
 

 

 

Фонд 4, опис 4 на служебен архив на „ИА” – гр. Разград 

№ по 

ред 
Индекс Заглавие на архивната единица 

Крайни 

дати 

Брой 

листа  
Забележка 

1 2 3 4 5 6 

1. 
  

Преписки за извършени проучвания на 

лица по различни поводи  1964 250   

2. 
  

Преписки за извършени проучвания на 

лица по различни поводи  1964 243   

3.   

Заповеди и предложение от министъра 

на вътрешните работи,  началниците 

на  Окръжно и Районно управление 

(ОУ; РУ) -МВР в Разград и Исперих за 

движението на личния състав: 

назначаване, преназначаване, 

повишаване в длъжност, награждаване 

и наказване. 

1970 40 

  

4.   

Заповеди и протоколи от министъра на 

вътрешните работи, началниците и 

заместник-началниците на ОУ и РУ -

МВР в Разград и Исперих, комисии в 

управленията за движението на 

личния състав: назначаване, 

преназначаване, повишаване в 

длъжност, награждаване и наказване, 

и провеждане на изпити с 

милиционерския състав. 

1971 59 

  

5. 

  

Заповеди от министъра на вътрешните 

работи, началниците и заместник-

началниците на ОУ и РУ - МВР в 

Разград и Исперих за движението на 

личния състав: назначаване, 

преназначаване, повишаване в 

длъжност, награждаване и наказване . 

1972 66 

  



6. 

  

Заповеди, протоколи и  списъци  от 

министъра на вътрешните работи, 

началниците и заместник-началниците 

на ОУ и РУ -МВР в Разград и 

Исперих, комисии в управленията да 

движението на личния състав: 

назначаване, преназначаване, 

повишаване в длъжност, награждаване 

и наказване, проверка на наличността 

и физическото състояние на 

документалния фонд в управлението. 

1974 80 

  

7. 

  

Заповеди, предложения  и  списъци  от 

министъра на вътрешните работи, 

началниците и заместник-началниците 

на ОУ и РУ -МВР в Разград и 

Исперих, комисии в управленията да 

движението на личния състав: 

назначаване, преназначаване, 

повишаване в длъжност, награждаване 

и наказване.  

1975 71 

  

8. 

  

Писма и заповеди от министъра на 

вътрешните работи, началниците и 

заместник-началниците на ОУ и РУ -

МВР в Разград и Исперих за 

движението на личния състав: 

назначаване, преназначаване, 

повишаване в длъжност, награждаване 

и наказване.  

1976 89 

  

9. 

  

 Заповеди от министъра на 

вътрешните работи, началниците и 

заместник-началниците на ОУ и РУ -

МВР в Разград и Исперих за 

движението на личния състав: 

назначаване, преназначаване, 

повишаване в длъжност, награждаване 

и наказване.  

1977 51 

  



10. 

  

Заповеди, предложения,  списъци и 

график  от министъра на вътрешните 

работи, началниците и заместник-

началниците на ОУ и РУ -МВР в 

Разград и Исперих за движението на 

личния състав: назначаване, 

преназначаване, повишаване в 

длъжност, награждаване и наказване, 

ползване на платен годишен отпуск. 

1978 117 

  

11. 

  

Заповеди от министъра на вътрешните 

работи, началниците и заместник-

началниците на ОУ и РУ -МВР в 

Разград и Исперих за движението на 

личния състав: назначаване, 

преназначаване, повишаване в 

длъжност, награждаване и наказване, 

извършване проверка-ревизия за 

наличността на секретните документи 

в структурите на управлението и др.  

1979 63 

  

12. 

  

Писма, инструкции, планове, отчети, 

информации,анализи и справки от ОУ 

и РУ - МВР в Разград и Исперих за 

организацията и резултатите от 

цялостната дейност, провеждане на 

учебни занятия със служители от 

структурите на управленията и др. 

1970 246 

  

13. 

  

Планове и отчет от ОУ и РУ - МВР в 

Разград и Исперих за организацията и 

резултатите от цялостната дейност на 

управлението. 

1972 164 

  

14. 

  

Планове и отчетни доклади със 

съпроводителни писма към тях, 

обзори и др. от ОУ и РУ - МВР в 

Разград и Исперих за организацията и 

резултатите от цялостната дейност в 

управлението.  

1971 328 

  

15. 

  

Планове,  анализи с приложени 

таблици към тях от ОУ и РУ - МВР  в 

Разград и Исперих за цялостната 

дейност в управлението. 

1971 123 

  



16. 

  

Планове, отчети, справки и 

разписания от ОУ и РУ -МВР в 

Разград и Исперих за организацията и 

резултатите от цялостната дейност в 

управлението, провеждане на учебни 

занятия на служителите др. 

1973 157 

  

17. 

  

Планове, отчети, справки и др. От ОУ 

и РУ  - МВР в Разград и Исперих за 

организацията и резултатите от 

цялостната дейност в управлението. 

1974 184 

  

18. 

  

Протокол, заповед и планове от ОУ и 

РУ  - МВР в Разград и Исперих за 

проверка на секретните деловодства и 

организацията на цялостната дейност 

в управлението. 

1975 79 

  

19. 

  

Заповеди, планове, отчетен доклад от 

ОУ и РУ - МВР в Разград и Исперих за 

организацията и резултатите от 

цялостната дейност в управлението, 

провеждане на учебни занятия на 

личния състав. 

1970 253 

  

20. 

  

Планове, указания, справки и графици 

от ОУ и РУ - МВР в Разград и 

Исперих за организацията и  

резултатите от цялостната дейност, 

ползване на редовен годишен отпуск 

от личния състав. 

1977 263 

  

21. 

  

Планове, справки и графици от ОУ и 

РУ - МВР  в Разград и Исперих за 

организацията на цялостната дейност, 

провеждани учебни мероприятия с 

милиционерския състав и ползване на 

редовен годишен отпуск. 

1978 203 

  

22. 

  

Инфирмации, справки, рапорт, 

констативни протоколи и обяснения 

от РУ - МВР Исперих и частни лица за 

оперативната обстановка на 

територията на управлението, 

разпространяване на слухове, 

изказвания от различен характер и 

извършени нарушения. 

1978 22 

  



23.   

Планове, информации и графици от 

ОУ и РУ - МВР в Разград и Исперих за 

организацията на цялостната дейност, 

провеждане на учебни мероприятия 

със сержантския състав, поемане на 

дежурства в управлението и др. 

1978-

1979 
258 

  

24.   

Планове и др. от ОУ и РУ - МВР в 

Разград и Исперих за организацията на 

дейността в отделни структури на 

управлението, провеждане на 

оперативни мероприятия и др. 

1980 226 

  

 

 


