 2 док.; фр. ез.; Александър – Тюрен до А. 
Станчева – С.; 1940 г. 
 Лични съболезнования и др. 
 
А. е. 64, л. 5; писмо – машиноп.; Кредитна банка – С. доАна и Теодора 
Станчеви – Варна; 26юли 1940 г. 
 Паричен въпрос. 
 
А. е. 64, л. 6; писмо; Борис ІІІ – С. до[А. Станчева] – б. м.;21юли 1942 г. 
 Връща й съчинението, в което има истина, но има и неверни неща; 
намира го интересно и др. 
 
А. е. 64, л. 7-8; пощенска карта, плик – автогр.; фр. ез.; Ахил дьо Ботен дьо Сент 
Анес – Милано доА. Станчева – б. м.;2 апр. 1940 г. 
 Съболезнования за смъртта на Д. Станчев. 
 
А. е. 64, л. 9; писмо – автогр.; фр. ез.; Виктория доА. Станчева – б. м.;4 апр. 
1940 г. 
 Съболезнования за смъртта на Д. Станчев. 
 
А. е. 64, л. 10-23; писма – автогр.; 6 док.; фр. и англ. ез.; Виторио, В. и Т. Гепен, 
Ф. Гепен, Айлин Григор, Елинор Гроган, Дайла Деринг – Рим, Холандия, 
Хановер, Англия доА. Станчева – б. м.;1940 г. 
 Съболезнования за смъртта на Д. Станчев. 
 



А. е. 64, л. 24; писмо – машиноп.; фр. ез.; ген. Дюоане – Париж доА. Станчева – 
б. м.;2 юни 1940 г. 
 По повод нейната молба я уведомява за съдбата на брат й, загинал през 
войната. 
 
А. е. 64, л. 25-26; писмо с плик – автогр.; фр. ез.; Жак Дютард – Неапол доА. 
Станчева – С.;6 апр. 1940 г. 
 Съболезнования за смъртта на Д. Станчев. 
 
А. е. 64, л. 27-28; пощенски карти – автогр.; фр. ез.; (Ейнард) доА. Станчева и 
др. – Лондон, Сав;1931 г. 
 Лични въпроси. 
 
А. е. 64, л. 29-30; писмо с плик – автогр.; англ. ез.; леди Ейнсуорт – Килхренан, 
Аржил доА. Станчева – С.;1940 г. 
 Съболезнователно. 
 
А. е. 64, л. 31-35; писма с плик, телеграма – автогр.; 3 док.; фр. ез.; царица 
Йоана – С. доА. Станчева – С.;1937, 1940 г. 
 Благодари за поздравленията по случай раждането на Симеон. 
Съболезнования за смъртта на Д. Станчев. 
 
А. е. 64, л. 36; писмо – автогр.; англ. ез.; Жералдин Кари - Райт – Англия доА. 
Станчева – С.;25март 1940 г. 
 Съболезнователно. 
 
А. е. 64, л. 37-42; писма, плик – автогр.; 5 док.; фр. и англ. ез.; Ст. Котон, Ферд 
Лазарс, Леон Ламуш, Английска легация – Прага, Лонодон, Париж, Рим доА. 
Станчева – С.;1940 г. 
 Съболезнователно. 
 
А. е. 64, л. 43; писмо – автогр.; фр. ез.; Английска легация – С. доА. Станчева – 
С.;септ. 1940 г. 
 Благодарности за гостоприемството; задоволство от посещението, 
направено в такъв важен исторически момент. 
 
А. е. 64, л. 44-59; писма, приложение – автогр.; фр. ез.; княгиня Мария Луиза – 
С. доА. Станчева – С.;1898, 1899 г. 
 Дворцови новини; семейни въпроси; описания на смъртта на митрополит 
Григорий. 
 
А. е. 64, л. 60-62; писмо с плик – автогр.; англ. ез.; Нийл Мейлинг – Сент Луи 
доА. Станчева – С.;27март 1940 г. 



 Съболезнователно. 
 
А. е. 64, л. 62а; писмо – машиноп., автогр.; Монтгомери – Лондон доА. 
Станчева – Лондон;11 авг. 1924 г. 
 Кралицата ще ги приеме на следващия ден след аудиенцията на Д. 
Станчев при краля. 
 
А. е. 64, л. 63; покана – печатно; фр. ез.; министър на външните работи Пишон 
– Париж доА. Станчева – Париж;24 юни 1910 г. 
 За вечеря. 
 
