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Предговор

Настоящото документално издание цели да представи българите в Солун и 
връзките им с това наи� -голямо пристанище на Егеи� ско море. Изключителното ге-
ографско положение на града привлича към него българско население, което още 
от Средновековието търси зад стените му сигурност и икономически просперитет. 
Значението на Солун за българите нараства през последните два века, върху които 
и акцентира публикацията. Тя нагледно разкрива както българското историческо 
присъствие в Солун, така и значението на града за българо-гръцките отношения 
в ново време. Поради ограничения обем на печатното издание в него са включени 
само наи� -интересните материали или части от по-обемните документи по темата. 
Пълният им текст е свободно достъпен на саи� та на проекта „Солун и българите: ис-
тория, памет, съвремие“: www.solunbg.org

Включените в изданието документи са подредени по теми и в хронологичен 
ред. В първия раздел са представени материали, илюстриращи българското при-
съствие в Солун през „дългия“ ХIХ век – деи� ността на църковната община, учебното 
дело, участието на българите в политическия, икономическия и духовния живот 
на града. Вторият раздел показва тежките последици, които военните конфликти 
от ХХ век оставят в наследство на поколения българи и гърци, принудени да напус-
нат родните си места и да изградят живота си наново. Третият раздел онагледява 
политическите, икономическите и културните връзки на българите със Солун през 
ХХ и ХХI век, които се развиват по своя вътрешна динамика, надживяваи� ки военни, 
политически и социални катаклизми.

Това издание стана възможно благодарение на подкрепата, която ни оказа-
ха български и чуждестранни институции, а също и отделни граждани. На първо 
място, това е Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и 
науката, кои� то финансира научните ни проучвания и самото издание. Благодарим 
за помощта на колегите от Националния военноисторически музеи� , Църковноисто-
рическия и архивен институт, Историческия архив на Македония (Солун), Архива 
на Американското земеделско училище (Солун), Националната библиотека „Св. св. 
Кирил и Методии� “, Централната библиотека на Българска академия на науките, Ма-
кедонския научен институт. Признателни сме и на всички, които ни предоставиха 
безвъзмездно документи и снимки от своите лични и семеи� ни архиви – Кристиян 
Антонов, Горан Благоев, Рая Заимова, Здравка Михаи� лова, Елена Пеева-Никифори-
дис, Дои� чин Станчев, Лора Тасева и Върбан Тодоров. Гореща благодарност дължим 
на игумена на Зографската обител архимандрит Амвросии� , с чието разрешение се 
осъществи публикацията на страниците на Зографската кондика, а също и на биб-
лиотекаря на обителта и� еродякон Атанасии� , кои� то ни предостави неи� но дигитално 
копие.

Вярваме, че настоящата публикация ще провокира интерес към многоброи� ни-
те теми, които представя, и ще се превърне в отправна точка за научни изследва-
ния, значими за българската национална идентичност и за балканските взаимоот-
ношения.





I.

БЪЛГАРИТЕ  
В ОСМАНСКИЯ СОЛУН
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I.1. Българската общност

Летописен запис от и� еромонах Атанасии�  за пожар в Солун на 21 маи�  1734 г.,  
в кои� то изгарят много евреи� ски домове и работилници, както и православната 

църква „Св. Мина“ с всички построи� ки около нея. 
Зографски манастир „Св. Георги“, 1734 г.

Зографска кондика (ΧVIII в.), Зограф, № 231, л. 1г
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Летописен запис за посещението на поп Атанасия от Солун в Зографския манастир 
„Св. Георги“ и дарението, направено за манастира – сред записаните дарители има 

наи� -вече българи, но и евреи и гърци, жители на махалите „Св. Никола“,  
„Св. Атанасии� “ и „Панагуда“. Зографски манастир „Св. Георги“, 19 апр. 1735 г.

Зографска кондика (ΧVIII в.), Зограф, № 231, л. 4г

I. Българите в османския Солун
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Писмо от солунските българи до екзарх И� осиф I в Цариград за учредяването на 
нова българска църковна община в град Солун. Солун, 9 юни 1880 г.

ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 8, л. 5.

I.1. Българската общност
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Архимандрит Козма Пречистански 
(1836–1916) – председател на Солунската 
българска църковна община (1881–
1888), по-късно Дебърски екзархии� ски 
митрополит (1897–1913). Солун, 31 юни 
1883 г. 

НА–БАН, ф. 15К, оп. 1, а.е. 480, л. 1.

Каменна плоча с паметен надпис за полагането на основния камък на българската 
църква „Св. св. Кирил и Методии� “ в Солун през 1885 г., запазена в параклиса „Св. 

Козма“ на манастира „Св. Георги Зограф“ в Света гора. 1937 г.

ЦДА, ф. 1510К, оп. 1, а.е. 1481, л. 9.

I. Българите в османския Солун
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Писмо от архимандрит Григории�  – председател на Солунската българска църковна 
община до екзарх И� осиф I в Цариград за отварянето на български (екзархии� ски) 
параклис във Вардарска махала и отслужването на литургия в присъствието на 

учениците от пансиона при Солунската българска мъжка гимназия „Св. св. Кирил и 
Методии� “. Солун, 31 маи�  1890 г. 
ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 54, л. 27.

I.1. Българската общност
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Писмо от Българската църковна община в Солун до Българската екзархия в 
Цариград относно закупуването на място за гробища във Вардарската махала със 

светогорски помощи. Солун, 1 маи�  1890 г. 

ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 41, л. 42.

I. Българите в османския Солун
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Рапорт от Атанас Шопов – български княжески търговски агент в Солун до 
Министерството на външните работи и на изповеданията на Княжество България, 

за тържественото отбелязване празника на светите братя Кирил и Методии�  и 
издигане на българското знаме пред сградата на Българското княжеско търговско 

агентство. Солун, 12 маи�  1897 г.

ЦДА, ф. 334К, оп. 1, а.е. 11, л. 6–10.

I.1. Българската общност
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Сградата на Българското консулство в 
Солун. [Б.д.].

НА–БАН, ф. 41К, оп. 1, а.е. 306, л. 4.

Документ за собственост 
(тапия) за вилата на Атанас 

Шопов, находяща се на 
булевард „Ялълар“ в махала 

„Хамидие“ на град Солун. 
Солун, 4 маи�  1909 г.

ЦДА, ф. 176К, оп. 23, а.е. 2, л. 6.

I. Българите в османския Солун
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Адрес от българските занаятчии� ски дружества (еснафи) в Солун до проф. Густав 
Ваи� ганд по повод произнесената от него реч за „националните стремежи на 

балканските народи“. Солун, 8 март 1898 г.

ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 1075, л. 70–71.

I.1. Българската общност
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Празненство на българските занаятчии� ски сдружения в Солун по случаи�  11 маи�  – 
деня на славянската писменост. Солун, 11 маи�  1906 г. 

ЦДА, ф. 1932К, оп. 1, а.е. 422, л. 7.