А. е. 64, л. 64-68; писма – автогр.; 3 док.; фр. и англ. ез.; Бети Монкрофт, Валтер 
Му, У. Мънстер – Англия доА. Станчева – С.;1940 г. 
 Съболезнователно. 
 
А. е. 64, л. 69-71; писмо, телеграма – автогр.; ориг.; англ. ез.; Александър Кей 
Мюир – Лондон доА. Станчева – С.;март 1940 г. 
 Около смъртта на Д. Станчев; получават се редица съболезнователни 
писма от английските приятели на Д. Станчев. 
 
А. е. 64, л. 72-74; телеграми; 2 док.; ориг.;англ. ез.; Надежда Станчева Мюир – 
Лондон доА. Станчева – С.;март 1940 г. 

Около смъртта на Д. Станчев. 
 
А. е. 64, л. 75-88; писма с плик – автогр.; 6 док.; англ. и фр. ез.; княгиня 
Надежда Вюртембергска, Хенри Напиер, Инес Парсънс, Жана дьо Сент 
Северир, Тредицин Сент Северин доА. Станчева – С.;1940 г. 
 Съболезнователни. 
 
А. е. 64, л. 89; илюстрована карта – автогр.; фр. ез.; Евдокия и Надежда 
Станчеви – (Брисаго) доА. Станчева – С.;1933 г. 
 Поздравителна. 
 
А. е. 64, л. 90-100; писма, телеграми – автогр.; 8 док.; ориг.; фр. ез.; княз 
Фердинанд Кобурготски доА. Станчева – Париж, С. и др.;1903, 1913, б. д. 
 За службата й като дворцова дама; за военните действия 1913 г.; 
поздравления; съболезнования за смъртта на Д. Станчев. 
 
А. е. 64, л. 101-103; писмо – автогр.; фр. ез.; Франко – Генуа доА. Станчева – 
С.;31 март 1940 г. 
 Съболезнования за смъртта на Д. Станчев. 
 



А. е. 64, л. 104-108; писма с плик, сметка; 3 док.; Хенрих Шроедер – Лондон 
доА. Станчева – С.;май, авг., окт. 1940 г. 
 Съболезнования за смъртта на Д. Станчев; парични въпроси. 
 
А. е. 64, л. 109-110; писмо с плик – автогр.; Курт и Мария Шустер – Есен доА. 
Станчева – С.;1 апр. 1940 г. 
 Съболезнования за смъртта на Д. Станчев. 
 
А. е. 64, л. 110а; писмо, непълно – автогр.; англ. ез.; неопределен автор доА. 
Станчева – С.;16 дек. 1939 г. 
 Частно. 
 
А. е. 64, л. 111; илюстрована карта – автогр.; неопределен автор доА. Станчева 
– С.;1 ян. 1890 г. 
 Поздравителна. 
 
А. е. 64, л. 112; телеграма; ориг.; фр. ез.; неопределен автор доА. Станчева – 
Варна;2офевр. 1937 г. 
 Поздравителна. 
 
А. е. 64, л. 113-120; писма, пликове – автогр.; фр. и англ. ез.; нечетливи автори 
доА. Станчева – Варна;1940 г. 
 Съболезнования за смъртта на Д. Станчев. 
 
А. е. 64, л. 121-126; пликове – автогр.; фр. и бълг. ез.; доА. Станчева – С., 
Варна. 
 
А. е. 65, л. 1-206; телеграми, визитни карти, писма – автогр.; 189 док.; ориг.; 
фр., англ. и бълг. ез.; сем. Айранови, проф. Бешков, Алекс. Божинов, Грегор 
Буске, Панчо Владигеров, ген. Ив. Вълков, ген. Йовов, Никола Мушанов, барон 
Ф. Ритховен, Джани Сера, проф. Стайков, граф Рене дьо Шеризе и др. – С., 
Свищов, Париж, Глазгоу доА. Станчева – С., Варна;март 1940 г. 
 Съболезнования за смъртта на Д. Станчев. 
 
А. е. 66, л. 1-7; визитни карти – печатно с автогр.; 5 док.; Дим. Дренски, Зоя 
Савицка, Евгения Филоти доА. Станчева – б. м.;б. д. 
 Без текст/ с обикновен поздравителен текст. 
 
А. е. 67, л. 1-28; бележки – автогр.; 8 док.; фр. и англ. ез.; А. Станчева;б. д. 
 Разни бележки: синхронични таблици, проследени са събития от 1816 – 
1870 г.; гръко – френски речник; изказвания на държавници за основаване 
университет във Виена и др. 
 