I. Българите в османския Солун
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Празненство на българския касапски еснаф в градината „Бешчинар“. Солун, 1906 г.

ЦДА, ф. 1932К, оп. 1, а.е. 422, л. 6.

I.1. Българската общност
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План-скица на българския квартал, приложена към писмо на Атанас Шопов – 
български княжески търговски агент в Солун, до ген. Рачо Петров – министър-

председател и министър на външните работи и на изповеданията на Княжество 
България, за казуса по закупуване на вакъфско място и невъзможността върху 

терена да се построят църква и училище. 
Солун, 17 апр. 1906 г.

ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 282, л. 52–55.

I. Българите в османския Солун
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Писмо от и� еромонах Неофит – председател на Солунската българска църковна 
община до екзарх И� осиф І в Цариград за решението на Николаидис да не продава 

своята къща на Българската екзархия, българската община или на лице от 
българска народност поради отправените към него заплахи от сънародниците му. 

Солун, 23 маи�  1907 г.

ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 282, л. 174.

I.1. Българската общност
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Писмо от и� еромонах Неофит – председател на Солунската българска църковна 
община до екзарх И� осиф I в Цариград за необходимостта от издигане на българска 

църква в града. Солун, 28 февр. 1907 г.

ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 282, л. 140–141.

I. Българите в османския Солун
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Решение на Министерския съвет на Княжество България с разрешение за 
отпускане на заем в размер на 100 000 златни лв. от Българска народна банка на 

Министерството на външните работи и на изповеданията с цел закупуване на 
вакъфско място в Солун за изграждане на българска църква и гимназия. София,  

30 март 1907 г.
ЦДА, ф. 284К, оп. 1, а.е. 2193, л. 1.

I.1. Българската общност
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Скица, приложена към писмо от Атанас Шопов – български княжески търговски 
агент в Солун до екзарх И� осиф Ι в Цариград за трудностите при закупуването на 

парцел за строеж на българска църква и гимназия. Солун, 9 февр. 1908 г.

ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 282, л. 216–218.

I. Българите в османския Солун
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Списък на недвижимите имоти в Европеи� ска Турция (по вилаети), закупени 
изцяло или с помощи от Българската екзархия. [Б.м.], 1909 г.

ЦДА, ф. 246К, оп. 2, а.е. 2, л. 2–3.

I.1. Българската общност
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Протокол и подписка на солунски българи за основаването на българска банка в 
града. Солун, 11 маи�  1909 г. 

ЦДА, ф. 1932К, оп. 1, а.е. 343, л. 6–8.

I. Българите в османския Солун
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Семеи� ство Кюлюмови: Михаил (Мише) Поптемелков Кюлюмов (1845–1905) – 
седнал с фес, синът му Петър М. Кюлюмов и семеи� ството на другия му син Панчо 

М. Кюлюмов (1874–1930) – търговец-комисионер и настоятел на солунските 
български гимназии (прав в средата). Солун, 1905 г.

НБКМ–БИА, СПС, С IV 520

I.1. Българската общност
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Димитър Шавкулов (1847–1935) 
– солунски български търговец 
и предприемач, със съпругата 
му Леополдина Свобода (1869–
1938) и тяхната дъщеря Олга Д. 
Шавкулова. Солун, 1900 г. 

Семеен архив на Шавкулови

Никола Шавкулов (1855–
1930) – български търговец 

и предприемач от Солун, 
със съпругата му Екатерина 
Хаджимишева (1873–1948) 

и двете им деца – Василка Н. 
Шавкулова и Иван Н. Шавкулов. 

София, 1903 г. 

Семеен архив на Шавкулови

I. Българите в османския Солун
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Къщата на българския 
търговец и предприемач 
Никола Шавкулов (1855–1930) 
на бул. „Хамидие“  
(дн. „Βασιλι�σσης Όλγας“.
Солун, [след 1900 г.].

Семеен архив на Шавкулови

Димитър, Михаил, Трендафил 
и Злата Думбалакови заедно с 
маи� ка им Мария Думбалакова. 

Б.м., септ. 1900 г. 

ЦДА, ф. 1898К, оп. 1, а.е. 112, л. 1.

I.1. Българската общност
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Българи в солунската градина „Бешчинар“, празнуващи Първи маи� .  
Солун, 1907–1908 г. 

ЦДА, ф. 771К, оп. 1, а.е. 203, л. 1.

I. Българите в османския Солун
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Таблица с резултатите от преброяването на населението в Солун (по пол и 
националност), извършено от Общата администрация на Македония през април 

1913 г. Солун, 6 маи�  1913 г. 

Ι.Α.Μ, ΓΔΜ, φάκ. 27β, σ. 1.

I.1. Българската общност
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I.2. Учебно дело

Списък на учениците в българските училища в град Солун през учебната 
1880/1881 г.

ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 11, л. 66–71.
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Писмо от Фердинанд Бертран – директор на Френско-българския пансион 
в Солун до екзарх И� осиф I в Цариград за належащите проблеми, свързани с 

функционирането на пансиона и с искане за отпускане на средства от Българската 
екзархия за закупуване на ученически униформи и др. Сливен, 15 окт. 1882 г.

ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 15б, л. 17.

I.2. Учебно дело
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Правилник на Френско-българския пансион към Солунската българска мъжка 
гимназия „Св. св. Кирил и Методии� “. Солун, 25 окт. [1882 г.].

ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 15б, л. 54–55.

I. Българите в османския Солун
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Правилник на училищния пансион към Солунската българска мъжка гимназия  
„Св. св. Кирил и Методии� “. Солун, Б.д.

ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 15б, л. 120–127.

I.2. Учебно дело
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Стефан Тасев – ученик в първи клас на Българската търговска гимназия в Солун, с 
негови съученици и учители. Солун, [1906–1907 г.]. 

Личен архив на Лора Тасева

Свидетелство на Константин Груев от Битоля за завършен втори гимназиален 
клас, издадено от Траи� ко Китанчев – директор на Солунската българска мъжка 

гимназия „Св. св. Кирил и Методии� “. Солун, 18 юни 1883 г. 

ЦДА, ф. 337Б, оп. 1, а.е. 1, л. 1.

I. Българите в османския Солун
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Отчет от архимандрит Козма Пречистански – председател на Солунската 
българска църковна община до Българската екзархия в Цариград за развитието на 

просветното дело в града през учебната 1885/1886 г. Солун, 23 юли 1886 г.

ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 26, л. 25–28.

I.2. Учебно дело
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Българска мъжка гимназия „Св. св. Кирил и Методии� “. Солун, 1888–1889 г.
Архив на МНИ

Българското начално училище в Солун. Б.д.
НА–БАН, ф. 41К, оп. 1, а.е. 307, л. 1.

I. Българите в османския Солун
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Писмо от Георги Шопов – търговец от гр. Исмаил (Румъния) до Атанас Шопов – 
български княжески търговски агент в Солун за мотивите му да дари 1000 турски 

лири на Солунското българско общество. Исмаил, 4/16 дек. 1897 г.

ЦДА, ф. 334К, оп. 1, а.е. 13, л. 9.

I.2. Учебно дело
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Писмо от Атанас Шопов – български княжески търговски агент в Солун до Теодор 
Теодоров – управляващ Министерството на външните работи и на изповеданията 

на Княжество България, със сведения за българските училища в Солун.  
Солун, 17 юни 1898 г. 

ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 1075, л. 132–134.

I. Българите в османския Солун
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Елена Стаматова Думанова, по 
брак Стателова (ок. 1860–1925) – 

учителка в Българската девическа 
гимназия „Св. Благовещение“ в 

Солун през 1882–1888 г.  
Солун, 18 юли 1887 г. 

НБКМ–БИА, СПС, С 4055

Люба Кюпева, по брак Руменова – 
учителка в Българската девическа 
гимназия „Св. Благовещение“ в 
Солун. [Б.д.]

НБКМ–БИА, СПС, С I 8683

I.2. Учебно дело
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Рапорти на Георги Раев – директор 
на Солунската българска мъжка 

гимназия „Св. св. Кирил и Методии� “ 
и Антон Попстоилов – директор на 

Солунската българска девическа 
гимназия „Св. Благовещение“ до 

екзарх И� осиф І в Цариград за вървежа 
на българското учебно дело през 
първото полугодие на учебната 

1900/1901 г., със сведения за 
учениците, учителите и състоянието 
на училищата; приложени таблици за 
успеха и поведението на учениците. 

Солун, 10 февр. – 2 март 1901 г. 

ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 178, л. 137–180.

I. Българите в османския Солун
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Зрелостно свидетелство на Георги Кулишев от гр. Дои� ран, издадено 
от Атанас Ченгелев – управител на Солунската българска мъжка 

гимназия „Св. св. Кирил и Методии� “. Солун, 11 юли 1904 г. 

ЦДА, ф. 890К, оп. 1, а.е. 4, л. 1–2.

I.2. Учебно дело
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Свидетелство на Никола поп Стефанов от Солун за завършено четвърто отделение, 
издадено от Благои�  Десковски – управител на Българското основно училище. 

Солун, 9 юни 1902 г. 

ЦДА, ф. 86, оп. 1, а.е. 2, л. 1.

I. Българите в османския Солун
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Ученици от второ отделение на Българското основно училище (с главен учител 
Атанас Маджаров) в солунския квартал „Пирги“ [С кръст е означен Димитър 

Спространов]. Солун, 1905 г. 
ЦДА, ф. 613К, оп. 1, а.е. 138а, л. 1.

Музикалният хор при Българската девическа гимназия „Св. Благовещение“.  
Солун, [1911 г.].

ЦДА, ф. 766К, оп. 1, а.е. 15, л. 2.

I.2. Учебно дело
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Писмо от Едуард Хаскел до Ъруин Меткалф за закупуването на 52 акра земя от 
американските мисионери в Солун, предназначени за строеж на земеделско 

училище, както и за необходимостта от изпращане на няколко български момчета 
в САЩ, които да се подготвят за учители. Солун, 3 ноем. 1902 г. 

The American Farm School Archives, 1.B.1, Directors and Presidents, John Henry House,  
Box № 1.

I. Българите в османския Солун
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Първите ученици в Американското земеделско училище в Солун – сираци, 
изгубили своите родители по време на Илинденско-Преображенското въстание 

(1903).

Ch. M. Draper. The American Farm School of Thessaloniki. A Family Album. New York & 
Thessaloniki, 1994, р. 14.

I.2. Учебно дело
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Сградата – седалище на 
Апостолическия викариат на 

Македония в Солун (през 1917–1924 г. 
училище на викентинките, по-късно 

разрушена). [Солун], Б.д.

Histoire de la Mission lazariste de 
Macédoine (1839–1939) par Arthur 

Droulez C. M. Texte publié par les soins de 
R. Zaïmova. Istanbul, ISIS, 2018, р. 249.

Монахиня Евросия Алоати (1859–1920) 
– основателка, заедно със своя брат 
монсеньор И� осиф Алоати, на Общността 
на българските сестри-евхаристинки в 
Солун. [Солун], Б.д. 

Histoire de la Mission lazariste de Macédoine 
(1839–1939) par Arthur Droulez C. M. Texte 
publié par les soins de R. Zaïmova. Istanbul, 
ISIS, 2018, р. 251.

I. Българите в османския Солун
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Иван Караянов, Димитър (Мито) Богданов и Никола Барофлиев  – възпитаници 
на Българския католически семинар „Св. св. Кирил и Методии� “ в кв. Зеи� тинлик. 

Солун, 1912–1914 г.

Histoire de la Mission lazariste de Macédoine (1839–1939) par Arthur Droulez C. M. Texte 
publié par les soins de R. Zaïmova. Istanbul, ISIS, 2018, р. 252.

I.2. Учебно дело

Тереза Стоянова от 
Битоля (1) и Елена 

Атанасова Мангърова 
(2) със съученички и 

преподавателки от 
Френския колеж на 

викентинките в Солун. 
Солун, Б.д. 

ЦДА, ф .771К, оп. 1, а.е. 
218, л. 1.

1

2
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I. Българите в османския Солун

Елена Атанасова Мангърова със съученички и преподавателки от Френския колеж 
на викентинките в Солун. Солун, Б.д. 

ЦДА, ф.771К, оп. 1, а.е. 242, л. 4.
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I.3. Участие в обществения, политическия  
и духовния живот на града

Титулните страници на „Началное учение с молитви утренния, славяноболгарскии�  
и греческия“ от архим. Теодосии�  Синаитски (†1843) и „Книга глаголемая утешение 

грешним“ от Кирил Пеи� чинович (1770–1845) – първите книги, отпечатани на 
български език в Солун през 1838 и 1840 г.

БАН – ЦБ, 1838–1848 г. и 1840–1853 г.
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Екземпляр от българското издание на османския вилаетски вестник „Солун“. 
Солун, 10 дек. 1870 г.

ЦУБ, В 28

I. Българите в османския Солун
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Писмо от Димитър В. Манчов до екзарх И� осиф I в Цариград за решението му да 
отвори книжарница в Солун и с молба към Българската екзархия за отпускане на 

кредит в размер на 200–300 турски лири. Пловдив, 17 дек. 1882 г. 

ЦДА, ф. 246К, оп. 1, а.е. 15в, л. 81.

I.3. Участие в обществения, политическия и духовния живот на града
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Обръщение на Благодетелно братство „Милосърдие“ (подписано от председателя 
Д. Шавкулов и секретаря Д. Хаджигеоргиев) до Старозагорския митрополит 

Методии�  [Кусевич] с молба за оказване на морална и материална подкрепа на 
братството; приложен е отчет за деи� ността му през 1898–1899 г.  

Солун, 30 апр. 1900 г. 