А. е. 68, л. 1-2; сувенир, изрезки от вестници – печатно; 15 док.; англ. и фр. ез.; 
вестници Дейли Нюс, Дейли Експрес, Таймс и др. - Лондон;1925 г. 
 Сведения във връзка със сватбата на Иван Станчев с Марион Мичел. 
 
А. е. 69, л. 1; статия, непълна – машиноп.; фр. ез.; Ив. Д. Станчев – С.;б. д. 
 Благодарение трудолюбието на българския селянин, България се намира 
пред прага на благоденствието и др. 
 
А. е. 69, л. 2-24; бележки – автогр.; 23 док.; Ив. Д. Станчев – С.;б. д. 
 Разни бележки: имена, адреси, филателни бележки, сметки и др. 
 
А. е. 70, л. 1-49; телеграми, визитни карти, писма – автогр.; ориг.; фр., англ. и 
бълг. ез.; Ив. Т. Балабанов, Бисерова, Ст. Губиделников, Т. Кожухаров, Н. 
Мушанов, Ив. Стойчев, агенция „Стефани“ и др. доИв. Д. Станчев – С.;март, 
апр. 1940 г. 
 Съболезнования за смъртта на Д. Станчев. 
 
А. е. 71, л. 1; писмо – машиноп. с автогр.; англ. ез.; Н[адежда] [Мюир] – Лондон  
доП. П. Грейвс – Лондон;22 февр. 1934 г. 
 Молба да съобщи чрез вестник Таймс за публикуваната статия на баща й 
Д. Станчев – „Новата атмосфера на Балканите“ в сп. “Contemporary Review”. 
 
А. е. 71, л. 2; телеграма; ориг.; фр. ез.; Надежда Станчева - леди Кей Мюир – 
Дун... до цар Борис ІІІ – С.;24 март 1940 г. 
 Благодарности за изказаните съболезнования за смъртта на Д. Станчев. 
 
А. е. 71, л. 3; писма; препис; англ. ез.; Джон Л. Гарвин, Джон А. М. Хей – 
Лондон доНадежда Станчева – леди Мюир;март, апр. 1940 г. 
 Съболезнования за смъртта на Д. Станчев. 
 
А. е. 71, л. 4; покана – печатно; англ. ез.; Лига на обединените народи – Лондон; 
б. д. 
 Сказка на Надежда Станчева “Bulgaria – general survey and relations with 
Geneva”. 
 
А. е. 71, л. 5-9; статии – печатно; 3 док.; фр. ез.; Н. Станчева; 1919, 1920 г. 
 Публикувани във вестник “Echo de Bulgarie ” под заглавие „Няколко 
спомена относно първите стъпки във Виена“, „Празникът 14 юли“. 
 
А. е. 71, л. 10-43; извадки от вестници – машиноп.; 26 док.; англ. ез.; Над. 
Станчева;1919 г. 
 Съкратени извадки от английската преса от вестниците „Морнинг Поуст“, 
„Дейли Мейл“, „Дейли Нюз“ – съдържат сведения по политически въпроси, 



засягащи Русия, България, Македония; за глада в Централна Европа; за 
предложенията на Русия за мир и др. 
 
А. е. 71а, л. 1-9; писмо – машиноп.; англ. ез.; Бюкянан, Ноулинг и др. 
доНадежда Станчева;б. д. 
 Изказва своите съболезнования за смъртта на Д. Станчев. 
 
А. е. 72, л. 1-3; писмо с плик – автогр.; англ. ез.; Арбъртнот – Лондон доФео Д. 
Станчева – С.;26 март 1940 г. 
 Съболезнования за смъртта на Д. Станчев. 
 
А. е. 72, л. 4-12; писма, сметки, чекове – автогр.; ориг.; 8 док.; англ. ез.; 
Уестминистърска банка – Лондон доФео Д. Станчева – С.;1939, 1940 г. 
 Парични въпроси. 
 
А. е. 72, л. 13-14; писмо – автогр.; англ. ез.; Боби – Ню Йорк доФео Д. Станчева 
– С.;29март 1940 г. 
 Съболезнования за смъртта на Д. Станчев. 
 
А. е. 72, л. 15-16; писмо с плик – автогр.; англ. ез.; Едуард Бойл – Лондон доФео 
Д. Станчева – С.;26 март 1940 г. 
 Съболезнования за смъртта на Д. Станчев. 
 
А. е. 72, л. 17-19; писмо с плик – автогр.; Вера... доФео (Теодора) Д. Станчева – 
С.;11 юли (1942) г. 
 Частно. 
 
А. е. 72, л. 20-26; писма – автогр.; 4 док.; фр. ез.; Габриела и Маргарита... – 
(Валие) доФео Д. Станчева – С.;1940 г., б. д. 
 Частно. 
 
А. е. 72, л. 27-28; писмо с плик – автогр.; англ. ез.; Жералдин Гулмен – Ница 
доФео Д. Станчева – С.;28 март 1940 г. 
 Съболезнователно. 
 
А. е. 72, л. 29-30; писмо с плик – автогр.; фр. ез.; Елизабет Дриан – Курт доФео 
Д. Станчева – С.;13 апр. 1940 г. 
 Съболезнователно. 
 
А. е. 72, л. 31-32; писмо с плик – автогр.; англ. ез.; Хей Дръмонд доФео Д. 
Станчева – С.;24 март 1940 г. 
 Съболезнователно. 
 



А. е. 72, л. 33-34; илюстрована карта – автогр.; фр. ез.; Евдокия Станчова доФео 
Д. Станчева – С.;1940 г. 
 Поздравителна. 
 
А. е. 72, л. 35; илюстрована карта – автогр.; фр. ез.; Елена Станчова – Гепен 
доФео Д. Станчева – С.;26 юни 1938 г. 
 По частни въпроси. 
 
А. е. 72, л. 36; телеграма; ориг.; фр. ез.; Марион Станчова – Сент Луиз доФео Д. 
Станчева – С.;27 март 1940 г. 
 По смъртта на Д. Станчев. 
 
А. е. 72, л. 37-38; писмо с плик – автогр.; англ. ез.; Уиндишгракти Мария – 
Лондон доФео Д. Станчева;27 март 1940 г. 
 Съболезнователно. 
 
А. е. 72, л. 39-44; писма с плик – автогр.; 2 док.; англ. ез.; неизвестни автори 
доФео Д. Станчева;март 1940 г. 
 Съболезнователни. 
 
А. е. 72, л. 45; писмо – автогр.; англ. ез.; неразчетен автор доФео Д. Станчева;б. 
д. 
 Частно. 
 
А. е. 72, л. 46; писмо – автогр.; англ. ез.; непълно; доФео Д. Станчева;1940 г. 
 Съболезнователно. 
 
А. е. 73, л. 1-3; покани – печатно; 3 док.; фр. и англ. ез.; Елена Станчова и 
Феликс Гепен – Лондон доФео Д. Станчева;1924 г. 
 За сватбата им. 
 
А. е. 74, л. 1-2; покана; фр. ез.; Евдокия Станчова и Теодор Теодоров – 
Свищов;1883 г. 
 За сватбата им. 
 
А. е. 74, л. 3-6; писма – автогр.; нем. и гр. ез.; Евдокия Станчова – Свищов 
доСава Паница – Виена;1879, 1880 г. 
 Частни въпроси. 
 
А. е. 75, л. 1-4; писмо – автогр.; англ. ез.; Мак Кандлес – Лондон доМарион 
Митчел - Станчова – С.;11ян. 1940 г. 
 Частни въпроси. 
 



А. е. 75, л. 4а; писмо – автогр.; фр. ез.; д-р А. Стефан доМарион Митчел - 
Станчова – С.;1ян. 1940 г. 
 Частни въпроси. 
 
А. е. 75, л. 5-8; писмо – автогр.; англ. ез.; неразчетен автор доМарион Митчел - 
Станчова;25 март 1940 г. 
 Частно. 
 
А. е. 76, л. 1;илюстрована карта – автогр.; М. Балсамаджиева – Кюстендил 
доАсен...;20 майб. г. 
 Поздравителна. 
 
А. е. 76, л. 2-22;сказка – машиноп.; фр. ез.; Буске...;б. д. 
 Сказка върху България, уредена по предложение... 
 
А. е. 76, л. 23;адресна карта – автогр.; ориг.; б. д. 
 Попълнена от Фридрих Карл Вилд, директор на текстилна фабрика. 
Картата не е заверена от полицейските власти. 
 
А. е. 76, л. 24-30;статия – машиноп. с автогр.; фр. ез.; Пиер дьо Витош [П. Д. 
Петков] – С.;1920 г. 
 „Българската политика вчера и днес“. 
 
А. е. 76, л. 31-32;конфиденциално писмо; препис; д-р Г. Вълкович – Цариград 
доМинистерство на външните работи – С.;17 март 1887 г. 
 В желанието си да помири Русия и България, великият везир предлага да 
се направи правителствена промяна – да се махнат хората, неудобни за Русия. 
 