ЦДА, ф. 420К, оп. 2, а.е. 1202, л. 1.

I. Българите в османския Солун
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Дамян (Даме) Груев (1871–
1916) – революционер, 

инициатор за създаването 
на Вътрешната македоно-

одринска революционна 
организация (ВМОРО) в Солун 

(1893) и ръководител на 
Илинденско-Преображенското 

въстание (1903).  
София, 4 апр. 1905 г.

ЦДА, Фототека „Б“, оп. 10, а.е. 
14852, л. 1.

Д-р Христо Татарчев (1869–
1952) – лекар, революционер, 
един от основателите на 
ВМОРО. София, [1903 г.].

ЦДА, Фототека „Б“, оп. 10, а.е. 
14850, л. 1.

I.3. Участие в обществения, политическия и духовния живот на града
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Прошение от български затворници до областния управител (валията) на 
Солунския вилает за подобряване условията в затвора „И� едикуле“ (Седемте кули), 

подписано от Христо Татарчев, Петър Тошев, А. Танчев, Б. Мончев, Христо Янков, 
Христо Лисичков, Иван Хаджиниколов, свещ. Янков, свещ. Димитрия, свещ. И. 

Антонов, свещ. Хр. Зидаров и др. Солун, 1901 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 1, а.е. 1525, л. 53–56.

I. Българите в османския Солун
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Български преподаватели и студенти в двора на затвора „И� едикуле“.  
Солун, 12 авг. 1909 г.

ЦДА, ф. 1840К, оп. 1, а.е. 53, л. 1.

Схема на 
квартала около 

улиците „Френк“ 
и „Коломбо“ в 

Солун, на която 
е нарисуван 

тунелът, 
прокопан от 
гемиджиите 

през 1903 г. за 
взривяването на 

„Банк Отоман“. 

Вестник 
„Македоно-

одрински куриер“ 
(София), № 12, 26 

апр. 1903 г.

I.3. Участие в обществения, политическия и духовния живот на града
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Писмо от Атанас Шопов – български търговски агент в Солун, до Министерството 
на външните работи и на изповеданията на Царство България относно 

пристигането на председателя на Пловдивското гимнастическо дружество 
„Макаби“ и срещата му с валията Исмаил беи�  за организирането на посещение на 

членовете на дружеството в Солун и Цариград. Солун, 12 юни 1909 г.

ЦДА, ф. 176К, оп. 21, а.е. 2070, л. 1.

I. Българите в османския Солун
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Устав на Гимнастическото дружество на отоманските българи в Солун.  
Солун, 1912 г.

ЦДА, ф. 367К, оп. 1, а.е. 2, л. 46–50.

I.3. Участие в обществения, политическия и духовния живот на града
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Писмо от Работническия печатарски синдикат в Солун до Работническия 
печатарски синдикат в София за основаването му, условията на труд и 

възможностите за установяване на сътрудничество. Солун, 25 авг. 1909 г. 
ЦДА, ф. 168Б, оп. 1, а.е. 48, л. 1–2.

I. Българите в османския Солун
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Членовете на Синдиката на печатарските работници в Солун. [Солун], 1910 г.
ЦДА, ф. 1932К, оп. 1, а.е. 423, л. 6а.

Солунската социалистическа организация. Солун, 1910 г. 
ЦДА, ф. 1932К, оп. 1, а.е. 422, л. 2.

I.3. Участие в обществения, политическия и духовния живот на града
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Делегатите на Първия (учредителния) конгрес на Народно-федеративната партия, 
проведен в хотел „Сплендит Палас” в Солун, сред които Яне Сандански (№ 1), 

Христо Чернопеев (№ 2), Димитър Влахов (№ 3), Добри Даскалов (№ 4) и Георги 
Казепов (№ 5). Солун, [3 авг.] 1909 г. 

Архив на МНИ, а.е. 270.

I. Българите в османския Солун

Четниците от 
Първа чета 
на Македоно-
одринското 
опълчение под 
командването 
на Михаил 
Атанасов 
Думбалаков. 
Б.м., 17 септ. 
1912 г.

ЦДА, ф. 1898К, 
оп. 1, а.е. 148, 
л. 1.
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II.

ВОЙНИТЕ 
И ТЕХНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ
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II.1. Човешки и материални измерения  
на военните конфликти в началото на ХХ век

Цар Фердинанд І, престолонаследникът княз Борис Търновски и княз Кирил 
Преславски с офицери от българската армия пред сградата на Българското 

генерално консулство в Солун. Солун, 6 дек. 1912 г. 

Личен архив на Горан Благоев
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Офицери и вои� ници от българската армия на краи� брежната улица в Солун.  
Солун, 1913 г.

НВИМ, III-461 и III-3929

II. Войните и техните последици
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Писмо от Сократ Тодоров – преводач в Българското генерално консулство в Солун 
до Министерството на външните работи и на изповеданията на Царство България, 

за икономическите проблеми на Солун след края на Междусъюзническата 
вои� на (1913) и желанието на богати търговци от евреи� ски и турски произход 

да напуснат града; приложен списък на 26 търговци с приблизителна оценка на 
техните капитали. Солун, 20 март 1914 г. 

ЦДА, ф. 176К, оп. 3, а.е. 134, л. 147–148.

II.1. Човешки и материални измерения на военните конфликти...
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Писмо от Сократ Тодоров – преводач в Българското генерално консулство в Солун 
до Министерството на външните работи и на изповеданията на Царство България, 

за извършването на погребения на гръцки бежанци в българските гробища в 
„Кукуш махала“. Солун, 14 юли 1914 г. 

ЦДА, ф. 176К, оп. 3, а.е. 58, л. 1.

II. Войните и техните последици



 71 

Рапорт от Тодор Недков – български царски генерален консул в Солун до  
д-р Васил Радославов – министър-председател, министър на вътрешните работи и 
управляващ Министерството на външните работи и на изповеданията на Царство 

България, за изравянето на българските гробове в централните български 
гробища в Солун и завземането на гробищната църква-параклис „Св. Павел“ от 

гърците. Солун, 22 септ. 1914 г. 
ЦДА, ф. 176К, оп. 3, а.е. 58, л. 2–3.

II.1. Човешки и материални измерения на военните конфликти...
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Димитър Константинов Тъпков (1842–1899) – учител в българските екзархии� ски 
училища в Лерин и Прилеп, във Френско-българския пансион на Бертран и 

Гирó към Солунската българска мъжка гимназия „Св. св. Кирил и Методии� “ и в 
Българския католически семинар на лазаристите в солунския кв. Зеи� тинлик, и 

съпругата му Василка Мирчева Тъпкова (1865–1950).

Личен архив на Рая Заимова

Надгробният кръст на Димитър К. Тъпков (1842–1899) в католическото гробище 
в Солун, с паметен надпис на български език, указващ дългогодишната му 

учителска кариера в Българския католически семинар на лазаристите в кв. 
Зеи� тинлик. Солун, 2017 г. 