А. е. 76, л. 33-36; писма; копие и ориг.; 2 док.; рус. ез.; Н. П. Игнатиев, Н. Г. 
Хартвич доН. Г. Хартвич, Н. П. Игнатиев;9...18 ян. 1903 г. 
 Относно въпроса от кого да се извърши богослужението при 
освещаването храм-паметника при Шипка – от български или руски духовници. 
 
А. е. 76, л. 37;акредитивно плик; копие;фр. ез.; граф Голуховски – Виена дограф 
Дуглас дьо Тури;9 окт. 1905 г. 
 Изпратен за извънреден пратеник и пълномощен министър в България на 
мястото на барон Шарл Броун. 
 
А. е. 76, л. 38-41; писмо – автогр.; Ст. Заимов – С. доС. С. Добрович – С.;10 
март 1907 г. 
 Относно дейността на комитета „Цар Освободител“. Необходими суми за 
довършване на започнатите начинания. Правителството не отпуска средства; с 
молба Добрович да се застъпи пред княза. 



А. е. 76, л. 42-45;договор; препис;фр. ез.; Дружество “Dansk 
RekybriffelSyndikat” – Копенхаген доМинистерство на войната – С.;5/18февр. 
1905 г. 
 По доставка на пушки за България. 
 
А. е. 76, л. 46-50;реч; препис; Таке Йонеску, министър на външните работи – 
Букурещ доНародното събрание – Букурещ;6 юли 1920 г. 
 Във връзка с външната политика на Румъния. 
 
А. е. 76, л. 51-53;визитни карти с плик; 2 док.; Александър и Катя Козарови – 
Сливен доСветла Наумова – Пл.;б. д. 
 С поздравителен текст. 
 
А. е. 76, л. 54-65; писмо – автогр.; ориг.; Комитет за издигане паметник на св. 
цар Борис, председател митрополит Симеон – Варна доминистър на народното 
просвещение – С.;23юли 1933 г. 
 Да разреши учениците в цялата страна на празника на Кирил и Методий 
да събират помощи в полза на фонда. 
 
А. е. 76, л. 56-61;бележка – машиноп.; 2 док.;бълг. и рус. ез.; М. Т. Кучурин– 
Йерусалим;1910 г. 
 „Пророчества на св. Йоан Златоуст и св. Андрей за края на света в 1923 
г.“ 
 
А. е. 76, л. 62-68;рапорт – печатно; фр. ез.; Генерално българско консулство – 
Амстердам;авг. 1939 г. 
 Относно преговори на Г. Кьосеиванов в Блед и в Берлин; въпроса за 
Данциг и др. 
 
А. е. 76, л. 69-70; писмо – машиноп.; препис; Министерство на земеделието и 
продоволствието – Париж доминистър-председателя на България – Александър 
Стамболийски;1дек. 1919 г. 
 Относно готовността на френското правителство да закупи зърнени храни 
и условията по този въпрос. 
 
А. е. 76, л. 71-80;изложение – машиноп.; 2 док.; Министерство на войната – С. 
доМинистерство на финансите – С.;24 март 1901 г. 
 Относно бюджета на военното министерство. 
 
А. е. 76, л. 82-83; писма – машиноп.; препис; 2 док.;фр. ез.; Министерство на 
външните работи, подпис А. Молар – Франция доМинистерство на външните 
работи – С.;10 май 1909 г. 



 Изпращат препис от акредитивното писмо, с което председателя на 
Френската република е акредитирал френския пълномощен министър в 
Румъния. 
 
А. е. 76, л. 84-91; писмо – машиноп., автогр.; 4 док.;рус. ез.; М. Назаров – кмет 
на гр. Самара доминистъра на войната ген. Ернрот – С.;8 май 1880 г. 
 Относно връзките между гр. Самара и ІІІ опълченска дружина; разменени 
подаръци; жителите на гр. Самара изпращат сребърна скоба за дръжката на 
историческото Самарско знаме. 
 
А. е. 76, л. 92; писмо – машиноп.; препис;рус. ез.; Николай ІІ – Петербург 
докняз Фердинанд – С.;б. д. 
 Поздравително. 
 
А. е. 76, л. 93; писмо; препис;фр. ез.; И. Папиниу – С. доГр. Начович – 
С.;17ноем. 1894 г. 
 Във връзка търговските връзки между България и Румъния. 
 
 
 
 
 
 
 
 