Личен архив на Рая Заимова

II. Войните и техните последици
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II.1. Човешки и материални измерения на военните конфликти...

Опис на имотите на българските църковно-училищни общини в Солун, съставен от 
Христо Далчев. Б.м., Б.д. 

ЦДА, ф. 719К, оп. 14, а.е. 345, л. 22–23.
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Сведения за екзархии� ските и българските обществени имоти в Солун, приложени 
към писмо на Св. Синод на Българската православна църква. [София], ноем. 1926 г. 

ЦДА, ф. 719К, оп. 14, а.е. 408, л. 1–2.

II. Войните и техните последици
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Стои� ност на църковно-училищните имоти на Българската екзархия в Солун 
според преценката на бивши български учители в Солун. Б.м., Б.д. 

ЦДА, ф. 719К, оп. 14, а.е. 345, л. 3.

II.1. Човешки и материални измерения на военните конфликти...
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II. Войните и техните последици
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Документи на Иван Стаматов Сафаров от Солун – свидетелство за етническо 
малцинство, молба за ликвидиране на имущество, ситуационен план на недвижим 

имот и решение на Смесената българо-гръцка емиграционна комисия за 
обезщетяване за недвижимия му имот в Солун.  
Пловдив – Атина, 25 авг. 1924 – 23 септ. 1930 г.

ЦДА, ф. 719К, оп. 1, а.е. 808, досие № 21477, л. 3,  5–7, 16–17.

II.1. Човешки и материални измерения на военните конфликти...
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Удостоверение, издадено от Живко Добрев от името на главния секретар на 
Министерството на външните работи и на изповеданията на Царство България 

на Захария Шумлянска в уверение на това, че е изгубила своето състояние поради 
заслугите на неи� ното семеи� ство към българската държава. София, 10 юни 1924 г. 

ЦДА, ф. 176К, оп. 3, а.е. 42, л. 24.

II. Войните и техните последици
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Елена Атанасова Мангърова с неи� ни приятелки пред къщата на Баятов, съседна на 
бащината и�  къща. Солун, Б.д. 

ЦДА, ф. 771К, оп. 1, а.е. 220, л. 1.

II.1. Човешки и материални измерения на военните конфликти...
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Изложение от Ангел Петров до [ген. Теодосии�  Даскалов] – министър на вои� ната 
на Царство България, за посещението му на българо-германското и българо-

англии� ското гробище в Солун през 1938 г., със сведения за състоянието на 
гробищата, имената на погребаните в тях вои� ници и с препоръки за поддържането 

им. София, 12 юли 1940 г. 
ЦДА, ф. 1150К, оп. 1, а.е. 1, л. 1–3.

II. Войните и техните последици
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Паметникът в общото българо-германско гробище в Солун и поклонение 
(задушница) на българи в гробището. Солун, [Б.д].

НВИМ, Албум XVI-A-557

II.1. Човешки и материални измерения на военните конфликти...
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II.2. В годините на Втората световна вои� на

Разрешение от ген.-леи� т. Курт фон Кренцки до кап. С. Иванов с указание за 
условията, при които в Солун може да съществува Български клуб.  

Солун, 26 окт. 1941 г. 
Ι.Α.Μ., ΑΥΕΜ, σειρά 829, σ. 2.



 83 

Рапорт от царския български офицер за свръзка в Солун до проф. Богдан Филов 
– министър-председател и министър на външните работи и на изповеданията на 

Царство България за българския час по предавателя на радио „Солун“.  
Солун, 19 маи�  1942 г. 

ЦДА, ф. 264К, оп. 7, а.е. 812, л. 12.

II.2. В годините на Втората световна война
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Писмо от Гр. Христов – главен секретар на Министерството на народната просвета 
до Щаба на вои� ската към Министерството на вои� ната на Царство България с молба 
Паун Станоев – командирован през 1942 г. за организиране на българско училище 

в Солун – да бъде освободен от армията, за да продължи своята деи� ност.  
София, 26 юли 1944 г. 

ЦДА, ф. 142, оп. 1, а.е. 179, л. 110.

II. Войните и техните последици
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Български свещеници, офицери, вои� ници, учители и ученици в двора на 
българското основно училище „Св. св. Кирил и Методии� “ в Солун. 

Великден (5 апр.) 1942 г. 
ЦДА, ф. 771К, оп. 1, а.е. 235, л. 1.

Детският хор при Българското основно училище „Св. св. Кирил и Методии� “ в Солун. 
Солун, 1942 г. 

ЦДА, ф. 771К, оп. 1, а.е. 236, л. 1.

II.2. В годините на Втората световна война
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Заявление от Петър Георгиев Гълъбов – бивш ученик в Солун, до Министерството 
на народното просвещение на Царство България, за приемането му като ученик в 

Асеновградската смесена гимназия. Асеновград, 25 окт. 1944 г. 
ЦДА, ф. 142, оп. 1, а.е. 317, л. 122.

II. Войните и техните последици
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Заявление от Петър Далкалъчев и Методи Караджов до Министерството на 
народното просвещение на Царство България за издаване зрелостни свидетелства 

на техните дъщери Лиза Далкалъчева и Калина Караджова от Солун – ученички 
в Пета девическа гимназия в София, но завърнали се в Солун поради англо-

американските бомбардировки над българската столица. София, 30 окт. 1944 г. 

ЦДА, ф. 142, оп. 1, а.е. 359, л. 3.

II.2. В годините на Втората световна война
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Снимка на Костас Тракидис, изпратена за спомен на неговия братовчед  
Николаи�  Тодоров във Варна. Солун, 13 март 1940 г. 

Личен архив на Върбан Тодоров

Първата среща на Николаи�  Тодоров с неговите братовчеди Костас и Димитрис 
Тракидис след изселването им от Варна. Солун, 1957 г. 

Личен архив на Върбан Тодоров

II. Войните и техните последици
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Рисунки на Солун и пристанището му, направени от художника Владимир Мански 
по време на посещението му в града. Солун, 1944 г.

ЦДА, ф. 360К, оп. 2, а.е. 286, л. 3-4. 

II.2. В годините на Втората световна война





III.

СОЛУН 
В БЪЛГАРО-ГРЪЦКИТЕ  

ОБЩУВАНИЯ

 91 
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III. 1. Политически отношения

Посещение на Тодор Живков – генерален секретар на ЦК на БКП и председател на 
Държавния съвет на НРБ в Гърция, по време на което е договорено развитието на 

научното и културно сътрудничество между двете страни.  
Атина, 9 апр. 1976 г. 

ЦДА, ф. 378Б, оп. 2, а.е. 31, л. 2.
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Брошура на Тодор Живков
„Похвална реч за България“, 
издадена в Солун през 1982 г. 

ЦДА, ф. 405, оп. 9, а.е. 568, л. 45.

Указ на Държавния съвет на 
НРБ за освобождаване на Петър 

Илиев Славчев от длъжността 
генерален консул на НРБ в 

Солун и назначаване на Стилиян 
Данов Стоянов на същата 

длъжност. София, 15 авг. 1978 г. 

ЦДА, ф. 136, оп. 66, а.е. 164, л. 4.

III. Солун в българо-гръцките общувания
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Указ на Държавния съвет 
на НРБ за освобождаване 
на Илия Петров Гешев от 
длъжността генерален 
консул на НРБ в Солун и 
назначаване на Стои� чо 
Димитров Даскалов на 
същата длъжност. 
София, 29 дек. 1985 г. 

ЦДА, ф. 117, оп. 43, а.е. 1688, 
л. 26.

Указ на Държавния съвет 
на НРБ за освобождаване на 

Стилиян Данов Стоянов от 
длъжността генерален консул 

на НРБ в Солун и назначаване на 
Илия Петров Гешев на същата 

длъжност. София, 1 дек. 1980 г. 

ЦДА, ф. 117, оп. 43, а.е. 1528, л. 16.

III. 1. Политически отношения
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Решение на Секретариата на ЦК на БКП за установяване на контакти между 
българските и гръцките градове София и Атина, Пловдив и Солун, Варна и Пирея, 
Русе и Лариса и за подписване на протоколи за дружески връзки, приятелство и 

всестранно сътрудничество. София, 13 юни 1975 г. 

ЦДА, ф. 1Б, оп. 36, а.е. 4521, л. 1.

III. Солун в българо-гръцките общувания



 97 

Писмо от Петър Славчев – генерален консул на НРБ в Солун до Министерството 
на външните работи в София за посещението на Методи и Султана Бардзови от 
с. Загоричане (дн. Василиада), Костурско в консулството и техните разкази за 

българския характер на родното им село. Солун, 18 дек. 1973 г. 

ЦДА, ф. 1Б, оп. 81в, а.е. 270, л. 18–19.

III. 1. Политически отношения



 98 

Справка от Петър Осенски – генерален консул на НРБ в Солун [до Министерството 
на външните работи в София] за проведения разговор с Раи� на Митровска от Солун 
и дадените от нея подробни сведения за българските църкви и училища в града до 

Балканските вои� ни (1912–1913). Солун, 23 маи�  1978 г. 

ЦДА, ф. 1Б, оп. 81в, а.е. 270, л. 79–80.

III. Солун в българо-гръцките общувания
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Работна среща на Иван Костов – министър-председател на Република 
България, с Костас Симитис – министър-председател на Република Гърция, в 

правителствената резиденция в Солун. Солун, 3 апр. 2001 г. 
Пресфото, БТА

Работна среща на Георги Първанов – президент на Република България с Каролос 
Папуляс – президент на Република Гърция в Солун. Солун, 11 апр. 2005 г.

Пресфото, БТА

III. 1. Политически отношения
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Среща на Бои� ко Борисов – министър-председател на Република България, 
с Алексис Ципрас – министър-председател на Република Гърция и 

Александър Вучич – президент на Република Сърбия, проведена в Солун. 
Солун, 13 юли 2017 г.

Пресфото, БТА

III. Солун в българо-гръцките общувания
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III.2. Икономическо сътрудничество

Албум „България на Солунския 
международен мострен панаир 
– 1926 г.“ със снимки на заглав-

ните страници на трите книжки, 
на Българския павилион, на ин-
териора на Българския павили-
он и на българската делегация. 

Б.м., [1926 г.]. 

ЦДА, ф. 1549К, оп. 1, а.е. 9, л. 14, 
59, 63, 65, 68.



 102 

Писмо от проф. Богдан Филов – председател на Българо-гръцкото дружество 
в София до председателя на Софии� ската търговско-индустриална камара за 
провеждането на обща конференция на гръцките и българските търговски 

камари. София, 19 авг. 1938 г.

ЦДА, ф. 413К, оп. 1, а.е. 6, л. 33.

III. Солун в българо-гръцките общувания
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Гръцкото кралско 
семеи� ство [крал 
Георгиос ІІ и кралица 
Елисавета Румънска] 
пред българския щанд 
на ХІІІ Международно 
изложение в Солун. 
Солун, [авг. 1938 г.].

ЦДА,ф. 1150К, оп. 1, а.е. 
7, л. 12.

Разпореждане на 
Министерския 
съвет на НРБ за 
командироването 
на Цвятко Велев 
Банчев – председател 
на Българската 
търговска палата и 
екип от сътрудници 
на палатата, за 
организиране 
участието на НРБ в 
Солунския панаир 
през 1955 г.  
София, 9 март 1955 г.

ЦДА, ф. 136, оп. 19, а.е. 
328, л. 1–2.

III.2. Икономическо сътрудничество



 104 

Предложение от В. Цанков – търговски представител към Посолството на НРБ в 
Атина до Българската търговска палата и Министерството на търговията в София 

за целесъобразността от участието на НРБ в Международния панаир в Солун. 
Атина, 15 маи�  1958 г. 

ЦДА, ф. 487, оп. 1, а.е. 88, л. 264–265.

III. Солун в българо-гръцките общувания
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Покана-предложение от Иван Давидов – главен секретар и временен председател 
на Българската търговска палата до главните директори на български държавни 

търговски и стопански предприятия за участие в международните панаири, 
организирани през 1960 г. София, 30 апр. 1959 г.

ЦДА, ф. 487, оп. 2, а.е. 20, л. 51.

III.2. Икономическо сътрудничество
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Декларация от Българската търговска палата за участието на български фирми и 
предприятия на ХХХVІІІ международен панаир в Солун. София, 12 март 1973 г. 

ЦДА, ф. 762, оп. 1, а.е. 63, л. 119.

III. Солун в българо-гръцките общувания
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Информация за участието на НРБ в ХХХVІІІ международен панаир в Солун  
през 1973 г.

ЦДА, ф. 762, оп. 1, а.е. 63, л. 1–2.

III.2. Икономическо сътрудничество
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Българският павилион на 
Солунския панаир. Солун, 
1975 г. 

ЦДА, ф. 762, оп. 1, а.е. 199, л. 
1 и л. 2.

III. Солун в българо-гръцките общувания
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Програма за участието на НРБ в Международния панаир в Солун през 1979–1980 г. 
Б.м., Б.д. 

ЦДА, ф. 762, оп. 2, а.е. 144, л. 1–3.

III.2. Икономическо сътрудничество
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Български щандове на Международния панаир в Солун. Солун, 1978 г. 

ЦДА, ф. 762, оп. 1, а.е. 202, л. 4 и л. 7.

III. Солун в българо-гръцките общувания



 111 

Щандовете в Българската палата 
на Международния панаир в Солун. 

Солун, 1979 г. 

ЦДА, ф. 762, оп. 1, а.е. 203, л. 2-5.

III.2. Икономическо сътрудничество
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Българската палата на Международния панаир в Солун (1981): сред домакините 
и гостите са проф. Николаи�  Тодоров – посланик на НРБ в Атина, Илия Петров 

– генерален консул на НРБ в Солун, Аристидис Каландзакос – министър на 
търговията на Република Гърция. Солун, септ. 1981 г. 

Личен архив на Върбан Тодоров

III. Солун в българо-гръцките общувания
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Докладна записка от Любомир Попов – посланик на НРБ в Атина до Тодор Живков 
– генерален секретар на ЦК на БКП и председател на Държавния съвет на НРБ 
за преимуществата от използването на Солунското пристанище от страна на 

България. Атина, 26 февр. 1974 г. 

ЦДА, ф. 1Б, оп. 81в, а.е. 259, л. 102–106.

III.2. Икономическо сътрудничество
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Споразумение между Пристанище „Солун“ и Държавно стопанско предприятие 
„Деспред“ за товаро-разтоварване и складиране на предоставените стоки.  

Солун, 17 апр. 1976 г.

ЦДА, ф. 493, оп. 3, а.е. 59, л. 6–8.

III. Солун в българо-гръцките общувания
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Българо-гръцка икономи-
ческа среща в Солун (1981) 
с участието на Атанасиос 
Канелопулос – министър 
на финансите на Републи-
ка Гърция, Аристидис Ка-
ландзакос – министър на 
търговията на Република 
Гърция, Андреи�  Луканов 
– зам. министър-предсе-
дател на НРБ, Христо Хри-
стов – министър на външ-
ната търговия на НРБ и 
проф. Николаи�  Тодоров – 
посланик на НРБ в Атина. 
Солун, юли 1981 г. 
Личен архив на Върбан 
Тодоров

Решение на Минис-
терския съвет на НРБ 

за утвърждаване Про-
токола от ХIII сесия 

на Българо-гръцката 
комисия за икономи-

ческо сътрудничество, 
Мероприятията за 
изпълнение на до-
говореностите, по-

стигнати на ХIII сесия 
и Протокола от ХIII 

заседание на Бълга-
ро-гръцката комисия 

по туризъм.  
София, 11 дек. 1987 г. 

ЦДА, ф. 136, оп. 80, а.е. 
384, л. 1.

III.2. Икономическо сътрудничество
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III.3. Култура, наука, образование и спорт

Докладна записка от Димо Дичев – зав.-отдел „Външна политика и международни 
връзки“ на ЦК на БКП до Политбюро на ЦК на БКП за одобрение състава на 

официалната делегация на Българската патриаршия за участие в тържествата 
по повод 1100-годишнината на братята Кирил и Методии� , организирани в Солун. 

София, 12 окт. 1966 г. 
ЦДА, ф. 1Б, оп. 8, а.е. 7397, л. 48–49.
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Честване на 1100-го-
дишнината от успе-

нието на св. Констан-
тин-Кирил Философ, 

с участието на Кон-
стантинополския Все-
ленски патриарх Ати-

нагорас, Българския 
патриарх Кирил, деле-

гации от поместните 
православни църк-
ви и представител-

ство на Римския папа 
Павел VI.  

София, 7-14 маи�  
1969  г.

ЦИАИ, инв. № 11541.

III.3. Култура, наука, образование и спорт
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Писмо от Стои� не Кръстев – първи зам.-председател на Съюза на българските 
журналисти до Отдел „Идеологическа политика“ на ЦК на БКП за отправената 

покана българска делегация да посети Солун за тържествата по случаи�  
2300-годишнината от основаването на града. София, 3 окт. 1985 г.

ЦДА, ф. 1Б, оп. 78, а.е. 2154, л. 2.

III. Солун в българо-гръцките общувания
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Справка от Димитър Влаховски – генерален консул на НРБ в Солун за резултатите 
от организираните и проведени в града мероприятия във връзка с честването на 

24 маи�  – Деня на славянската писменост. Солун, Б.д.

ЦДА, ф. 405, оп. 9, а.е. 568, л. 54–55а.

III.3. Култура, наука, образование и спорт
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Писмо от Илко Шивачев 
– генерален консул на 

Република България 
в Солун, до доц. Анна-

Мария Тотоманова 
– зам.-министър на 

образованието и науката, 
с покана за присъствие на 

тържественото честване 
на 24 маи�  – Деня на 

славянската писменост, 
организирано от 

Българското консулство и 
новоучреденото Дружество 

за гръцко-българско 
приятелство „Св. св. Кирил 

и Методии� “. 
Солун, 10 маи�  1999 г. 

ЦДА, ф. 142, оп. 29, а.е. 23,  
л. 15.

Български творци, сред 
които художниците Васил 

Захариев, Иван Лазаров, 
Дечко Узунов, Иван 

Ненов, Бенчо Обрешков, 
Александър Божинов, 

Пандо Киселинчев, 
поетесата Елисавета 

Багряна, певицата Таня 
Начева и др. на вечеря в 

Солун по случаи�  изложбата 
на българско изкуство в 

Атина (1940).  
Солун, юни 1940 г. 

ЦДА, ф. 1510К, оп. 1, а.е. 
1282, л. 1.

III. Солун в българо-гръцките общувания
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Проф. Васил Захариев с 
български монах пред 
параклиса  
„Св. вмчк Димитрии� “ на 
манастира „Св. Георги 
Зограф“ в Света гора. Б.д.

ЦДА, ф. 1510К, оп. 1, а.е. 1398, 
л. 1.

III.3. Култура, наука, образование и спорт

Проф. Николаи�  Тодоров – 
посланик на НРБ в Атина, 
Стоян Данов – генерален 
консул на НРБ в Солун 
и Върбан Н. Тодоров с 
български монаси от 
Зографския манастир  
„Св. Георги“.  
Света гора, маи�  1980 г. 

Личен архив на Върбан 
Тодоров
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Мнение на Цветан Николов – първи зам.-завеждащ Отдел „Външна политика и 
международни връзки“ на ЦК на БКП за пиесата на Георги Данаилов „Съзаклятие в 

Солун“. София, 18 окт. 1983 г. 

ЦДА, ф. 1Б, оп. 78, а.е. 580, л. 2.

III. Солун в българо-гръцките общувания
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Писмо от Петър Славчев – генерален консул на НРБ в Солун до Министерството на 
външните работи в София за турнето на българската фолклорна група „Ковачев“ в 

града. Солун, 28 юни 1975 г.. 

ЦДА, ф. 1Б, оп. 81в, а.е. 269, л. 30–32.

III.3. Култура, наука, образование и спорт
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Футболен мач между отборите на „Левски“ – София и „Арис“ – Солун. 
[София, 9 окт. 1977 г.] 

ЦДА, ф. 1365, оп. 1, а.е. 3217, л. 1.

III. Солун в българо-гръцките общувания
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Докладна записка от Георги Христов – вицеконсул на Република България в Солун, 
за организиране на мероприятия във връзка с издаването на книгата „Нешка 

Робева – школа за шампиони“. Солун, [1989]

ЦДА, ф. 405, оп. 11, а.е. 494, л. 23–24.

III.3. Култура, наука, образование и спорт
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Никола Гюзелев на път за турне 
на Софии� ската народна опера в 
Солун. ГКПП „Кулата“, 1975 г. 

ЦДА, ф. 888, оп. 1, а.е. 55 (Кулата), 
кадър 27.

Трупата на Софии� ската народна 
опера пред Бялата кула в Солун. 

Солун, 1975 г.

ЦДА, ф. 888, оп. 1, а.е. 55 (Солун – I), 
кадър 49.

III. Солун в българо-гръцките общувания
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Георги Жеков – помощник-
режисьор в Софии� ската 
народна опера, пред сградата 
на „Дружеството за македонски 
проучвания“ и на Бялата кула. 
Солун, 1975 г. 

ЦДА, ф. 888, оп. 1, а.е. 55 (Солун – II), 
кадър 14 и кадър 22.

III.3. Култура, наука, образование и спорт
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Писмо от Института за балкански проучвания в Солун до Славянския комитет в 
София за съгласие с отправеното предложение за обмен на научни публикации. 

Солун, 18 окт. 1969 г. 

ЦДА, ф. 141, оп. 8, а.е. 18, л. 3.

III. Солун в българо-гръцките общувания
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Писмо от И� оанис Лампсидис –преподавател по български език и директор на 
Школата по балкански езици към Института за балкански проучвания в Солун, 

[до Славянския комитет в София] с благодарност за получените учебници по 
български език и с молба за осигуряване на речници и други помагала.  

Солун, 8 дек. 1971 г. 

ЦДА, ф. 141, оп. 8, а.е. 18, л. 12–13.

III.3. Култура, наука, образование и спорт
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Титулни страници на съвместни 
издания на Института по 

балканистика – София и Института 
за балкански проучвания – Солун, 

1980–2005 г.

III. Солун в българо-гръцките общувания
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Предложение от проф. Николаи�  Тодоров – директор на Единния център за наука и 
подготовка на кадри по история при БАН, до Комитета за приятелство и културни 
връзки с чужбина за българските участници в Семинара по гръцки език в Солун. 

София, 18 маи�  1973 г. 

ЦДА, ф. 363, оп. 8, а.е. 1893, л. 14.

III.3. Култура, наука, образование и спорт
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Писмо от Г. Петков – началник на Отдел „Трети“ в Министерството на външните 
работи на НРБ до Комитета за приятелство и културни връзки с чужбина относно 

предложението за гръцки участници в Семинара по български език.  
София, 28 маи�  1973 г.

ЦДА, ф. 363, оп. 8, а.е. 1893, л. 16.

III. Солун в българо-гръцките общувания
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Доклад за командировката на двадесет българи-библиотечни работници за 
участие в Българо-гръцкия семинар, състоял се в Солун от 1 до 3 окт. 1982 г.  

Б.м., [1982 г.]

ЦДА, ф. 405, оп. 10, а.е. 490, л. 1–3.

III.3. Култура, наука, образование и спорт
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Писмо от Илия Петров – генерален консул на НРБ в Солун, до Министерството 
на външните работи в София за недоволството на собственици на частни 

езикови училища за преподаване на български език в Солун, от въведените нови 
изисквания за успеха на гръцките кандидат-студенти в България. Солун, 1983 г. 

ЦДА, ф. 1Б, оп. 81в, а.е. 272, л. 38–39.

III. Солун в българо-гръцките общувания
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Писмо от Елени Боджори – собственик на частно езиково училище в Солун, до 
проф. Александър Фол – министър на народната просвета на НРБ, във връзка 
с новото разпореждане за успеха на гръцките кандидат-студенти в България. 

Солун, 15 юли 1983 г.

ЦДА, ф. 1Б, оп. 81в, а.е. 272, л. 42–45.

III.3. Култура, наука, образование и спорт
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III. Солун в българо-гръцките общувания

Представяне на филма „Крадецът на праскови“ на режисьора Въло Радев в 
програмата на Петата седмица на гръцкото кино. Солун, 21–27 септември 1964 г.

Личен архив на Гергана Дончева
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Информация в солунския вестник „Елиникос Ворас“ за награждаването на 
българския късометражен анимационен филм „Спри, огледаи�  се!“.  

Солун, 30 септ. 1980 г.

ЦДА, ф. 405, оп. 9, а.е. 568, л. 181.

Покана от Българо-гръцкото дружество за приятелство – клон Солун за концерт на 
Българския танцов състав „Родопа“ в града. Солун, маи�  1982 г.

ЦДА, ф. 405, оп. 9, а.е. 568, л. 44.

III.3. Култура, наука, образование и спорт
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Писмо от С. Коромбили – председател на Солунския филиал на Общогръцкото 
културно движение, до кмета на Солун и Солунския общински съвет с 

предложение за организиране на Седмица на гръцко-българския културен обмен 
между Пловдив и Солун. Солун, 8 юли 1983 г. 

ЦДА, ф. 405, оп. 10, а.е. 494, л. 23–25.

III. Солун в българо-гръцките общувания
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Писмо от Захари Захариев – главен директор на Главна дирекция „Международна 
културна деи� ност“, до ген.-леи� т. Митко Митков – началник на Главно политическо 

управление на Българската народна армия, за отличните впечатления от 
гостуването на квартет „София“ в Солун. София, 28 маи�  1987 г. 

ЦДА, ф. 405, оп. 11, а.е. 494, л. 19.

III.3. Култура, наука, образование и спорт
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Български девои� ки в народни носии при откриването на форума 
„Европартньорство’92“ в гр. Солун. Солун, 23 юни 1992 г. 

Пресфото, БТА

Българско хоро в Солун (с над 300 участници) – част от инициативата „България 
поздравява страните от ЕС с наи� -дългото хоро“, организирана от народния певец 

Илия Луков. Солун, 8 окт. 2006 г. 

Пресфото, БТА

III. Солун в българо-гръцките общувания
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Поетесата Патриция Николова на Втория фестивал на балканската поезия, част от 
Десетия панаир на книгата в Солун. Солун, маи�  2013 г. 

Личен архив на Здравка Михайлова

Представянето на сборника с разкази на Елена Пеева-Никифоридис „Коледно 
реване“ (София: „Факел“, 2013) на българския щанд на Фестивала на 

многоезичието в Солун. Солун, маи�  2014 г.

Личен архив на Елена Пеева-Никифоридис

III.3. Култура, наука, образование и спорт



Институт за балканистика с Център по тракология, БАН
Държавна агенция „Архиви“

•
СОЛУН И БЪЛГАРИТЕ: 

ИСТОРИЯ, ПАМЕТ, СЪВРЕМИЕ
Документи

•
ISBN 978-619-00-0761-6

•
Формат
60х84/8

•
Печатни коли 18

•
Предпечат и печат

Фабер
www.faber-bg.com






